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CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 

BIHAR MEGYEI TANÁCS 

BIHOR COUNTY COUNCIL 

 

ELNÖKI KABINET 

379. számú RENDELET 

2021.09.09. 

a Bihar Megyei Tanács összehívásáról   

 

 

Tekintettel  Bihar megye főjegyzőjének 2021.09.09-i, 19600-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 

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

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

  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. szeptember  16-a, 15 órára, 

a nagy gyűlésterembe, a következő napirendtervezettel:  

 

 

 

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

jóváhagyásáról-módosított. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet Bihar megye 2021-es költségvetésében szereplő 400 ezer lej elosztásáról a 

felekezetek között; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet a szolgáltatási keretszerződések megkötésének megállapításáról és a későbbi  

szolgáltatási szerződésekről, a szociális szolgáltatásokra vonatkozó szerződéskötési eljárás befejezéséről 

a Bihar megyei DGASPC-nél; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 15/2020.01.28. számú határozat mellékletének módosításáról, 

amely 50 millió lej értékű belső visszatérítendő finanszírozásra vonatkozó szerződés megkötésének 

módosításáról;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5. Határozattervezet a Bihar megyei területi-közigazgatási egységnek, központi közbeszerzési egységként 

történő létrehozásáról, a keretszerződések/megállapodások odaítélésére irányuló eljárások 

megszervezésére, lebonyolítására, a termékek  beszerzéséhez és a keretszerződések/megállapodások 

esetében az iskolai programhoz kapcsolódó tanügyi intézkedések végrehajtásához szükséges 
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szolgáltatások biztosításának keretei a 2021-2023 közötti időszakra 91 Bihar megyei területi-

közigazgatási egységnél, amelyek nem vállalták a  Romániai Iskolai Program megszervezését és 

végrehajtását; 

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

-Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6.  Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 18355/2021.08.20. számú előzetes panasz 

elutasításáról;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

 

7.  Határozattervezet a Bihar Megyei Kulturális Központ megbízásáról egy szolgáltatási szerződés 

megkötéséről, annak érdekében, hogy néphagyományokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtson a népi 

együttes;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8. Határozattervezet a Bihar Megyei Kulturális Központ 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 

 

9. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat vezetőtanácsi tagjainak 

kinevezéséről”. 

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

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

 

10. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezeti felépítési ábrájának, 

álláskeretének, valamint szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

 

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

a Területi Közrendvédelmi Hatóság (ATOP) tagjai név szerinti kijelölésére vonatkozik a 2020-2024-es 

mandátumban;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet a Diófási Pszichiátriai Kórház álláskeretének elfogadásáról.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

13. Határozattervezet a „ 764. számú megyei út Belényes-Biharrósa-Esküllő-Élesd, a 31+000 kilométertől 

a 64+655 kilométerig terjedő szakaszának, L=33,655 km, Bihar megye” elnevezésű beruházás műszaki-

gazdasági mutatóinak aktualizálásáról 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 
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14. Határozattervezet a „767. számú megyei út  76. számú országút (Szombatság)-Bihardobrosd közötti 

szakasz, a 0+040 kilométertől a 9+332kilométerig, valamint a 767 C jelzésű megyei út, 767. számú 

megyei út (Bihardobrosd)-Lankás-764. számú megyei út közötti szakasz, a 0+000 kilométertől a 11+672 

kilométerig, L =20,964 km   rehabilitációja és korszerűsítése elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági 

mutatóinak aktualizálásáról”   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

15. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 190/2020.11.26. számú határozatának módosításáról és 

kiegészítéséről, amely a „ Vaskohsziklás(Belényes) körgyűrűjének változata” elnevezésű beruházás  

végrehajtásának érdekében kötött együttműködési megállapodásra vonatkozóan Bihar megye területi-

közigazgatási egysége és Belényes municjpium területi-közigazgatási egysége között ;  

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

- Láttamozza: az I.VI. számú szakbizottságok 

 

16. Határozattervezet a „ Nagyvárad municípium és Váradszentmárton község közötti összekötő út” 

elnevezésű beruházás egyik változatának”; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

17. Határozattervezet „ Nagyvárad municípium és Váradszentmárton község közötti összekötő út” 

beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról ; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

18. Határozattervezet az Élesd városához címzett igénylésről, hogy kerüljön Bihar megye-Bihar Megyei 

Tanács közvagyonába és köztulajdonába az a 2080 négyzetméteres terület, amely  Élesd város 

közvagyonában és köztulajdonában van, illetve Élesd város Helyi Tanácsának kezelésében, a „ 

Hulladékgyűjtő övezet építése önkéntes hozzájárulással Élesd városában” elnevezésű beruházás kapcsán; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

19. Határozattervezet a Nagyszalonta municípiumhoz intézett kérésről, hogy kerüljön Bihar megye-Bihar 

Megyei Tanács közvagyonába és köztulajdonába az a 4000 négyzetméteres földterület, amely 

Nagyszalonta municípium közvagyonában és köztulajdonában van, illetve Nagyszalonta municípium 

Helyi Tanácsának kezelésében, a „Hulladékgyűjtő pont építése önkéntes hozzájárulással Nagyszalonta 

municípiumban” elnevezésű beruházás kapcsán”; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

