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Tekintettel  Bihar megye főjegyzőjének 2022.01.19-i, 1202-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 932/2021.9.09. 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 1090/2021.10.06. 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, a 34/2022.01.06. számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a 

vészhelyzet időtartamát, 2022 január 8-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. január 26-ra, 15 órára, a 

következő napirendtervezettel:   

 

1. Határozattervezet az áfából elkülönített 20 százalékos kvóta és a 2023-2025 közötti időszakra 

becsült 14 százalékos jövedelemadó szétosztásáról a területi-közigazgatási egységek között.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 15/2020.01.28. számú határozata mellékletének 

módosításáról, amely az 50.000.000 lej értékű visszatérítendő belső finanszírozás 

megkötésének jóváhagyására vonatkozóan. 



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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet a Bihar megyei speciális oktatási intézmények iskolahálózatának 

jóváhagyásáról a 2022-2023-as tanévre. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőjének kijelöléséről a Bihar Megyei 

Gheorghe Șincai Könyvtár vezetőtanácsába.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács által használt gépjárműflotta menedzsment -

rendszerének bevezetéséről azon alárendelt intézmények és közvállalatok esetében, 

amelyeknél a Bihar Megyei Tanács felügyeleti jogkörrel rendelkezik.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet a Parcuri Industriale Bihor Rt.-vel kötendő vagyonátruházási szerződés 

jóváhagyásáról, a társaság felosztás általi felszámolásának következtében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

7. Határozattervezet a a Bihar megyei infrastruktúra és a közszállítási szolgáltatások fejlesztésére 

vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyására. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 340/2021.12.17. számú határozatának 

módosításáról, amely egy társulási megállapodás megkötésére vonatkozik egy mobilitási  

folyosó kialakításáról a Nagyváradi Metropolisz Övezetben ( Bihar-Hegyközpályi 

övezetében). 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

9. Határozattervezet egy haszonbérleti szerződés megkötéséről Bihar megye-Bihar Megye 

Tanács és Élesd városa-Élesd Helyi Tanácsa között, amely egy fix eszköz-egy kisteherautó, a 

Bihar megyei kóbor kutyák kezelésével foglalkozó helyi közszolgáltatás ellátásának 

érdekében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

10. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 260/2021.10.26. számú határozata 3. számú 

mellékletének módosításáról, az 192236-os számon telekkönyvezett és az 192236-C3-as 

kataszteri számú, Nagyváradon, az Armatei Române 1A szám alatti  C3-as épületrész 



átkerüléséről Bihar megye köztulajdonából a magántulajdonába, Bihar megye vagyonának 

hatékony kezelésének érdekében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet az 192236-os számon telekkönyvezett és az 192236-C3-as kataszteri számú, 

Nagyváradon, az Armatei Române 1A szám alatti  C3-as épületrész ingyenes használatba 

adásáról az Ecolect Group Közösségek Közti Fejlesztés Egyesület részére, az egyesület 

specifikus tevékenységeinek lebonyolítása érdekében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok  

 

12. Határozattervezet a Bihar megyei D.G.A.S.P.C. kezelési jogának visszavonásáról a Bihar 

megye közvagyonát képező 1.439 négyzetméteres épület-telek estében, amely Körösmart 

településen, a 35. szám alatt, Tenke községben található, amely a 1882/56 topográfiai számon 

és az 51715-ös számú telekkönyvi számon van bejegyezve és ennek az ingyenes használati 

jogára vonatkozó bevezetéséről a Casa Matei Otthon Egyesület javára, amely szociális 

szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést kötött 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. Tájékoztató a Bihar Megyei Gyermekvédelmi Bizottság 2021. Évi tevékenységi 

beszámolójáról.  

 

14. EGYEBEK 
 
 

 

2.szakasz. A napirendtervezetben szereplő anyagokat közéteszik a Bihar Megyei Tanács hivatalos 

honlapján, és azokat 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 

 



 


