
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 

BIHAR MEGYEI TANÁCS 

BIHOR COUNTY COUNCIL 

 

ELNÖKI KABINET 

 

248. számú RENDELET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2021. 06.03. 

a Bihar Megyei Tanács összehívásáról 

 

Tekintettel  Bihar megye főjegyzőjének 2021.06.03-i, 12475-es számú szakjelentésére, 

Figyelembe véve a 349/2020. számú kormányhatározatot, a veszélyhelyzet kihirdetésére 

vonatkozóan, valamint az ennek időtartama alatt alkalmazandó intézkedéseket, a COVID-19 járvány 

terjedésének megelőzésére és következményeinek leküzdésére; a 476/2020. számú kormányhatározatot, 

amely Románia területén meghosszabbítja a veszélyhelyzet időtartamát, és azon intézkedések időtartamát, 

amelyek a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére vonatkoznak,  a 668/ 

2020.08.14. számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a veszélyhelyzet 

időtartamát 2020. augusztus 16-tól kezdődően, valamint meghatározza a COVID-19 járvány 

megelőzésére és következményeinek leküzdésére vonatkozó intézkedéseket, ennek időtartama alatt, a 

856/ 2020.10.14. számú kormányhatározatot, amely a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szól Románia 

területén 2020 október 15-től kezdődően, valamint meghatározza, azon intézkedéseket, amelyeket ennek 

időtartama alatt alkalmaznak a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére, a 

967/ 2020. 11.12. számú kormányhatározatot , amely Románia területén meghosszabbítja a 

veszélyhelyzet időtartamát 2020. november 14-től kezdődően, valamint ennek időtartamára meghatározza 

a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére vonatkozó intézkedéseket,  az 

1065/ 2020 december 11. számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a 

veszélyhelyzet időtartamát, 2020. december 14-től kezdődően, valamint megállapítja, azokat az 

intézkedéseket, amelyeket a Covid-19 járvány megelőzésére és hatásainak leküzdésére vonatkoznak, a 3/ 

2021.01.12. számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a veszélyhelyzet 

időtartamát 2021. január 13-tól kezdődően, valamint meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyeket 

a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére alkalmaznak, ennek időtartama 

alatt, a 35/2021.02.10. számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a 

vészhelyzet időtartamát, 2021. február 12-től kezdődően, valamint megállapítja azokat az intézkedéseket, 

amelyeket a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére alkalmaznak ennek 

időtartama alatt, a 293/2021. számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a 

vészhelyzet időtartamát, 2021. március 14-től kezdődően, valamint megállapítja azokat az intézkedéseket, 

amelyeket a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére alkalmaznak ennek 

időtartama alatt, a 432/2021. 04.08. számú kormányhatározatot, amely Románia területén 

meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021 április 13-tól kezdődően, valamint megállapítja azokat 

az intézkedéseket, amelyeket a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére 

foganatosítanak ennek időtartama alatt, 

 

      Figyelembe véve a Bihar Megyei Tanács 37/2020. számú határozatát, a Bihar Megyei Tanács 

rendkívüli esetekben tartandó ülései megszervezésének eljárási módjáról, amelyet az illetékes hatóságok 

állapítanak meg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



A Közigazgatási Kódexre vonatkozó/57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 179. szakasza 

(2). bekezdése b)  pontjának alapján,  

 

 

A BIHAR MEGYEI TANÁCS ELNÖKE, 

ELRENDELI: 

 

1. szakasz. Összehívja a Bihar Megyei Tanács rendkívüli gyűlését 2021. június 10-re, 15 órára, 

amelyet elektronikus felületen,  online videókonferencia formában tartanak meg, a 

következő napirendtervezettel:   

 

 

1. Határozattervezet a Nagyváradon, az I.C. Brătianu park 8. szám alatti, a 182079-es telekkönyvi 

számon és 8287-es kataszteri számon bejegyzett ingatlan-földterület és épület- átruházásáról, 

Bihar megye köztulajdonából Bihar megye magántulajdonába, Bihar megye vagyona hatékony 

kezelésének érdekében. 