20. Határozattervezet a Belényes municípiumhoz intézett kérésről, hogy kerüljön Bihar megye-Bihar 

Megyei Tanács közvagyonába és köztulajdonába az a 5130 négyzetméteres földterület, amely Belényes 

municípium közvagyonában és köztulajdonában van, illetve Belényes municípium Helyi Tanácsának 

kezelésében, a „Hulladékgyűjtő pont építése önkéntes hozzájárulással Belényes municípiumban” 

elnevezésű beruházás kapcsán”; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 
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21. Határozattervezet a Margitta municípiumhoz intézett kérésről, hogy kerüljön Bihar megye-Bihar 

Megyei Tanács közvagyonába és köztulajdonába az a 3100 négyzetméteres földterület, amely Belényes 

municípium közvagyonában és köztulajdonában van, illetve Margitta municípium Helyi Tanácsának 

kezelésében, a „Hulladékgyűjtő pont építése önkéntes hozzájárulással Margitta municípiumban” 

elnevezésű beruházás kapcsán”; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

22. Határozattervezet a „ Bihar megyei víz- és szennyvízhálózatra vonatkozó infrastruktúra fejlesztésének 

regionális projektje a 201-2020-as időszakra”elnevezésű beruházás hatástanulmányának jóváhagyására ;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

23. Határozattervezet  a „ Híd a 764H jelzésű megyei úton Nyimesdnél, Bihar megye” elnevezésű 

beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

24. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 28/2020.02.27. számú határozatának visszavonásáról, amely 

a Bihar megye köztulajdonában lévő, a nagyváradi Ceyrat utca 4. szám alatti, a 201905 kataszteri számú 

és a 201905- telekkönyvi számú 9786 négyzetméteres földterület átadásáról az Országos Lakásügyi 

Ügynökség (ANL) ingyenes használatába a „Szolgálati lakások építése” többéves program 

megvalósítására, a beruházás kivitelezésének időszakára;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

25. Határozattervezet a Bihar megye magántulajdonában és leltárában lévő bizonyos javak ingyenes 

használatba adásáról a Bihar megyei Lakossági Nyilvántartó Hivatal részére;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

26. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Rt. számára biztosítandó kezelési jogról  a „ Nagyváradi 

Repülőtéren lévő utastermináljának építésére, bővítésére és korszerűsítésére vonatkozó munkálatok” 

projekt kapcsán létesített beruházásokra vonatkozóan”;  

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

- Láttamozó: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

27. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács iktatójánál bejegyzett 19500/2021.09.07. számú előzetes 

panasz elutasításáról;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

28. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 94/2020.07.30. számú határozatának módosításáról , amely 

Bihar megye nevében a Bihar Megyei Tanács részvételéről szól a „ Covid-19 egészségügyi válsághelyzet 

kezelési hatékonyságának növelése a Bihar Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények esetében” 

elnevezésű projektben, mint ennek vezetője, ezt a Nagy Infrastruktúra Operatív Programon keresztül 

finanszírozzák,a 9. számú prioritási tengely keretében, „ A lakosság egészségének védelme a COVID-19 

vírus által okozott járvány miatt”, a 9.1 konkrét célkitűzésre vonatkozóan „ A COVID-19 okozta 

egészségügyi válsághelyzet kezelési hatékonyságának növelése”;                                                               
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 - Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

29. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőinek kijelöléséről a Bihar Megyei Erőforrás- és 

Oktatás-támogatási Központ keretében működő Iskolai Orientációs és Szakképzési Bizottságban, 

valamint a  szakmai orientációs és szakmai bizonylatokkal kapcsolatos fellebbezések megoldására;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

30. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőinek kijelöléséről a Bihar Megyei Tanácshoz 

tartozó speciális oktatási intézmények  vezetőtanácsába, a 2021-2022-es tanévre;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

31. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőinek kijelöléséről az egyetem előtti oktatási 

intézmények Értékelési és Minőség-biztosítási Bizottságába a 2021-2022-es tanévre  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

32. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőinek kijelöléséről a Bihar Megyei Tanács 

alárendeltségébe tartozó speciális állami oktatási intézmények zaklatás elleni cselekvéssel kapcsolatos 

csoportokba a 2021-2022-es tanévre;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

33. Határozattervezet egy témaverseny szervezésére vonatkozó dokumentáció elfogadására a Nagyváradi 

Kulturális Központ létesítése érdekében;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

34. Határozattervezet a Bene Internațional Kft.-vel való együttműködési megállapodás megkötéséről 

köztisztasági tevékenységek szervezésére vonatkozóan Bihar megyében ;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

35. A Területi Közrendvédelmi Hatóság elnökének tájékoztatója a rendvédelmi szolgálat hatékonyságáról 

2021 második negyedévében;  

 

36. A Bihar Megyei területi Közrendvédelmi Hatóság tájékoztatója a közösség és lakosság biztonsági 

szintjének fenntartásáról 2021 második negyedévében.  

 

2.szakasz. A napirendtervezetben szereplő anyagokat közéteszik a Bihar Megyei Tanács hivatalos 

honlapján, és azokat 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. 
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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 
 

 

 

 

 

 


