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Tekintettel  Bihar megye főjegyzőjének 2021.09.12-i, 26914-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 

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. december 17-re, 15 órára, 

a nagy gyűlésterembe, 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. november 30-i hatályú költségvetési  zárszámadás elfogadásáról;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet a Bihar megye területi-közigazgatási egysége valamint az Országos Közbeszerzési 

Ügynökség közötti együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyásáról a helyi szintű 

Közbeszerzések Központosított Ügynöksége (UCA) létrehozásának ütemtervéről;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 



4. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács által az Országos Egészségbiztosítási Pénztár képviselőinek 

közgyűlésébe történő személy kijelölésére, aki a biztosítottak képviseletét fogja ellátni; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

  

5. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 224/2020.12.15. számú határozata 1. szakaszának 

módosításáról, amely a Bihar Megyei Tanács képviselőinek kijelölésére vonatkozik a vaskohsziklási 

pszichiátriai kórház vezetőtanácsába; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 13/2021.01.28. számú határozata 3. szakaszának 

módosításáról, amely a Bihar Megyei Tanács képviselőinek kijelölésére vonatkozik a diófási 

pszichiátriai kórház vezetőtanácsába;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

  

7. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőinek kijelöléséről a félixfürdői egészségügyi 

utókezelési kórház vezetőtanácsába; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

  

8. Határozattervezet két megyei tanácsos kijelöléséről a Bihar megye főjegyzőjének egyéni szakmai 

teljesítményét értékelő bizottságba;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

  

9. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőjének kijelöléséről a Bihar Megyei Kiválósági 

Központ vezetőtanácsába a 2021-2022-es tanév időszakára;   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

  

10. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőjének kijelöléséről a Transilvania Tour Rt.  

részvényeseinek közgyűlésébe;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőinek és könyvvizsgálóinak kijelöléséről a Bihar 

Megyei Egészségügyi Alapítvány igazgatótanácsába; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet a diófási pszichiátriai kórház 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 

 



13. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács elnökének felhatalmazásáról annak érdekében, hogy Bihar 

megye-Bihar Megye Tanács nevében és érdekében beleegyezését adja az elővásárlási jog 

érvényesítéséről/ lemondásáról a műemléknek minősített, vagy a minősítési folyamatban szereplő 

épületek elidegenítéséről 2022-ben;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14. Határozattervezet a 80/2021.05.06. számú és a 1275/2021.05.12. számú ingyenes használatra 

vonatkozó szerződés időtartamának meghosszabbításáról Bihar megye-Bihar Megye Tanácsa és a 

Körösvidéki Múzeum között;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

15. Határozattervezet a Bihar megye-Bihar Megyei Tanács valamint a Bihar Megyei Turisztikai 

Desztinációs Egyesület közötti 90/2021.05.13. számú és a 992/2021.05.13. számú haszonbérleti 

szerződés 1. számú kiegészítő dokumentumának aláírásáról;   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

16. Határozattervezet Bihar megye elvi beleegyezéséről a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

tulajdonában lévő földterület, amely Barátkán található a 125. szám alatt, megvásárlására vonatkozó 

eljárás megkezdéséről;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

17. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőinek kijelöléséről a Bihar megye tulajdonában 

lévő javak bérbeadására vonatkozó licitáció nyomán érkező ajánlatokat elbíráló bizottságba;  

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

 - Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

  

18. Határozattervezet a Bihar Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóság által kötött 

együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a 2022-es évre az utókezelés biztosításának céljából a 

speciális igényű gyermekek rehabilitációs nappali központjának keretében a Nagyváradi Szociális 

Igazgatóság valamint a következő területi-közigazgatási egységek között: Nagyvárad, Bors, 

Bondorasszó, Bontesd, Biharkaba, Magyarcséke, Kiskereki , Derna, Harangmező, Biharhosszúaszó, 

Margitta, Magyarremete, Vaskohsziklás, Váradszentmárton, Biharszentandrás, Szalacs, Tenke, Tulka és 

Rév;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

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

időszakra; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

20.Határozattertvezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 26442/2021.12.03. valamint 26444/2021.12.03.  

számú előzetes panaszok elutasításáról  a Bihar Megyei Tanács 261/2021.10.26. számú határozata ellen 



az 1.,2.,3. és 5. számú mellékletekkel, a 265/2021.10.26. számú határozata ellen az 1. és 2. számú 

melléklettel;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

21 Határozattervezet egy együttműködési megállapodás megkötéséről a Bihar Megyei Tanács, a 

Nagyváradi Metropolisz Övezet Közösségek Közti Fejlesztési Egyesület, Bihar község helyi tanácsa, 

hegyközpályi helyi tanácsa között a közúti infrastruktúra  fejlesztésének céljából;  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


