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268. számú RENDELET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2021.06.23. 

a Bihar Megyei Tanács összehívásáról 

 

 

Tekintettel  Bihar megye főjegyzőjének 2021.06.23-i, 13853-as 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, az 531/2021.05.10. számú kormányhatározatot, amely Románia 

területén meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021 május 13-tól kezdődően, valamint megállapítja 

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

leküzdésére foganatosítanak ennek időtartama alatt, a 636/2021.06.09. számú kormányhatározatot, amely 

Románia területén meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021 június 12-től kezdődően, valamint 



megállapítja azokat az intézkedéseket, amelyeket a COVID-19 járvány megelőzésére és 

következményeinek leküzdésére foganatosítanak ennek időtartama alatt 

Megállapítva a COVID-19 járvány által gerjesztett kivételes körülményeket és ezek alakulását Románia 

területén, szükségessé vált a védekezési szabályok és a biztonságos fizikai távolságtartás betartása,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

(2). bekezdése a)  pontjának alapján,  

 

 

 

a BIHAR MEGYEI TANÁCS ELNÖKE , 

ELRENDELI: 

 

 

 

1.szakasz Összehívja a Bihar Megyei Tanács rendes gyűlését 2021. június 30-a, 15 órára, a nagy 

gyűlésterembe, a következő napirendtervezettel:   

 

1. Határozattervezet Bihar megye és az alárendelt intézmények 2021-es költségvetéséről-

módosított. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet  100.000.000. lej értékű visszatérítendő finanszírozás felvételének 

jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet az 52744-es kataszteri számú, az 52744-es telekkönyvi számon 

Székelyhídon bejegyzett 10.816 négyzetméter összterületű ingatlan, amely belterületet  jelent, 

a 53920-as kataszteri számú, az 53920-as telekkönyvi számon Székelyhídon bejegyzett 30.387 

négyzetméter belterület , a  54475-as kataszteri számon bejegyzett 9.105 négyzetméter 

belterület, valamint az 54476-os kataszteri számon, és a 54476-os telekkönyvi számon 

Székelyhídon bejegyzett 445 négyzetméteres  belterület átadási kérelméről Székelyhíd Város 

területi-közigazgatási egysége köztulajdonából, Bihar megye területi-közigazgatási 

egységének köztulajdonába, az Ipari Parkok társaság cégnyilvántartásból való törlésétől 

számítva. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet a következő ingatlanokra, 55063 –as kataszteri számú, a 55063-as számon 

Paptamásiban telekkönyvezet 35.613 négyzetméteres belterület, valamint a 55048-as 

kataszteri számú, 55048-as számon Paptamásiban telekkönyvezet 33.068 négyzetméteres 

belterület átadási kérelméről Bihar megye területi-közigazgatási egységének köztulajdonából, 

az Ipari Parkok társaság cégnyilvántartásból való törlésétől számítva.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5. Határozattervezet a következő ingatlanokra, a 54127-es kataszteri számú, 54127-es számon 

Mezőtelegden telekkönyvezett 92.256 négyzetméteres belterület, a 54126-os kataszteri 



számon és a 54126-osz számon Mezőtelegden telekkönyvezett 900 négyzetméteres belterület, 

valamint a 52927-es kataszteri számú és 52927-es számon Mezőtelegden telekkönyvezett 

16.845 négyzetméteres belterület átadási kérelméről Mezőtelegd Község területi-

közigazgatási egységének köztulajdonából, Bihar megye területi-közigazgatási egység 

köztulajdonába, az Ipari Parkok társaság cégnyilvántartásából való törlésétől számítva.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet a szerződés átruházásának jóváhagyásáról, az Ipari Park Rt. helyettesítésére 

vonatkozóan, Bihar megye területi-közigazgatási egységével- Bihar Megye Tanácsával, a 

1/2021.01.07. számú adminisztrációs szerződés kapcsán, amely az Ipari Parkok Rt. és a 

Nagyváradi Helyi Fejlesztési Ügynökség Rt. között született, attól az időponttól kezdődően, 

amikor az Ipari Parkok Rt. kitörölték a cégnyilvántartásból.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

7. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács és a Nagyváradi Helyi Tanács között kötött 

együttműködési megállapodás kiegészítő dokumentumának aláírásáról, közös kulturális 

események megszervezésének érdekében Nagyváradon.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat ideiglenes 

vezetőtanácsának kinevezéséről.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

9. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezeti felépítési 

ábrájának, álláskeretének, valamint szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

10. Határozattervezet rakományózási terminál létrehozására vonatkozó együttműködési 

megállapodás jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet a 350/2005. számú törvény alapján történő vissza nem térítendő 

finanszírozás folyósítására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról Bihar megye 

költségvetéséből.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet Fehér megye területi-közigazgatási egysége, Bihar megye területi-

közigazgatási egysége és Kolozs megye területi-közigazgatási egysége közötti 

együttműködési megállapodás megkötéséről az Erdélyi-szigethegység „A kő országa. 

Románia karsztparadicsoma” karsztövezetének fejlesztésének és turisztikai népszerűsítésének 

érdekében.  

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



- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

13. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács és a Nagyváradi Közterület-fenntartó Vállalt Rt. 

közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról, a közigazgatásilag Bihar megyéhez 

tartozó területeken veszélybe kerülő állatok elhelyezésére vonatkozóan.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14. Határozattervezet  a 1789263-as kataszteri számon azonosított és a Nagyváradon 179263-as 

számont telekkönyvezett 14,3889 hektár összterületű föld átadásáról Bihar megye területi-

közigazgatási egységének köztulajdonából, Bihar megye területi-közigazgatási egységének 

magántulajdonába, a rakományozási terminál építésének céljából.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

15. Határozattervezet a Făgărașului, Armatei Române és Matei Basarab utcák környékén lévő 

11.912 négyzetméteres terület átkerüléséről Bihar megye köztulajdonából, Nagyvárad 

municípiumának köztulajdonába, a jogi helyzet összhangba kerülése érdekében a 

használatával-közút-utca Nagyváradon.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

16. Határozattervezet Bihar megye területi-közigazgatási egységének magántulajdonában lévő 

VOLKSWAGEN CRAFTER márkájú M2 típusú, B osztályú (18 férőhelyes) mikrobusz 

nyilvános árverésen történő értékesítéséről.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

17.  Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 99/2020.07-30. számú határozata 1. számú 

mellékletének módosításáról és kiegészítéséről, amely a Bihar megyei Váradszentmárton 

községben lévő Püspökfürdő üdülőhelyen található ingatlan kezelésének jogát, a nagyváradi 

Körösvidéki Múzeum számára biztosítja. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

18. Határozattervezet a Bihar Megyei Gyermek-és Társadalomvédelmi Főigazgatóság 

struktúrájához tartozó szociális szolgáltatások kiszervezése stratégiájának jóváhagyására, 

amelyek eddig nem voltak kiszervezve.  

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

- Láttamozza: I.-VI. számú szakbizottságok 

 

19. Határozattervezet a Bihar Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóság szervezeti 

felépítési ábrájának, álláskeretének, valamint szervezési és működési szabályzatának 

jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 



20. Határozattervezet Bihar megye Gazdasági-Katonai Monográfiájának jóváhagyásáról, 2020-as 

kiadás aktualizálása.. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

21. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 13208/2021.06.14. számú előzetes panasz 

elutasításáról, amely a Bihar Megyei Tanács 101/2021.05.12. számú és 102/2021.05.12. számú 

határozatára vonatkozik.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

22. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 194/2020. számú határozata mellékletének 

módosításáról, amely az Országos Közút- és Autópálya-kezelő Társaság  és Bihar megye 

területi-közigazgatási egysége közötti együttműködési megállapodás végrehajtására 

vonatkozik, a „ Vaskohsziklás (Belényes) körgyűrűjének változata” elnevezésű beruházással 

kapcsolatosan.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

23. Határozattervezet a kisajátítási eljárás elkezdésének, az  értékelési jelentés, valamint a 

közművesítési munkálatokkal kapcsolatos bővített kisajátítási folyosó elfogadásáról a „ 

