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252.számú HATÁROZAT 

2021. október 26. 

Bihar megye kockázatelemzési és –fedezeti tervének jóváhagyásáról, 2021-ben aktualizálva 

 

Figyelembe véve a 259/2021.09.17. számú határozattervezetet a Bihar megyei kockázatelemzési 

és –fedezeti tervének jóváhagyásáról, 2021-ben aktualizálva, amelyet Ilie Gavril Bolojan, a Bihar Megyei 

Tanács elnöke kezdeményezett, és az ehhez csatolt 20444/2021.09.17. számú elnöki jóváhagyási jelentést, 

valamint a 20456/2021.09.17. számú szakjelentést, amelyet a Főépítészi Igazgatóság Urbanisztikai és 

Területrendezési Irodája készített,  

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

megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 23589/2021.10.26. számú jóváhagyási jelentését;  

a Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 23565/2021.10.26. számú 

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

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

módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 

Figyelembe véve a Bihar Megyei “Crişana” Katasztrófavédelmi Felügyelőség 

903745/2021.08.12. számon a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott átiratát, amelyben kéri a Bihar Megyei 

Tanács jóváhagyását Bihar megye kockázatelemzési és –fedezeti tervére vonatkozólag 

 

A következő jogszabályok előírásait figyelembe véve: 

 

-az 1. számú Melléklet 5. és 6. számú szakaszát, amely a kockázatelemzési és kockázatfedezeti 

terve kidolgozásának módszertanára vonatkozik- a közigazgatási és belügyminisztérium 137/2007. számú 

rendeletét, amely a kockázatelemzési és kockázatfedezeti terv és struktúrával kapcsolatos rendszer 

kidolgozásának módszertanáról szól, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, 

-a polgári védelemről szóló 481/2004. számú törvény 25. szakaszát, újraközölve a későbbi 

módosításokkal és kiegészítésekkel, 

 

           A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 182 szakasza 

alapján, együttesen a 136 szakasz és a 196 szakasz (1) bekezdés a) betűjének alapján, a későbbi 

módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 

 

 

 

 



BIHAR MEGYE TANÁCSA,  

 

ELHATÁROZZA: 

 

 

 1.szakasz. Jóváhagyja a Bihar megye kockázatelemzési és –fedezeti tervének 2021-ben 

aktualizált változatát, amely a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található. 

            2.szakasz. Jelen határozat végrehajtásával megbízzák a Bihar Megyei Tanács elnökét, a Főépítészi 

Igazgatóság közreműködésével. 

 

3.szakasz. Jelen határozatot a következőkkel közlik: 

- Bihar megyei Prefektúra, 

- Bihar Megyei “Crişana” Katasztrófavédelmi Felügyelőség 

- Bihar Megyei Tanács elnöke, 

-Tanácsosokkal Való Kapcsolattartásért Felelős Iroda,  

- Főépítészi Igazgatóság,  

- Észak-Erdély Közösségek Közötti Fejlesztési Egyesület 

 

 

 

 

 

             ELNÖK                                                                         Ellenjegyzi                     

           Ilie Gavril Bolojan                                              a MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                              Mărioara Carmen Soltănel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252/2021.10. 26. 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.  

 

 