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet Bihar megye elvi beleegyezéséről annak érdekében, hogy megkezdődjön a 

Nagyváradon, az I.C. Brătianu  park 8. szám alatti, a 182079-es telekkönyvi számon és 8287-es 

kataszteri számon bejegyzett ingatlan nyílt licitáció útján történő eladására vonatkozó eljárás.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet a „ Vaskohsziklás(Belényes) körgyűrűjének változata- I. szakasz- Belényes 

körgyűrűje” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet „ Vaskohsziklás(Belényes) körgyűrűjének változata- I. szakasz- Belényes 

körgyűrűje” elnevezésű beruházásra vonatkozó közhasznú munkálatok kisajátítási folyosójának 

jóváhagyásáról.   

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 102/2021. 05.12. számú határozata 3. számú 

szakaszának módosításáról, amely az „ Élesd körgyűrűjének változata, Bihar megye” 

elnevezésű közhasznú munkálat kisajátítási folyosójának jóváhagyásáról szól.  

- Indítványozó:Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 239/2020.12.18. számú határozatának aktualizálásáról, 

amely a projekt teljes támogatható értékére, a projekttel kapcsolatos kiadásokra, Bihar megye saját 

hozzájárulására, valamint a „NAGYVÁRADI REPÜLŐTÉR BIZTONSÁGI ÉS VÉDELMI 

SZINTJÉNEK NÖVELÉSE” elnevezésű projekt főbb műszaki mutatóira vonatkozik.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 



- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

7. EGYEBEK 

 

2.szakasz. A napirendtervezetben szereplő anyagok megjelennek a Bihar Megyei Tanács hivatalos 

honlapján, és ezeket elemzi, megvitatja és láttamozza, a Bihar Megyei Tanács valamennyi 

szakbizottsága.  

 

3.szakasz. Jelen rendeletet a nyilvánosság tudomására hozzák a sajtón keresztül, és közzéteszik a 

Bihar Megyei Tanács honlapján is. 

 

4.szakasz. A határozattervezetekre vonatkozó módosításokat írásban kell elkészíteni, és a megye 

főjegyzőjéhez kell benyújtani, legkésőbb a szakbizottsági ülések megtartásának időpontjáig. 

 

5.szakasz. Bihar megye főjegyzője biztosítja a szükséges intézkedéseket az ülés előkészítéséhez 

és jó körülmények közötti lebonyolításához. 

 

 

 

 

 

          ELNÖK                                                                                Ellenjegyzi                       

       Ilie Gavril Bolojan                                                       a MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                                    Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 

BIHAR MEGYEI TANÁCS 

BIHOR COUNTY COUNCIL 

 

ELNÖKI KABINET 

 

196. számú RENDELETTERVEZET 

2021.06.03. 

a Bihar Megyei Tanács összehívásáról  

 

Tekintettel  Bihar megye főjegyzőjének 2021.06.03-i, 12475-es számú szakjelentésére, 

Figyelembe véve a 349/2020. számú kormányhatározatot, a veszélyhelyzet kihirdetésére 

vonatkozóan, valamint az ennek időtartama alatt alkalmazandó intézkedéseket, a COVID-19 járvány 

terjedésének megelőzésére és következményeinek leküzdésére; a 476/2020. számú kormányhatározatot, 

amely Románia területén meghosszabbítja a veszélyhelyzet időtartamát, és azon intézkedések időtartamát, 

amelyek a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére vonatkoznak,  a 668/ 

2020.08.14. számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a veszélyhelyzet 

időtartamát 2020. augusztus 16-tól kezdődően, valamint meghatározza a COVID-19 járvány 

megelőzésére és következményeinek leküzdésére vonatkozó intézkedéseket, ennek időtartama alatt, a 

856/ 2020.10.14. számú kormányhatározatot, amely a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szól Románia 

területén 2020 október 15-től kezdődően, valamint meghatározza, azon intézkedéseket, amelyeket ennek 

időtartama alatt alkalmaznak a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére, a 



967/ 2020. 11.12. számú kormányhatározatot , amely Románia területén meghosszabbítja a 

veszélyhelyzet időtartamát 2020. november 14-től kezdődően, valamint ennek időtartamára meghatározza 

a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére vonatkozó intézkedéseket,  az 

1065/ 2020 december 11. számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a 

veszélyhelyzet időtartamát, 2020. december 14-től kezdődően, valamint megállapítja, azokat az 

intézkedéseket, amelyeket a Covid-19 járvány megelőzésére és hatásainak leküzdésére vonatkoznak, a 3/ 