Vaskohsziklás (Belényes) körgyűrű változata-I. szakasz-Belényes körgyűrűje” elnevezésű 

beruházásra vonatkozóan. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

24. 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                                                   BIHAR MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                                    Mărioara Carmen Soltănel 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 

BIHAR MEGYEI TANÁCS 

BIHOR COUNTY COUNCIL 

 

ELNÖKI KABINET 

 

211. számú RENDELETTERVEZET 

2021.06.23. 

a Bihar Megyei Tanács összehívásáról  

 

      

Tekintettel  Bihar megye főjegyzőjének 2021.06.23-i, 13853-as 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, az 531/2021.05.10. számú kormányhatározatot, amely Románia 

területén meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021 május 13-tól kezdődően, valamint megállapítja 



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

leküzdésére foganatosítanak ennek időtartama alatt, a 636/2021.06.09. számú kormányhatározatot, amely 

Románia területén meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021 június 12-től kezdődően, valamint 

megállapítja azokat az intézkedéseket, amelyeket a COVID-19 járvány megelőzésére és 

következményeinek leküzdésére foganatosítanak ennek időtartama alatt 

Megállapítva a COVID-19 járvány által gerjesztett kivételes körülményeket és ezek alakulását Románia 

területén, szükségessé vált a védekezési szabályok és a biztonságos fizikai távolságtartás betartása,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

(2). bekezdése a)  pontjának alapján,  

 

A BIHAR MEGYEI TANÁCS ELNÖKE, 

ELRENDELI: 

 

 

1.szakasz Összehívja a Bihar Megyei Tanács rendes gyűlését 2021. június 30-a, 15 órára, a nagy 

gyűlésterembe, a következő napirendtervezettel:   

 

 

 

1. Határozattervezet Bihar megye és az alárendelt intézmények 2021-es költségvetéséről-

módosított. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet  100.000.000. lej értékű visszatérítendő finanszírozás felvételének 

jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet az 52744-es kataszteri számú, az 52744-es telekkönyvi számon 

Székelyhídon bejegyzett 10.816 négyzetméter összterületű ingatlan, amely belterületet  jelent, 

a 53920-as kataszteri számú, az 53920-as telekkönyvi számon Székelyhídon bejegyzett 30.387 

négyzetméter belterület , a  54475-as kataszteri számon bejegyzett 9.105 négyzetméter 

belterület, valamint az 54476-os kataszteri számon, és a 54476-os telekkönyvi számon 

Székelyhídon bejegyzett 445 négyzetméteres  belterület átadási kérelméről Székelyhíd Város 

területi-közigazgatási egysége köztulajdonából, Bihar megye területi-közigazgatási 

egységének köztulajdonába, az Ipari Parkok társaság cégnyilvántartásból való törlésétől 

számítva. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet a következő ingatlanokra, 55063 –as kataszteri számú, a 55063-as számon 

Paptamásiban telekkönyvezet 35.613 négyzetméteres belterület, valamint a 55048-as 

kataszteri számú, 55048-as számon Paptamásiban telekkönyvezet 33.068 négyzetméteres 

belterület átadási kérelméről Bihar megye területi-közigazgatási egységének köztulajdonából, 

az Ipari Parkok társaság cégnyilvántartásból való törlésétől számítva.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 



5. Határozattervezet a következő ingatlanokra, a 54127-es kataszteri számú, 54127-es számon 

Mezőtelegden telekkönyvezett 92.256 négyzetméteres belterület, a 54126-os kataszteri 

számon és a 54126-osz számon Mezőtelegden telekkönyvezett 900 négyzetméteres belterület, 

valamint a 52927-es kataszteri számú és 52927-es számon Mezőtelegden telekkönyvezett 

16.845 négyzetméteres belterület átadási kérelméről Mezőtelegd Község területi-

közigazgatási egységének köztulajdonából, Bihar megye területi-közigazgatási egység 

köztulajdonába, az Ipari Parkok társaság cégnyilvántartásából való törlésétől számítva.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet a szerződés átruházásának jóváhagyásáról, az Ipari Park Rt. helyettesítésére 

vonatkozóan, Bihar megye területi-közigazgatási egységével- Bihar Megye Tanácsával, a 

