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246 .számú HATÁROZAT 

2021. szeptember 29. 

 

a Bihar megye területi-közigazgatási egysége, és Nagyvárad municípium területi-közigazgatási egysége, 

Váradszentmárton község területi-közigazgatási egysége, Nagyürögd község  területi-közigazgatási 

egysége, valamint Fugyivásárhely területi-közigazgatási egysége közötti partnerségi megállapodás 

jóváhagyására, a „Nagyváradi metropolisz-körgyűrű”  elnevezésű beruházás megvalósításáért 

 

 

Figyelembe véve a 272/2021.09.24. számú határozattervezetet a Bihar megye területi-közigazgatási 

egysége, és Nagyvárad municípium területi-közigazgatási egysége, Váradszentmárton község területi-

közigazgatási egysége, Nagyürögd község  területi-közigazgatási egysége, valamint Fugyivásárhely 

területi-közigazgatási egysége közötti partnerségi megállapodás jóváhagyására, a „Nagyváradi 

metropolisz-körgyűrű”  elnevezésű beruházás megvalósításáért; amelyet Ilie Gavril Bolojan úr, a Bihar 

Megyei Tanács elnöke  kezdeményezett, és az ehhez csatolt 20934/2021.09.29. számú elnöki jóváhagyási 

jelentést, valamint a 21197/2021.09.28. számú szakjelentést, amelyet a Műszaki Igazgatóság Megyei 

Útügyi Irodája készített; 

Tekintve a  Gazdasági-társadalmi előrejelzésekkel, tanulmányokkal, költségvetési-pénzügyi és a megye 

köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 21730/2021.09.29. számú jóváhagyási jelentését; a 

Jogi,regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 21756/2021.09.29. számú 

jóváhagyási jelentését; az Urbanisztikai szervezéssel és fejlesztéssel, a közmunkák elvégzésével, a 

történelmi és építészeti műemlékek megőrzésével foglalkozó bizottság 21713/2021.09.29. számú 

jóváhagyási jelentését; amelyeket a Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

kormányrendelet 182 szakasz (4) bekezdése, valamint a 136. szakasz alapján fogadtak el, a későbbi 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 

Tekintve a 95/2021. számú sürgősségi kormányrendelet 4. szakaszának előírásaira, amely az 

Anghel Saligny Országos Beruházási Program által finanszírozandó projektek végrehajtására vonatkozik, 

 

A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 136 szakasz (8) 

bekezdése, valamint a 182 szakasz (1)-(4) bekezdése, a 173 szakasz (1) bekezdés d) betűje, az (5) 

bekezdés l) betűje, a (7) bekezdés a) betűje alapján, 

 

 

BIHAR MEGYE TANÁCSA, 

ELHATÁROZZA: 

 

 



 1.szakasz  Jóváhagyja a Bihar megye területi-közigazgatási egysége, és Nagyvárad municípium 

területi-közigazgatási egysége, Váradszentmárton község területi-közigazgatási egysége, 

Nagyürögd község  területi-közigazgatási egysége, valamint Fugyivásárhely területi-közigazgatási 

egysége közötti partnerségi megállapodást, a „Nagyváradi metropolisz-körgyűrű”  elnevezésű 

beruházás megvalósításáért, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

 

2.szakasz Felhatalmazza a Bihar Megyei Tanács elnökét, hogy Bihar megye nevében és érdekében 

aláírja az 1. szakaszban foglalt együttműködési megállapodást.  

 

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

Igazgatóságot és a Gazdasági Főigazgatóságot.  

 

4. szakasz Jelen határozatot a Tanácsosokkal való kapcsolattartással foglalkozó osztály közli a 

következőkkel: 

  - Bihar megyei Prefektúra 

  - Bihar Megyei Tanács elnöke 

  -Nagyvárad municípium  területi-közigazgatási egysége 

- Váradszentmárton község területi-közigazgatási egysége 

-Nagyürögd területi-közigazgatási egysége 

-Fugyivásárhely területi-közigazgatási egysége 

- Gazdasági Főigazgatóság 

- Műszaki Igazgatóság 

 

 

 

 

 

             ELNÖK                                                                        Ellenjegyzi                       

           Ilie Gavril Bolojan                                              a MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                              Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246/2021.09.29. 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.  

 