2021.01.12. számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a veszélyhelyzet 

időtartamát 2021. január 13-tól kezdődően, valamint meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyeket 

a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére alkalmaznak, ennek időtartama 

alatt, a 35/2021.02.10. számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a 

vészhelyzet időtartamát, 2021. február 12-től kezdődően, valamint megállapítja azokat az intézkedéseket, 

amelyeket a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére alkalmaznak ennek 

időtartama alatt, a 293/2021. számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a 

vészhelyzet időtartamát, 2021. március 14-től kezdődően, valamint megállapítja azokat az intézkedéseket, 

amelyeket a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére alkalmaznak ennek 

időtartama alatt, a 432/2021. 04.08. számú kormányhatározatot, amely Románia területén 

meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021 április 13-tól kezdődően, valamint megállapítja azokat 

az intézkedéseket, amelyeket a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére 

foganatosítanak ennek időtartama alatt, 

 

      Figyelembe véve a Bihar Megyei Tanács 37/2020. számú határozatát, a Bihar Megyei Tanács 

rendkívüli esetekben tartandó ülései megszervezésének eljárási módjáról, amelyet az illetékes hatóságok 

állapítanak meg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

A Közigazgatási Kódexre vonatkozó/57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 179. szakasza 

(2). bekezdése b)  pontjának alapján,  

 

 

A BIHAR MEGYEI TANÁCS ELNÖKE, 

ELRENDELI: 

 

1.szakasz. Összehívja a Bihar Megyei Tanács rendkívüli gyűlését 2021. június 10-re, 15 órára, 

amelyet elektronikus felületen,  online videókonferencia formában tartanak meg, a következő 

napirendtervezettel:   

 

 

1. Határozattervezet a Nagyváradon, az I.C. Brătianu park 8. szám alatti, a 182079-es telekkönyvi 

számon és 8287-es kataszteri számon bejegyzett ingatlan-földterület és épület- átruházásáról, 

Bihar megye köztulajdonából Bihar megye magántulajdonába, Bihar megye vagyona hatékony 

kezelésének érdekében. 

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I-VI. számú szakbizottságok 

 

2.Határozattervezet Bihar megye elvi beleegyezéséről annak érdekében, hogy megkezdődjön a 

Nagyváradon, az I.C. Brătianu  park 8. szám alatti, a 182079-es telekkönyvi számon és 8287-es 

kataszteri számon bejegyzett ingatlan nyílt licitáció útján történő eladására vonatkozó eljárás.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 



 

3.Határozattervezet a „ Vaskohsziklás(Belényes) körgyűrűjének változata- I. szakasz- 

Belényes körgyűrűje” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4.Határozattervezet „ Vaskohsziklás(Belényes) körgyűrűjének változata- I. szakasz- Belényes 

körgyűrűje” elnevezésű beruházásra vonatkozó közhasznú munkálatok kisajátítási folyosójának 

jóváhagyásáról.   

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5.Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 102/2021. 05.12. számú határozata 3. számú 

szakaszának módosításáról, amely az „ Élesd körgyűrűjének változata, Bihar megye” 

elnevezésű közhasznú munkálat kisajátítási folyosójának jóváhagyásáról szól.  

- Indítványozó:Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6.Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 239/2020.12.18. számú határozatának 

aktualizálásáról, amely a projekt teljes támogatható értékére, a projekttel kapcsolatos kiadásokra, 

Bihar megye saját hozzájárulására, valamint a „NAGYVÁRADI REPÜLŐTÉR BIZTONSÁGI 

ÉS VÉDELMI SZINTJÉNEK NÖVELÉSE” elnevezésű projekt főbb műszaki mutatóira 

vonatkozik.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

7. EGYEBEK 

 

2.szakasz. A napirendtervezetben szereplő anyagok megjelennek a Bihar Megyei Tanács hivatalos 

honlapján, és ezeket elemzi, megvitatja és láttamozza, a Bihar Megyei Tanács valamennyi 

szakbizottsága.  

 

3.szakasz. Jelen rendeletet a nyilvánosság tudomására hozzák a sajtón keresztül, és közzéteszik a 

Bihar Megyei Tanács honlapján is. 

