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133. számú HATÁROZAT 

2021. június 30. 

a Bihar megye költségvetéséből történő vissza nem térítendő finanszírozás odaítélésére 

vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról, a 350/2005. számú törvény alapján 

 

 

Figyelembe véve: a 142/2021. június 17. számú határozattervezetet a Bihar megye 

költségvetéséből történő vissza nem térítendő finanszírozás odaítélésére vonatkozó szabályzat 

jóváhagyásáról, a 350/2005. számú törvény alapján, amelyet Ilie Gavril Bolojan úr, a Bihar Megyei 

Tanács elnöke kezdeményezett, és az ehhez csatolt  13590/2021.06.17. számú elnöki jóváhagyási 

jelentést, valamint a 13888/2021.06.23. számú szakjelentést, amelyet a Jogi Osztály készített, 

Szem előtt tartva a Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 

14539/2021.06.30. számú jóváhagyási jelentését; a Gazdasági-társadalmi előrejelzésekkel, 

tanulmányokkal, költségvetési-pénzügyi és a megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 

14585/2021.06.30. számú jóváhagyási jelentését; a Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú 

sürgősségi kormányrendelet 182 szakasz (4) bekezdését együttesen a 136. szakasszal, a későbbi 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

Tekintve a 10488/2021.05.07. számú hirdetményre, amely által nyilvánosságra hozták a Bihar 

megye költségvetéséből történő vissza nem térítendő finanszírozás odaítélésére vonatkozó szabályzat 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezet kidolgozását, a 350/2005. számú törvény alapján; 

- A civil szférával való kapcsolattartásért felelős személy 13540/2021.06.17. számú jelentését; 

Figyelembe véve a következő jogszabályokat:  

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

(1) bekezdésének f) betűjét, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt, 

- az általános érdekeltségű nonprofit tevékenységre, közpénzekből elkülönített térítésmentes 

finanszírozás rendszerére vonatkozó 350/2005. számú törvényt, a későbbi módosításokkal és 

kiegészítésekkel  

- a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 544/2001. számú törvényt, a 

későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- a közigazgatásban történő döntéshozatal átláthatóságáról szóló 52/2003. számú törvényt, a 

későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, 

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

szakasza együttesen a 136 szakasszal és a 196 szakasz (1) bekezdése a) betűje alapján , 

 

 

      BIHAR MEGYE TANÁCSA, 

ELHATÁROZZA: 

 

 

1.szakasz Jóváhagyja a Bihar megye költségvetéséből történő vissza nem térítendő finanszírozás 

odaítélésére vonatkozó szabályzatot, amely a 350/2005. számú törvény alapján történik, a jelen határozat 

szerves részét képező melléklet szerint.   



2.szakasz. Jelen határozat végrehajtásával megbízza a Bihar Megyei Tanács elnökét, Călin Gal 

urat, a Bihar Megyei Tanács alelnökét, a Bihar Megyei Tanács szakapparátusának közreműködésével. 

3.szakasz  Jelen határozatot a következőkkel közlik: Bihar megyei Prefektúra, a Bihar Megyei 

Tanács elnöke, dl. Călin Gal úr, a Bihar Megyei Tanács alelnöke, a Tanácsosokkal való kapcsolattartással 

foglalkozó osztály, a Gazdasági Főigazgatóság és a Jogi Osztály. 

 

 

 

             ELNÖK                                                                Ellenjegyzi                       

           Ilie Gavril Bolojan                                          a MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                              Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133/ 2021. 06.30. számú határozat  

Jelen határozatot elfogadták 33 „igen” szavazattal, 0 „ellenszavazattal”, 0 „tartózkodással”, valamint 0 

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

előírásokat.  



 


