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155. számú HATÁROZAT 

2021. július 15. 

A „ 767E jelzésű megyei út Fugyivásárhely-Kiskopács közötti szakaszának, az 1+060 

kilométertől a 13+760 kilométerig (L=12,700 km) rehabilitációja, Bihar megye” elnevezésű 

beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról „ A Nagyváradi Metropolisz Övezetben 

lévő megyei utak járhatóságának növelése” projekt keretében  

 

 

 Figyelembe véve a 170/2021.07.12. számú határozattervezetet, A „ 767E jelzésű megyei út 

Fugyivásárhely-Kiskopács közötti szakaszának, az 1+060 kilométertől a 13+760 kilométerig 

rehabilitációja (L=12,700 km), Bihar megye” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak 

jóváhagyásáról „ A Nagyváradi Metropolisz Övezetben lévő megyei utak járhatóságának 

növelése” projekt keretében, amelyet Ilie-Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

kezdeményezett, és az ehhez csatolt 15442/2021.07.12. számú elnöki jóváhagyási  jelentést, valamint a 

15610/2021.07.14. számú szakjelentést, amelyet a Műszaki Igazgatóság Megyei Útügyi Osztálya 

készített;  

Figyelembe véve a Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 

15676/2021.07.15. számú jóváhagyási jelentését, a Gazdasági-társadalmi előrejelzésekkel, 

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

15726/2021.07.15. számú jóváhagyási jelentését; az Urbanisztikai szervezéssel és fejlesztéssel, a 

közmunkák elvégzésével, a történelmi és építészeti műemlékek megőrzésével foglalkozó bizottság 

15698/2021.07.15. számú jóváhagyási jelentését; amelyeket a Közigazgatási Kódexre vonatkozó 

57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 182 szakasz (4) bekezdése valamint a 136 szakasz alapján 

dolgoztak ki, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 

A 907/2016. számú kormányhatározat előírásai alapján, amely a közpénzekből finanszírozott 

beruházásokkal/ projektekkel kapcsolatos műszaki-gazdasági dokumentáció kidolgozásának 

szakaszairól és keretrendszeréről szól, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 

Tekintettel a következő rendelkezésekre: 

- a 2014-2020-re vonatkozó Műszaki Támogatási Operatív Programot, amelyet az Európa Tanács 

C(2014) 10221/2014.12.18. számú rendelete alapján fogadtak el, a későbbi módosításokkal és 

kiegészítésekkel , 

- a Jelentkezési Útmutatót- a 2014-2020-re vonatkozó Műszaki Támogatási Operatív Program 

alapján igényelt forrásokhoz való hozzáférés sajátos feltételeit, amelyeket az infrastrukturális projektek 

előkészítésére fordíthatóak, a városi mobilitás, városi rehabilitáció, a megyei érdekeltségű közúti 

infrastruktúra területén, beleértve a körgyűrűket és/vagy összekötő utakat, szabadidős központokat/ 

turisztikai központokat (iskolai táborok), valamint az infrastrukturális és turisztikai közszolgáltatásokat, 

ideértve a turisztikai potenciállal rendelkező helyek megóvását is, amelyeket a 630/2021. számú 

rendelettel jóváhagyott a Befektetési és Európai Projektek Minisztériuma, 

Szem előtt tartva a közúti infrastruktúra fejlesztésének és korszerűsítésének szükségességét és 

lehetőségét Bihar megyében; 

Tekintve a helyi közpénzekre vonatkozó 273/2006. számú törvény 44-es szakaszának előírásait, 

a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel  ; 

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

(1) bekezdés b) betűje, valamint a 182 szakasz (1) és (2) bekezdése alapján. 

 A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 196 szakasz 

(1) bekezdés a) betűje alapján, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 



 

      BIHAR MEGYE TANÁCSA, 

ELHATÁROZZA: 

 

 1.szakasz Jóváhagyja a „767E jelzésű megyei út Fugyivásárhely-Kiskopács közötti 

szakaszának, az 1+060 kilométertől a 13+760 kilométerig (L=12,700 km) rehabilitációja, Bihar 

megye” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóit az 1. számú melléklet, és ezen beruházás 

általános költségszámításában szereplő kiadási fejezetek szerint, amelyek a 2. számú mellékletben 

találhatóak, ezek jelen határozat szerves részét képezik.  

 

 2.szakasz Az 1. szakaszban előírt beruházás finanszírozása a 2014-2020 közötti Műszaki 

Támogatási Operatív Program alapján történik vissza nem térítendő külső alapokból. A program az 

infrastrukturális projektek előkészítésére vonatkozik a városi mobilitás, városi rehabilitáció, a megyei 

érdekeltségű közúti infrastruktúra területére, beleértve a körgyűrűket és/vagy összekötő utakat, 

szabadidős központokat/ turisztikai központokat (iskolai táborok), valamint az infrastrukturális és 

turisztikai közszolgáltatásokat, ideértve a turisztikai potenciállal rendelkező helyek megóvását is. A 

támogatás az állami költségvetésből, a Bihar Megyei Tanács büdzséjéből, valamint más jogszerűen 

létrehozott forrásokból történik, a törvény által szabályozott közberuházási program szerint.  

 

3.szakasz  Jelen határozat  végrehajtásával megbízzák a Bihar Megyei Tanács elnökét, a Műszaki 

Igazgatóság és a Gazdasági Főigazgatóság közreműködésével.  

 

4.szakasz Jelen határozatot a következőkkel közlik:  

 Bihar megyei Prefektúra,  

 Bihar Megye Tanácsa elnöki kabinetje,  

 Tanácsosokkal való kapcsolattartással foglalkozó osztály,  

 Műszaki Igazgatóság,  

 Gazdasági Főigazgatóság, 

 Észak - Nyugat Fejlesztési Regionális Ügynökség.  

 

 

              ELNÖK                                                                       Ellenjegyzi                      

           Ilie Gavril Bolojan                                          a MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                              Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155/2021.07.15. számú határozat  



Jelen határozatot elfogadták 35 „igen” szavazattal, 0 „ellenszavazattal”, 0 „tartózkodással”, valamint 0 

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

előírásokat.  

 


