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CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 

BIHAR MEGYEI TANÁCS 

BIHOR COUNTY COUNCIL 

 

ELNÖKI KABINETIRODA 

 

503. számú RENDELET 

2021.11.22 

a Bihar Megyei Tanács összehívásáról 

 

 

Tekintettel  Bihar megye főjegyzőjének 2021.11.22-i, 25612-es 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, 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, a 1183/2021.11.08. számú 

kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021 

november 9-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. november 29-re, 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 Bihar Megyei Őrző - Védő Kft. bevételeit és kiadásait tartalmazó 2021-es 

költségvetés módosításának elfogadásáról; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet a 2022-es pénzügyi évre vonatkozó helyi adók és illetékek jóváhagyásáról, 

amelyek a megye helyi költségvetésének és az alárendelt intézmények költségvetésének bevételi 

részét képezik; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet a mezei eredetű zöld anyag/tonna átlagárának megállapítására a 2022-es  

pénzügyi évre, Bihar megye esetében; 

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

 

5. Határozattervezet egyes mezőgazdasági növényi eredetű termékek átlagárának megállapítására a 

2022-es pénzügyi évre; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 251/2021.10.26. számú határozata mellékletének 

módosításáról; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

7. Határozattervezet 100.000.000 lejes összegű visszatérítendő finanszírozás igénylésének 

jóváhagyásáról . 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8. Határozattervezet Bihar megye kulturális stratégiájának jóváhagyásáról a 2021-2027 közötti 

időszakra.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. szakbizottságok 

 

9. Határozattervezet a Metropolisz Infrastruktúráért Közösségek Közötti Fejlesztési Egyesület 

létrehozásának elfogadásáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

10. Határozattervezet egy társulási szerződés megkötéséről Biharlonka területi-közigazgatási 

egységgel a „Földgázelosztó rendszer kiépítése Biharlonka községben a hozzá tartozó falvakkal: 

Biharlonka, Határ, Szegyesd, Szerbesd és Susd” elnevezésű beruházás közös megvalósítására.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet egy társulási szerződés megkötéséről Vaskohsziklás város területi-

közigazgatási egységgel a földgázelosztó közüzemi szolgáltatás közös megvalósítása érdekében 

Vaskohsziklás városban.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet a Bihar Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóság ( 

D.G.A.S.P.C.) kezelési jogának megvonásáról a Bihar megye köztulajdonában lévő egyes 

ingatlanok esetében, és az ingyenes használati jog biztosításáról azon egyesületek/alapítványok 

által, amelyek szociális szolgáltatások nyújtására szerződést kötöttek a Bihar megyei 

D.G.A.S.P.C.-vel.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

13. Határozattervezet a Bihar megye-Bihar Megye Tanácsa és a Körösvidéki Múzeum közötti 

272/2020.12.09. számú, illetve a 3513/2020.12.10. számú szerződés időtartamának 
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meghosszabbításáról, amely Rév településen, a Cabana Peștera, utca 75. szám alatti ingatlan 

kezelésére vonatkozik, és Bihar megye köztulajdonában található.    

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14. Határozattervezet egy haszonbérleti szerződés megkötéséről Bihar megye-Bihar Megye Tanácsa 

és a Bihar Megyei Kulturális Központ között a Bihar megye magántulajdonában lévő tárgyi 

eszközökre és a leltári tárgyakra vonatkozóan.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

15. Határozattervezet a nagyváradi Armatei Române utca 1A szám alatti C3 épületrészben található 

129,97 négyzetméteres hasznos területtel rendelkező helyiség nyílt árverés útján történő 

bérbeadásának jóváhagyásáról, amely Nagyváradon a 192236-os számon van telekkönyvezve és 

a 192236-C3-as kataszteri számmal van ellátva. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

16. Határozattervezet  a Tisza Gheorghe, Tisza Coloman Ștefan és a Bihar Megyei Gyermek-és 

Társadalomvédelmi Főigazgatóság közötti  22423/2016.06.01. számú bérleti szerződés 

időtartamának meghosszabbításáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

17. Határozattervezet a Bihar megye-Bihar Megye Tanácsa és a Bihar Megyei Katonai Központ  

között 240/2019.12.17. számú illetve a A-2746/2019.12.18. számú haszonbérleti szerződés 

időtartamának meghosszabbításáról, valamint a mellékletek aktualizálásáról, amelyek a szerződés 

tárgyát képező javakat tartalmazzák. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

18. Határozattervezet a Bihar megye-Bihar Megye Tanácsa és a ”Crișana” Katasztrófavédelmi 

Felügyelőség közötti 241/2019.12.17. számú haszonbérleti szerződés időtartamának 

meghosszabbításáról, valamint a mellékletek aktualizálásáról, amelyek a szerződés tárgyát képező 

javakat tartalmazzák.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

19. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 257/2021.10.26. számú határozatának kiegészítéséről és 

módosításáról, amely Bihar megye területi-közigazgatási egysége-Bihar megye köztulajdonából 

Papfalva község területi-közigazgatási egységének köztulajdonába adja át a Papfalva községben 

lévő ingatlant (épület és telek), ennek kataszteri száma 80., és Papfalván van telekkönyvezve az 

50434-es számon. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

20. A Bihar Megyei Területi Közrendvédelmi Hatóság elnökének tájékoztatója a 2021. harmadik 

negyedévben kifejtett közrendvédelmi tevékenység hatékonyságáról.  
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21. A Bihar Megyei Területi Közrendvédelmi Hatóság tájékoztatója a közösség és az állampolgár 

biztonságának fenntartásáról 2021. harmadik negyedévében.  

22. 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 
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