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Tekintettel  Bihar megye főjegyzőjének 2021.12.14-i, 27322-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, a 

1242/2021.12.08. számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a vészhelyzet 

időtartamát, 2021 december 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 

(3). bekezdése alapján,  

 

A BIHAR MEGYEI TANÁCS ELNÖKE, 

ELRENDELI: 

 

1.szakasz Összehívja a Bihar Megyei Tanács azonnali rendkívüli gyűlését 2021. december 15-

re, 15 órára, amelyet elektronikus felületen,  online videókonferencia formában tartanak meg, a 

következő napirendtervezettel:   

 

1. Határozattervezet a 15/2021. számú költségvetési törvény 6 szakasz (1) bekezdése c) betűje 

alapján előírt 6 százalékos aránynak megfelelő jövedelemadó elosztási szempontjainka valamint 

a területi-közigazgatási egységek között történő elosztásának jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

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 

 

 


