
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 

BIHAR MEGYEI TANÁCS 

BIHOR COUNTY COUNCIL 
 

 

2. számú HATÁROZAT 

2022. január 12. 

A Bihar megyei Bihar - Hegyközpályi övezetében lévő egyes megyei utak besorolására 

vonatkozólag 

 

Figyelembe véve a 3/2022.01.10. számú határozattervezetet a Bihar megyei Bihar - Hegyközpályi 

övezetében lévő egyes megyei utak besorolására vonatkozólag , amelyet Ilie Gavril Bolojan úr, a Bihar 

Megyei Tanács elnöke kezdeményezett, és az ehhez csatolt 406/2022.01.10. számú elnöki jóváhagyási 

jelentést, valamint az 518/2022.01.10. számú szakjelentést, amelyet a Műszaki Igazgatóság Megyei 

Útügyi Irodája készített;  

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

a megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 699/2022.01.12. számú jóváhagyási 

jelentésére; az Urbanisztikai szervezéssel és fejlesztéssel, a közmunkák elvégzésével, a történelmi és 

építészeti műemlékek megőrzésével foglalkozó bizottság 678/2022.01.12. számú jóváhagyási 

jelentésére; a Jogi,regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 719/2022.01.12. 

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

sürgősségi kormányrendelet 182 szakasz (4) bekezdése együttesen a 136 szakasza alapján fogadtak el, 

a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;  

Tekintve az Észak-nyugati Regionális Operatív Programra 2021-2027 közötti időszakra 

vonatkozólag; 

Figyelembe véve a közúti infrastruktúra fejlesztésének és korszerűsítésének szükségességét és 

lehetőségét Bihar megyében; 

Szem előtt tartva a következő előírásokat: 

-Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009-es számú törvény 861. szakaszát a 867-870 

közötti szakaszát  

-az utak rendszerére vonatkozó 43/1997 számú kormányrendelet 7. szakasz a) és c) betűjét, a 12. 

szakasz (2) bekezdését és a 22. szakaszt 

           A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 173 szakasz 

(1) bekezdés c) betűjének és az (5) bekezdés l) betűjének, a294. szakasz (3) bekezdés alapján 

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

(1) és (2) bekezdése, a 196 szakasz (1) bekezdés, a) betűjének alapján, a későbbi módosításokkal és 

kiegészítésekkel. 

 

 

      BIHAR MEGYE TANÁCSA, 

ELHATÁROZZA: 

 

 1.szakasz Jóváhagyja a Bihar megyei Bihar-Hegyközpályi övezetében lévő egyes megyei utak 

besorolását a következő jelzéssel 767J jelzésű megyei út és a 764K jelzésű megyei út, a jelen határozat 

szerves részét képező 1. számú melléklet alapján. 
 



2.szakasz Az 1. szakaszban meghatározott megyei utak a megyei érdekeltségű utak funkcionális 

csoportjához tartoznak.  

 

3.szakasz  Jelen határozattal felhatalmazzák a Bihar Megyei Tanács elnökét, a Műszaki 

Igazgatóság közreműködésével, hogy megtegye a szükséges lépéseket a Bihar Megyei Tanács 

340/2021.12.17. számú határozata alapján jóváhagyott társulási szerződés módosításával kapcsolatban. 

 

4.szakasz.   Jelen határozat végrehajtásával megbízzák a Bihar Megyei Tanács elnökét a Műszaki 

Igazgatóság Megyei Útosztályának közreműködésével. 

 

5.szakasz Jelen határozatot a következőkkel közlik a Tanácsosokkal való Kapcsolattartással 

Foglalkozó Osztály közreműködésével. 

         Bihar megyei Prefektúra,  

o Bihar Megyei Tanács Elnöki Kabinetje,  

o Tanácsosokkal való kapcsolattartással foglalkozó osztály,  

o Műszaki Igazgatóság Megyei Útügyi Osztálya  

o Gazdasági Főigazgatóság, 

o Bihar területi-közigazgatási egysége-Bihar község helyi tanács 

o Hegyközpályi területi-közigazgatási egysége- Hegyközpályi község helyi tanács.  

 

 

 

             ELNÖK                                                                             Ellenjegyzi                       

           Ilie Gavril Bolojan                                                a MEGYE FŐJEGYZŐJE,  

                                                                                              Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2022.01.12. számú határozat  

Jelen határozatot elfogadták 29 „igen” szavazattal, 0 „ellenszavazattal”, 0 „tartózkodással”, valamint 0 

megyei tanácsos nem szavazott, ezáltal betartva a szükséges szavazattöbbségre vonatkozó törvényi 

előírásokat.  



 