1/2021.01.07. számú adminisztrációs szerződés kapcsán, amely az Ipari Parkok Rt. és a 

Nagyváradi Helyi Fejlesztési Ügynökség Rt. között született, attól az időponttól kezdődően, 

amikor az Ipari Parkok Rt. kitörölték a cégnyilvántartásból.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

7. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács és a Nagyváradi Helyi Tanács között kötött 

együttműködési megállapodás kiegészítő dokumentumának aláírásáról, közös kulturális 

események megszervezésének érdekében Nagyváradon.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat ideiglenes 

vezetőtanácsának kinevezéséről.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

9. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezeti felépítési 

ábrájának, álláskeretének, valamint szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

10. Határozattervezet rakományózási terminál létrehozására vonatkozó együttműködési 

megállapodás jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet a 350/2005. számú törvény alapján történő vissza nem térítendő 

finanszírozás folyósítására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról Bihar megye 

költségvetéséből.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet Fehér megye területi-közigazgatási egysége, Bihar megye területi-

közigazgatási egysége és Kolozs megye területi-közigazgatási egysége közötti 

együttműködési megállapodás megkötéséről az Erdélyi-szigethegység „A kő országa. 



Románia karsztparadicsoma” karsztövezetének fejlesztésének és turisztikai népszerűsítésének 

érdekében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

13. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács és a Nagyváradi Közterület-fenntartó Vállalt Rt. 

közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról, a közigazgatásilag Bihar megyéhez 

tartozó területeken veszélybe kerülő állatok elhelyezésére vonatkozóan.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14. Határozattervezet  a 1789263-as kataszteri számon azonosított és a Nagyváradon 179263-as 

számont telekkönyvezett 14,3889 hektár összterületű föld átadásáról Bihar megye területi-

közigazgatási egységének köztulajdonából, Bihar megye területi-közigazgatási egységének 

magántulajdonába, a rakományozási terminál építésének céljából.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

15. Határozattervezet a Făgărașului, Armatei Române és Matei Basarab utcák környékén lévő 

11.912 négyzetméteres terület átkerüléséről Bihar megye köztulajdonából, Nagyvárad 

municípiumának köztulajdonába, a jogi helyzet összhangba kerülése érdekében a 

használatával-közút-utca Nagyváradon.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

16. Határozattervezet Bihar megye területi-közigazgatási egységének magántulajdonában lévő 

VOLKSWAGEN CRAFTER márkájú M2 típusú, B osztályú (18 férőhelyes) mikrobusz 

nyilvános árverésen történő értékesítéséről.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

17.  Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 99/2020.07-30. számú határozata 1. számú 

mellékletének módosításáról és kiegészítéséről, amely a Bihar megyei Váradszentmárton 

községben lévő Püspökfürdő üdülőhelyen található ingatlan kezelésének jogát, a nagyváradi 

Körösvidéki Múzeum számára biztosítja. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

18. Határozattervezet a Bihar Megyei Gyermek-és Társadalomvédelmi Főigazgatóság 

struktúrájához tartozó szociális szolgáltatások kiszervezése stratégiájának jóváhagyására, 

amelyek eddig nem voltak kiszervezve.  

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

- Láttamozza: I.-VI. számú szakbizottságok 

 

19. Határozattervezet a Bihar Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóság szervezeti 

felépítési ábrájának, álláskeretének, valamint szervezési és működési szabályzatának 

jóváhagyásáról. 

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



- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

20. Határozattervezet Bihar megye Gazdasági-Katonai Monográfiájának jóváhagyásáról, 2020-as 

kiadás aktualizálása.. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

21. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 13208/2021.06.14. számú előzetes panasz 

elutasításáról, amely a Bihar Megyei Tanács 101/2021.05.12. számú és 102/2021.05.12. számú 

határozatára vonatkozik.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

22. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 194/2020. számú határozata mellékletének 

módosításáról, amely az Országos Közút- és Autópálya-kezelő Társaság  és Bihar megye 

területi-közigazgatási egysége közötti együttműködési megállapodás végrehajtására 

vonatkozik, a „ Vaskohsziklás (Belényes) körgyűrűjének változata” elnevezésű beruházással 

kapcsolatosan.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

23. Határozattervezet a kisajátítási eljárás elkezdésének, az  értékelési jelentés, valamint a 

közművesítési munkálatokkal kapcsolatos bővített kisajátítási folyosó elfogadásáról a „ 

