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CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 

BIHAR MEGYEI TANÁCS 

BIHOR COUNTY COUNCIL 

 

ELNÖKI KABINET 

 

437. számú RENDELET 

2021.10.19. 

a Bihar Megyei Tanács összehívásáról  

 

 

Tekintettel  Bihar megye főjegyzőjének 2021.10.19-i, 23042-as számú szakjelentésére, 

Figyelembe véve a 394/2020. 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 
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megállapítja azokat az intézkedéseket, amelyeket a COVID-19 járvány megelőzésére és 

következményeinek leküzdésére foganatosítanak ennek időtartama alatt, , a 730/2021.07.08. számú 

kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021 július 12-

től kezdődően, valamint megállapítja azokat az intézkedéseket, amelyeket a COVID-19 járvány 

megelőzésére és következményeinek leküzdésére foganatosítanak ennek időtartama alatt, a 

826/2021.08.05. számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a vészhelyzet 

időtartamát, 2021 augusztus 11-től kezdődően, valamint megállapítja azokat az intézkedéseket, amelyeket 

a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére foganatosítanak ennek időtartama 

alatt, a 932/2021.10.06. számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a 

vészhelyzet időtartamát, 2021 szeptember 10-től kezdődően, valamint megállapítja azokat az 

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

foganatosítanak ennek időtartama alatt, a 1090/2021.08.05. számú kormányhatározatot, amely Románia 

területén meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021 október 10-től kezdődően, valamint 

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

következményeinek leküzdésére foganatosítanak ennek időtartama alatt 

  Tekintettel a Bihar Megyei Tanács 37/200. számú határozatára, amely a Bihar Megyei Tanács 

gyűléseinek lebonyolítására vonatkozik,  az illetékes hatóság által megállapított különleges helyzetek 

esetében,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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. október 26-ra, 15 órára, 

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

napirendtervezettel:   

 

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

elfogadásáról –módosított. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet a 2021 szeptember 30-i hatályú költségvetési zárszámadás elfogadásáról . 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok  

 

3. Határozattervezet a 2021-2020-es tanévre vonatkozó iskolai ösztöndíjak számának és összegének 

megállapításáról a speciális oktatásban részt vevő diákok számára. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok  

 

4. Határozattervezet a 2021-ben aktualizált Bihar megyei kockázatelemzési és alkalmazási terv 

elfogadásáról 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok  
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5. Határozattervezet  a védett természeti területek megállapításáról a megyei jelentőségű 

természetvédelmi övezetek kialakítása érdekében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet a Természetvédelmi Területek Országos Hatósága (ANANP) , a Bihar Megyei 

Tanács és Drágcséke területi-közigazgatási egysége közötti együttműködési megállapodás megkötéséről 

a ROSCI0240- es számú, Tasádfő Natura 2000-es területére vonatkozó védelmi intézkedések 

végrehajtásának érdekében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok  

 

7. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 163/2020.10.29. számú határozatának módosításáról, amely 

a Területi Közrendvédelmi Hatóság tagjai név szerinti kijelölésének jóváhagyására vonatkozik a 2020-

2024-es mandátum időszaka alatt.. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

  

8. Határozattervezet  a nagyváradi Armatei Române utca1/F szám címen lévő 17.591 négyzetméteres 

alapterületű telek, amely a 194858-as kataszteri számon azonosítható be, és a nagyváradi 194858-as 

telekkönyvi számon van bejegyezve, átruházásról a Bihar megyei területi-közigazgatási egység 

köztulajdonából, a Nagyvárad területi-közigazgatási egységének köztulajdonába.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

9. Határozattervezet a 80-as számú kataszteri számmal azonosított és a 50434-es számon telekkönyvezett 

Papfalva községben lévő ingatlan (épület és földterület) átruházásáról Bihar megye területi-közigazgatási 

egysége köztulajdonából, Papfalva területi-közigazgatási egység köztulajdonába. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

10. Határozattervezet a Bihar megye köz- és magántulajdonát képező javak éves leltárának 

jóváhagyásáról.. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet egy hőmodul  átkerülésére vonatkozó igénylés jóváhagyásáról Nagyvárad területi-

közigazgatási egysége köztulajdonából, Bihar megye területi-közigazgatási egységének köztulajdonába. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet a nagyváradi, Armatei Române utca 1A szám alatti 192236-os számú kataszteri 

számon azonosított és a 192236-os számon telekkönyvezet C3-as épületrész átruházásáról Bihar megye 

köztulajdonából, Bihar megye magántulajdonába, a megyei javak hatékony kezelésének érdekében.     

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 
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13. Határozattervezet a „ Nagyvárad és Váradszentmárton közötti összekötő út, Bihar megye” 

beruházásra vonatkozó, közművesítési munkálatokkal kapcsolatos kisajátítási folyosó jóváhagyásáról. 

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

            - Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14. Határozattervezet a „Nagyváradi Metropolisz Övezetben lévő megyei utak járhatóságának 

növeléséről” elnevezésű beruházás közüzemi munkálatai elvégzése érdekében szükséges kisajátítási 

eljárás elkezdésének jóváhagyásáról és a kibővített kisajátítási folyosóra szakjelentés elfogadásáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

15. Határozattervezet a Bondorasszón lévő, 50696 számon azonosított és az 50696-os számon 

telekkönyvezet ingatlan helyrajzi és elhatárolási tervének  elfogadásáról, valamint ennek két részre történő  

bontásáról. 

