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116.számú HATÁROZAT 

2021.május 31. 

az Építési útmutató jóváhagyásáról a turisztikai és szabadidős tevékenységekre alkalmas 

területek esetében, valamint a turisztikai potenciállal rendelkező lakóövezetekben Bihar megye 

hegyvidéki részén  

 

 

Figyelembe véve a 129/2021.05.28. számú határozattervezetet, az Építési útmutató 

jóváhagyásáról a turisztikai és szabadidős tevékenységekre alkalmas területek esetében, valamint a 

turisztikai potenciállal rendelkező lakóövezetekben Bihar megye hegyvidéki részén, amelyet Ilie Gavril 

Bolojan úr, a Bihar Megyei Tanács elnöke kezdeményezett, és az ehhez csatolt 2641/2021.02.02. számú 

elnöki jóváhagyási jelentést, valamint a 11913/2021.05.26. számú szakjelentést, amelyet a Főépítészi 

Igazgatóság állított össze; 

Tekintettel a Gazdasági-társadalmi előrejelzésekkel, tanulmányokkal, költségvetési-pénzügyi és 

a megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 12230/2021.05.31. számú jóváhagyási 

jelentésére; a Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 

12292/2021.05.31. számú jóváhagyási jelentésére; az Urbanisztikai szervezéssel és fejlesztéssel, a 

közmunkák elvégzésével, a történelmi és építészeti műemlékek megőrzésével foglalkozó bizottság 

12279/2021.05.31. számú jóváhagyási jelentésére, a Környezetvédelmi, turisztikai és mezőgazdasági 

bizottság 12299/2021.05.31. számú jóváhagyási jelentésére; amelyeket a Közigazgatási Kódexre 

vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet  182 szakasz (4) bekezdése együttesen a 136 a 

136 szakasza alapján fogadtak el, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;  

Figyelembe véve a következő jogszabályokat: 

 - a Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 173 szakasz 

(3) bekezdés d) betűjét, és az (5) bekezdés n), o), p) betűjét a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel 

együtt; 

 - a Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 191 szakasz 

(1) bekezdésének e) betűjét és a (6) bekezdés b) betűjét, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 - a Közigazgatási Kódex 93 szakaszának (3) bekezdését, 

 - a területrendezésre és urbanisztikára vonatkozó 350/2001 számú törvény 23 szakaszát, a 

későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 Az útmutató tervezetének elfogadási eljárása megfelelt az 52/2003 számú törvény előírásainak, 

amely a döntéshozatali átláthatóság biztosítására vonatkozik a közigazgatásban, 2021.02.05-én a 

tervezetet közzétették a www.cjbihor.ro honlapon, az érdekeltek ötleteket, javaslatokat fogalmazhatnak 

meg az anyaggal kapcsolatban, ezeket figyelembe  vették az útmutató végleges formájának 

elkészítésénél. Elkészült a 11114/2021.05.14. számon bejegyzett jelentés az 52/2003 számú törvény 

előírásainak betartásáról. 

  A turisztikai és szabadidő tevékenységekre alkalmas övezetekben, valamint a turisztikai 

potenciállal rendelkező Bihar megyei hegyvidéki területeken alkalmazandó minimális beépíthetőségi 

követelmények  megállapítása érdekében, 

 A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 182 szakasz 

együttesen a 136 szakasszal és a 196 szakasz (1) bekezdése a) betűjének alapján, a későbbi 

módosításokkal és kiegészítésekkel, 

http://www.cjbihor.ro/


 

      BIHAR MEGYE TANÁCSA, 

ELHATÁROZZA: 

 

 1.szakasz Jóváhagyja az Építési útmutatót a turisztikai és szabadidős tevékenységekre alkalmas 

területek esetében, valamint a turisztikai potenciállal rendelkező lakóövezetekben Bihar megye 

hegyvidéki részén, amely mellékletként a jelen határozat szerves részét képezi. 

 2.szakasz Az útmutató előírásait a következő területi-közigazgatási egységekben alkalmazzák: 

Élesd, Diófás, Vaskohsziklás, Vaskoh, Esküllő, Kisősi, Nagybáród, Barátka, Bondoraszó, Csarnóháza, 

Bontesd, Biharkaba, Kerpenyéd, Felsőmezős, Kiskopács, Biharkristyór, Tisztásfalva, Bihardobrosd, 

Drágánfalva, Várasfenes, Belényesirtás, Alsólugas, Biharlonka, Szászfalva, Vasaskőfalva, Kispapmező, 

Magyarremete, Rény, Biharrósa, Sólyomkővár, Sólyom, Vársonkolyos, Köröstárkány, Cécke, Rév, 

Vércsorog. 

 

 3.szakasz A 2. szakaszban említett közigazgatási-területi egységek helyhatóságai kijelölik és 

meghatározzák az idegenforgalmi/szabadidős tevékenységre alkalmas területek, valamint a turisztikai 

potenciállal rendelkező lakóövezetek határait, amely területek az útmutató határoz meg, és amelyeket 

óvni kell a hegyvidéki helyi sajátosságok megőrzésének érdekében.  