 

4.szakasz. A határozattervezetekre vonatkozó módosításokat írásban kell elkészíteni, és a megye 

főjegyzőjéhez kell benyújtani, legkésőbb a szakbizottsági ülések megtartásának időpontjáig. 

 

5.szakasz. Bihar megye főjegyzője biztosítja a szükséges intézkedéseket az ülés előkészítéséhez 

és jó körülmények közötti lebonyolításához. 

 

 

 

 

 

          ELNÖK                                                                                Ellenjegyzi                       

       Ilie Gavril Bolojan                                                       a MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                                    Mărioara Carmen Soltănel 

 



BIHAR MEGYE – BIHAR MEGYEI TANÁCS 

Bihar megye főjegyzője 

12475/2021.06.03. szám  

 

 

SZAKJELENTÉS 

a Bihar Megyei Tanács 2021 június 10 –én tartandó rendkívüli ülésének tervezett napirendi pontjairól   

 

 

 Alulírott Soltănel Mărioara Carmen, Bihar megye főjegyzője, a Közigazgatási Törvénykönyvre 

vonatkozó 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 135 szakaszának (1) bekezdése, összehangolva 

a 182 szakasz (4) bekezdésével, jelen dokumentummal jóváhagyásra terjesztem elő, a Bihar Megyei 

Tanács, 2021. június 10-én, 15 órától tartandó rendkívüli ülésének  napirendi pontjainak tervezetét, amint 

következik:  

 

 

 

1.Határozattervezet a Nagyváradon, az I.C. Brătianu park 8. szám alatti, a 182079-es telekkönyvi számon 

és 8287-es kataszteri számon bejegyzett ingatlan-földterület és épület- átruházásáról, Bihar megye 

köztulajdonából Bihar megye magántulajdonába, Bihar megye vagyona hatékony kezelésének érdekében. 

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I-VI. számú szakbizottságok 

 

2.Határozattervezet Bihar megye elvi beleegyezéséről annak érdekében, hogy megkezdődjön a 

Nagyváradon, az I.C. Brătianu  park 8. szám alatti, a 182079-es telekkönyvi számon és 8287-es kataszteri 

számon bejegyzett ingatlan nyílt licitáció útján történő eladására vonatkozó eljárás.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3.Határozattervezet a „ Vaskohsziklás(Belényes) körgyűrűjének változata- I. szakasz- Belényes 

körgyűrűje” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4.Határozattervezet „ Vaskohsziklás(Belényes) körgyűrűjének változata- I. szakasz- Belényes 

körgyűrűje” elnevezésű beruházásra vonatkozó közhasznú munkálatok kisajátítási folyosójának 

jóváhagyásáról.   



- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5.Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 102/2021. 05.12. számú határozata 3. számú szakaszának 

módosításáról, amely az „ Élesd körgyűrűjének változata, Bihar megye” elnevezésű közhasznú 

munkálat kisajátítási folyosójának jóváhagyásáról szól.  

- Indítványozó:Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6.Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 239/2020.12.18. számú határozatának aktualizálásáról, amely 

a projekt teljes támogatható értékére, a projekttel kapcsolatos kiadásokra, Bihar megye saját 

hozzájárulására, valamint a „NAGYVÁRADI REPÜLŐTÉR BIZTONSÁGI ÉS VÉDELMI 

SZINTJÉNEK NÖVELÉSE” elnevezésű projekt főbb műszaki mutatóira vonatkozik.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

7EGYEBEK 

Azon határozattervezetek, amelyeket belefoglaltak a napirendi tervezetbe, megfelelnek a 136 

szakasz 8. bekezdése a), b) és d) pontjainak. A c) pontnak való megfelelésről majd a 

szakbizottságok döntenek 2021. június 10-én tartandó ülésükön. 

 A napirend tervezetébe bekerült anyagok elérhetőek lesznek a Bihar Megyei Tanács 

hivatalos honlapján. 

 Az esetleges módosításokat a határozattervezetekhez írásban kell elkészíteni és eljuttatni a 

megye főjegyzőjéhez, legkésőbb a szakbizottsági ülések megtartásának időpontjáig. 

 Jelen okirat a 2021. június 10-én tartandó Bihar Megyei Tanács rendkívüli ülése összehívó 

dokumentumának csatolmánya. 

 

MEGYEI FŐJEGYZŐ 

Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