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

- Láttamozza: az I.VI. számú szakbizottságok 

 

16. Határozattervezet a román állam köztulajdonában és az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Rt. 

kezelésében lévő 6982 négyzetméteres telek, amely az 59085-ös kataszteri számon került nyilvántartásba 

és a 59085-ös számon van telekkönyvezve Biharszentandráson, átruházására vonatkozó kérelemről  Bihar 

megye köztulajdonába és a Bihar Megyei Tanács kezelésébe.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

17. Határozattervezet az Országos Közúti és Infrastruktúra-kezelő Társaság Rt. és Bihar megye területi-

közigazgatási egysége közötti kivitelezési megállapodás jóváhagyásáról a következő beruházás 

megvalósítására: „ Nagyvárad municípiuma és Váradszentmárton község közötti összekötő út, Bihar 

megye”  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

18.  Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 178/2020. 11.16. számú határozata mellékletének 

jóváhagyásáról az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség és Bihar megye területi-közigazgatási 

egysége közötti együttműködési megállapodás elfogadására vonatkozóan a következő projekt 

kivitelezésére: „A Nagyváradi Metropolisz Övezetben lévő megyei utak járhatóságának növelése”.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

19. Határozattervezet „ A 763-as számú megyei út Pádis-Ponor Ék közötti szakasz a 35+100-45+100 

kilométer közötti részének, L=10,00 km korszerűsítése” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági 

mutatóinak és a főbb tevékenységek jóváhagyásáról . 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

20. Határozattervezet a „ Nagyváradi metropolisz-körgyűrű” elnevezésű beruházás finanszírozási 

kérelmének és a kivitelezéssel kapcsolatos becsült költségek elfogadásáról, a projekt megvalósítása 

érdekében, az Anghel Saligny Országos Beruházási Program keretében.  

  - Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 
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- Láttamozó: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

21.  Határozattervezet a 20583/2021.09.21. számon, a Bihar Megyei Tanács iktatójában bejegyzett 

előzetes panasz elutasításáról.  

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

- Láttamozza: az I-VI. számú szakbizottságok 

 

22. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál bejegyzett 22859/2021.10.15. számú és a  

22914/2021.10.15.  előzetes panaszok elutasításáról, amelyek a Bihar Megyei Tanács 

200/2021.09.16. számú határozata ellen nyújtottak be.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

23. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál bejegyzett 20973/2021.09.27. számú előzetes panasz 

elutasításáról, amelyet a Bihar Megyei Tanács 181/2021.08.23. számú határozata ellen nyújtottak be.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

24. Határozattervezet egy együttműködési megállapodás megkötéséről a Közutak és Hidak 

Kolozsvári Regionális Igazgatóságával annak érdekében, hogy fákat ültessenek egy közös akció 

keretében, a megyei utak mentén, amelyek a települések belterületén vannak.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

25. Határozattervezet egy együttműködési megállapodás megkötéséről Oláhszentmiklós község 

területi-közigazgatási egységgel, a következő beruházás közös kivitelezésére: „ Földgázelosztó 

rendszer , valamint a szabályozást, mérést és szállítást végző állomás létrehozása Oláhszentmiklós 

községben”  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

26. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál bejegyzett, 22860/2021.10.15. számú előzetes panasz 

elutasításáról, amelyet a Bihar Megyei Tanács 227/2021.09.16. számú határozata ellen nyújtottak be; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

27. Határozattervezet a 104616 kataszteri számon azonosított és 104616 számon Belényesben 

telekkönyvezett ingatlan, amely a külterületen lévő, 17,51 hektáros területet jelent, átruházásáról 

Belényes municípium területi-közigazgatási egység köztulajdonából, Bihar megye területi-

közigazgatási egység köztulajdonába, az ipari parkhálózat fejlesztésének érdekében Bihar megyében. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

28. Határozattervezet  egy 42.330 négyzetméteres belterület átruházására vonatkozó kérelem 

jóváhagyásáról, amelynek a kataszteri száma 50460, és az 50460 számon van telekkönyvezve 

Alsólugason, valamint egy 44.229 négyzetméteres belterület átkerülésére, amelynek kataszteri száma 

102643, és Élesden van telekkönyvezve a 102643 számon,  Élesd város területi-közigazgatási egység 
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köztulajdonából, Bihar megye területi-közigazgatási egység köztulajdonába, az ipari parkok 

fejlesztésének érdekében Bihar megyében; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

29. Határozattervezet Bihar megye területi-közigazgatási egysége és Nagyvárad municípium 

területi-közigazgatási egysége közötti partnerségi megállapodás megkötéséről, hogy közösségek 

közötti fejlesztési egyesületet hozzanak létre a következő projekt  megvalósítására: „ Nagyváradi 

metropolis-körgyűrű”, az Anghel Saligny Országos Beruházási Program keretében.    - -      -                                     

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

                                  - Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

30. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