 

 4.szakasz A 3. szakaszban meghatározott övezeteket, beleértve ezek határait is a 2. szakaszban 

lévő területi-közigazgatási egységek helyhatóságai, tanácsi határozattal állapítják meg, illetve szükség 

esetén aktualizálják a határozat elfogadásától számított 6 hónapon belül. Ezeket a határozatokat az 

elfogadásuktól számított 30 napon belül kell elküldeni a Bihar Megyei Tanács Főépítészi 

Igazgatóságának.  

 

 5. szakasz (1) Abban az esetben ha a Bihar megyei hegyvidéki övezetben található helyi 

érdekeltségű szabadidős és turisztikai tevékenységekre alkalmas területek esetében korábban 

jóváhagyott urbanisztikai dokumentációk az útmutatóval  ellentétes  rendelkezéseket tartalmaznak, 

akkor ezen határozat jóváhagyásától számított 8 hónapon belül a 2. szakaszban meghatározott területi-

közigazgatási egységeknek össze kell hangolniuk ezeket az útmutató előírásaival, ez az eljárás magába 

foglalhatja bizonyos övezeti urbanisztikai tervek kidolgozását, illetve adott esetben az aktualizálását, 

amelyeket jóváhagyásra terjesztenek elő a Bihar megyei területrendezési és Urbanisztikai Műszaki 

Bizottságnak a jelen határozat elfogadásától számított 12 hónapon belül.   

 (2) A helyi urbanisztikai szabályzatokkal kapcsolatos településrendezési terveknek tartalmazniuk 

kell azokat a szabályozásokat (a megengedhetőség és a korlátozások tekintetében), amelyeket be kell 

tartani, amennyibe bizonyos munkálatok jóváhagyását igénylik a meglévő építkezésekre vonatkozóan, 

és amelyekről az 50/1991 számú törvény 3. szakasza (1) bekezdésének a) és b) betűje rendelkezik, 

valamint az abban az övezetben létesítendő új épületeknél meghatározott előírások esetében, amelyek 

hozzájárulnak a hagyományos helyi sajátosságok megőrzéséhez. 

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, a dokumentációk előírásainak az útmutató 

irányelveivel való összehangolásáig, az építési munkálatok engedélyezési eljárása esetén elsőbbséget 

élveznek az adott övezetben érvényben lévő urbanisztikai dokumentációk előírásai, ezek kiegészülnek 

az útmutató rendelkezéseivel, amelyek nem ellentétesek az ebben foglalt  irányelvekkel. 

 

 6.szakasz (1) Az útmutató előírásai az úgynevezett parazita-épületekre is vonatkoznak.   

 (2) Ezek esetében a törvényesség biztosítása érdekében a beruházó/kivitelező által kérvényezett 

urbanisztikai bizonylat kiállításánál figyelembe veszik az 5. szakaszban foglalt útmutató és urbanisztikai 

dokumentáció előírásait.   



 (3) Olyan építményeknél, amelyeknél az 50/1991 számú törvény 31. szakasza által megállapított 

elévülési idő lejárt, ugyanazon törvény 37. szakasz (6) bekezdésében foglalt, az építmény létesítésére 

vonatkozó igazolás/tanúsítvány csak azon feltételek teljesítésével adható ki, amelyek megfelelnek az 

útmutató és az urbanisztikai dokumentáció előírásainak, amelyeket az 5. szakasz tartalmaz.  

 

 7.szakasz Az útmutató rendelkezései szerepelnek a Bihar megyei területrendezési tervben.  

 

 8.szakasz Jelen határozat végrehajtásával megbízzák a Főépítészi Igazgatóságot.  

 

 9.szakasz Jelen határozatot a Tanácsosokkal való kapcsolattartással foglalkozó osztály 

közreműködésével közlik a következőkkel:  

- Bihar megyei Prefektúra; 

- Bihar Megyei Tanács elnöke; 

- Tanácsosokkal való kapcsolattartással foglalkozó osztály; 

- Főépítészeti Igazgatóság; 

- Élesd, Diófás, Vaskohsziklás, Vaskoh, Esküllő, Kisősi, Nagybáród, Barátka, Bondoraszó, 

Csarnóháza, Bontesd, Biharkaba, Kerpenyéd, Felsőmezős, Kiskopács, Biharkristyór, Tisztásfalva, 

Bihardobrosd, Drágánfalva, Várasfenes, Belényesirtás, Alsólugas, Biharlonka, Szászfalva, 

Vasaskőfalva, Kispapmező, Magyarremete, Rény, Biharrósa, Sólyomkővár, Sólyom, 

Vársonkolyos, Köröstárkány, Cécke, Rév, Vércsorog területi- közigazgatási egysége  

 

 

 

             ELNÖK                                                                               Ellenjegyzi                       

           Ilie Gavril Bolojan                                               a MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                                  Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

116/2021.05.31. számú határozat  

Jelen határozatot elfogadták 22 „igen” szavazattal, 6 „ellenszavazattal”, 6 „tartózkodással”, valamint 0 

megyei tanácsos nem szavazott, ezáltal betartva a szükséges szavazattöbbségre vonatkozó törvényi 

előírásokat.  

 


