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2021.11.10. 

a Bihar Megyei Tanács összehívásáról  

 

 

Tekintettel  Bihar megye főjegyzőjének 2021.11.10-i, 24768-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 

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 b)  pontjának alapján,  

 

 

A BIHAR MEGYEI TANÁCS ELNÖKE, 

 

ELRENDELI: 

 

1.szakasz Összehívja a Bihar Megyei Tanács rendkívüli gyűlését 2021. november 15-re, 15 

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

napirendtervezettel:  : 

 

1. Határozattervezet Bihar megye területi-közigazgatási egysége által készített összes műszaki 

dokumentáció átadásáról az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Társaságnak, a „Belényes 

körgyűrűjének változata” elnevezésű beruházás kivitelezése kapcsán.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet az Őrző -Védő Szolgálat Kft. irányítási és működési tervének jóváhagyásáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet az Országos Kulturális Kutatási és Képzési Intézet által készített, 

kultúrafogyasztásra vonatkozó tanulmányról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 



4. Határozattervezet egy társulási szerződés megkötéséről Tenke község területi-közigazgatási 

egységével, a következő beruházás közös megvalósításának érdekében: „Földgázelosztó hálózat 

valamint szabályozó-mérő-szállítóállomás létesítése Tenke községben.”  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5. Határozattervezet az ingatlanok átkerüléséről Bihar megye területi-közigazgatási egysége 

köztulajdonából Bihar megye terület-közigazgatási egységének magántulajdonába, az Ipari Park 

elnevezés megszerzésének érdekében,  amelyek a következőkből állnak, az 50460 –os kataszteri 

számú és az 50460-os számon, Alsólugason telekkönyvezett  42.330 négyzetméteres belterület, 

valamint a 102643-as kataszteri számú és az 102643-as számon Élesden telekkönyvezett 44.229 

négyzetméteres belterület. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet a Nagyváradi Helyi Fejlesztési Ügynökség Rt. és Bihar megye területi-

közigazgatási egysége-Bihar Megye Tanácsa között létrejött 1/2021.01.07. számú szerződés 

kiegészítő dokumentumának jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozó: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

7. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál bejegyzett következő előzetes panaszok 

elutasításáról: 24492/2021.11.05. számú, 24495/2021.11.05. számú, 24496/.2021. 11.05. számú, 

24497/2021.11.05 számú, 24498/2021.05.11. számú, 24500/2021.11.05. számú, 

24501/2021.11.05. számú, 24502/05.11.2021.11.05. számú és a  24503/2021.11.05. számú, 

amelyek a Bihar Megyei Tanács 206/2021.09.16. számú és a 207/2021.09.16. számú határozata 

ellen nyújtottak be. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

. 

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

növelése, 1. Tétel: 767J megyei út (I. szektor) és 767E megyei út.” elnevezésű beruházás 

műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

9. Határozattervezet a „ Nagyváradi Metropolisz Övezetben lévő megyei utak átjárhatóságának 

növeléséről, 2. Tétel: II. szektor ( (797 D, 797 G, 797 E, és 797 F jelzésű megyei utak)  valamint 

III. szektor (797 C jelzésű megyei út) elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak 

jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

10. Határozattervezet  a „ Nagyvárad municípiuma és Váradszentmárton község közötti 

összekötő út.” Elnevezésű beruházással kapcsolatos kisajátítási folyosó aktualizálásáról a 

közművesítési munkálatok érdekében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 



11. Határozattervezet az 51752-es számú kataszteri szám alatt, Bondorasszón telekkönyvezett ingatlan 

átkerüléséről Bihar megye köztulajdonából Kolozs megye köztulajdonába, „Az infrastruktúra 

korszerűsítése a Havasrekettye-Prislop- Ék Ponor turisztikai övezet megközelítése érdekében” 

elnevezésű beruházás kivitelezése miatt szükséges.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet a 764. számú valamint a 764C jelzésű ingatlan egy-egy része átadásának 

jóváhagyásáról Bihar megye köztulajdonából Magyarremete község köztulajdonába a „Víz- és 

csatornahálózat bővítése Magyarremete községben” elnevezésű beruházás kivitelezésének 

érdekében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

13. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D.N./4ex 

 