Vaskohsziklás (Belényes) körgyűrű változata-I. szakasz-Belényes körgyűrűje” elnevezésű 

beruházásra vonatkozóan. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

24. 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                                                   BIHAR MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                                    Mărioara Carmen Soltănel 



 

 

 

 

 

 

 

BIHAR MEGYE – BIHAR MEGYEI TANÁCS 

Bihar megye főjegyzője 

13853/2021.06.23 szám 

 

 

SZAKJELENTÉS 

a Bihar Megyei Tanács 2021.június 30-án tartandó rendes ülésének napirendi pontjaira vonatkozóan 

 

 

 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 30-án, 15 órától tartandó soros ülésének  napirendi pontjainak tervezetét, amint 

következik:  

 

1. Határozattervezet Bihar megye és az alárendelt intézmények 2021-es költségvetéséről-

módosított. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet  100.000.000. lej értékű visszatérítendő finanszírozás felvételének 

jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet az 52744-es kataszteri számú, az 52744-es telekkönyvi számon 

Székelyhídon bejegyzett 10.816 négyzetméter összterületű ingatlan, amely belterületet  jelent, 

a 53920-as kataszteri számú, az 53920-as telekkönyvi számon Székelyhídon bejegyzett 30.387 

négyzetméter belterület , a  54475-as kataszteri számon bejegyzett 9.105 négyzetméter 

belterület, valamint az 54476-os kataszteri számon, és a 54476-os telekkönyvi számon 

Székelyhídon bejegyzett 445 négyzetméteres  belterület átadási kérelméről Székelyhíd Város 

területi-közigazgatási egysége köztulajdonából, Bihar megye területi-közigazgatási 



egységének köztulajdonába, az Ipari Parkok társaság cégnyilvántartásból való törlésétől 

számítva. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet a következő ingatlanokra, 55063 –os kataszteri számú, a 55063-as számon 

Paptamásiban telekkönyvezet 35.613 négyzetméteres belterület, valamint a 55048-as 

kataszteri számú, 55048-as számon Paptamásiban telekkönyvezet 33.068 négyzetméteres 

belterület átadási kérelméről Bihar megye területi-közigazgatási egységének köztulajdonából, 

az Ipari Parkok társaság cégnyilvántartásból való törlésétől számítva.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5. Határozattervezet a következő ingatlanokra, a 54127-es kataszteri számú, 54127-es számon 

Mezőtelegden telekkönyvezett 92.256 négyzetméteres belterület, a 54126-os kataszteri 

számon és a 54126-osz számon Mezőtelegden telekkönyvezett 900 négyzetméteres belterület, 

valamint a 52927-es kataszteri számú és 52927-es számon Mezőtelegden telekkönyvezett 

16.845 négyzetméteres belterület átadási kérelméről Mezőtelegd Község területi-

közigazgatási egységének köztulajdonából, Bihar megye területi-közigazgatási egység 

köztulajdonába, az Ipari Parkok társaság cégnyilvántartásából való törlésétől számítva.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet a szerződés átruházásának jóváhagyásáról, az Ipari Park Rt. helyettesítésére 

vonatkozóan, Bihar megye területi-közigazgatási egységével- Bihar Megye Tanácsával, a 

1/2021.01.07. számú adminisztrációs szerződés kapcsán, amely az Ipari Parkok Rt. és a 

Nagyváradi Helyi Fejlesztési Ügynökség Rt. között született, attól az időponttól kezdődően, 

amikor az Ipari Parkok Rt. kitörölték a cégnyilvántartásból.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

7. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács és a Nagyváradi Helyi Tanács között kötött 

együttműködési megállapodás kiegészítő dokumentumának aláírásáról, közös kulturális 

események megszervezésének érdekében Nagyváradon.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat ideiglenes 

vezetőtanácsának kinevezéséről.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

9. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezeti felépítési 

ábrájának, álláskeretének, valamint szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 



10. Határozattervezet rakományózási terminál létrehozására vonatkozó együttműködési 

megállapodás jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet a 350/2005. számú törvény alapján történő vissza nem térítendő 

finanszírozás folyósítására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról Bihar megye 

költségvetéséből.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet Fehér megye területi-közigazgatási egysége, Bihar megye területi-

közigazgatási egysége és Kolozs megye területi-közigazgatási egysége közötti 

együttműködési megállapodás megkötéséről az Erdélyi-szigethegység „A kő országa. 

Románia karsztparadicsoma” karsztövezetének fejlesztésének és turisztikai népszerűsítésének 

érdekében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

13. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács és a Nagyváradi Közterület-fenntartó Vállalt Rt. 

közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról, a közigazgatásilag Bihar megyéhez 

tartozó területeken veszélybe kerülő állatok elhelyezésére vonatkozóan.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14. Határozattervezet  a 1789263-as kataszteri számon azonosított és a Nagyváradon 179263-as 

számont telekkönyvezett 14,3889 hektár összterületű föld átadásáról Bihar megye területi-

közigazgatási egységének köztulajdonából, Bihar megye területi-közigazgatási egységének 

magántulajdonába, a rakományozási terminál építésének céljából.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

15. Határozattervezet a Făgărașului, Armatei Române és Matei Basarab utcák környékén lévő 

11.912 négyzetméteres terület átkerüléséről Bihar megye köztulajdonából, Nagyvárad 

municípiumának köztulajdonába, a jogi helyzet összhangba kerülése érdekében a 

használatával-közút-utca Nagyváradon.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

16. Határozattervezet Bihar megye területi-közigazgatási egységének magántulajdonában lévő 

VOLKSWAGEN CRAFTER márkájú M2 típusú, B osztályú (18 férőhelyes) mikrobusz 

nyilvános árverésen történő értékesítéséről.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

17.  Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 99/2020.07-30. számú határozata 1. számú 

mellékletének módosításáról és kiegészítéséről, amely a Bihar megyei Váradszentmárton 



községben lévő Püspökfürdő üdülőhelyen található ingatlan kezelésének jogát, a nagyváradi 

Körösvidéki Múzeum számára biztosítja. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

18. Határozattervezet a Bihar Megyei Gyermek-és Társadalomvédelmi Főigazgatóság 

struktúrájához tartozó szociális szolgáltatások kiszervezése stratégiájának jóváhagyására, 

amelyek eddig nem voltak kiszervezve.  

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

- Láttamozza: I.-VI. számú szakbizottságok 

 

19. Határozattervezet a Bihar Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóság szervezeti 

felépítési ábrájának, álláskeretének, valamint szervezési és működési szabályzatának 

jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

20. Határozattervezet Bihar megye Gazdasági-Katonai Monográfiájának jóváhagyásáról, 2020-as 

kiadás aktualizálása.. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

21. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 13208/2021.06.14. számú előzetes panasz 

elutasításáról, amely a Bihar Megyei Tanács 101/2021.05.12. számú és 102/2021.05.12. számú 

határozatára vonatkozik.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

22. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 194/2020. számú határozata mellékletének 

módosításáról, amely az Országos Közút- és Autópálya-kezelő Társaság  és Bihar megye 

területi-közigazgatási egysége közötti együttműködési megállapodás végrehajtására 

vonatkozik, a „ Vaskohsziklás (Belényes) körgyűrűjének változata” elnevezésű beruházással 

kapcsolatosan.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

23. Határozattervezet a kisajátítási eljárás elkezdésének, az  értékelési jelentés, valamint a 

közművesítési munkálatokkal kapcsolatos bővített kisajátítási folyosó elfogadásáról a „ 

Vaskohsziklás (Belényes) körgyűrű változata-I. szakasz-Belényes körgyűrűje” elnevezésű 

beruházásra vonatkozóan. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

24. EGYEBEK 

 



 

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. 

május 31-én-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 30-án tartandó Bihar Megyei Tanács soros ülésének összehívó 

dokumentumának csatolmánya. 

 

MEGYEI FŐJEGYZŐ 

Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


