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338. számú HATÁROZAT 

2021. december 17. 

Bihar megye kulturális stratégiájának elfogadásáról a 2021-2027 közötti időszakra 

  

 

 

Figyelembe véve a 366/2021.12.14. számú határozattervezetet Bihar megye kulturális stratégiájának 

elfogadásáról a 2021-2027 közötti időszakra, amelyet Ilie Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

kezdeményezett, és az ehhez csatolt 27331/2021.12.14. számú elnöki jóváhagyási jelentést, valamint a 

2332/2021.12.14. számú szakjelentést, amelyet a Jogi Osztály készített,  

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

megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 27887/2021.12.17. számú jóváhagyási jelentésére;  

a Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 27931/2021.12.17. számú 

jóváhagyási jelentésére; a Kulturális, felekezeti, oktatási és sportügyi bizottság 27794/2021.12.17. számú 

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

kormányrendelet 182 szakasz (4) bekezdése, valamint a 136 szakasza alapján fogadtak el, a későbbi 

módosításokkal és kiegészítésekkel ;  

 

Figyelembe véve: 

-a Bihar Megyei Tanács 159/2021.08.05. számú határozatát, amely az Országos Kulturális 

Kutatási és Képzési Intézettel kötendő együttműködési megállapodásra vonatkozik, ez tartalmazza egy 

kultúrafogyasztásról szóló tanulmány elkészítését Bihar megye esetében és a kulturális stratégiával 

kapcsolatos tervezet aktualizálását a 2021-2027 közötti időintervallumra,  

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

(1) bekezdésének a) betűjét, b) betűjét , d) betűjét és e) betűjét, valamint a (2) bekezdés c) betűjét, a (3) 

bekezdés  d) betűjét, az (5) bekezdés d) betűjét, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- az Országos Kulturális Kutatási és Képzési Intézet létrehozására, szervezésére és működésére 

vonatkozó 1069/2013 számú kormányhatározatot a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 

-a Bihar Megyei  Fejlesztési és Projekt-kivitelezési Igazgatóság és egy szociális szolgáltató közötti 

szolgáltatási szerződést, 

- a Bihar Megyei Fejlesztési és Projekt-kivitelezési Igazgatóság megszüntetésére vonatkozó 

75/2020.06.30. számú határozatot, amelyet a Bihar Megyei Tanács hozott, 

-a Bihar Megyei Tanácsnál a 17813/2021.08.12. szám alatt iktatott együttműködési megállapodást 

a megyei önkormányzat és az Országos Kulturális Kutatási és Képzési Intézet, amelynek célja a felek 

együttműködése annak érdekében, hogy az intézet elkészítse a Bihar megyére vonatkozó 

kultúrafogyasztási tanulmányt és Bihar megye kulturális stratégiai projektjének aktualizálását a 2021-

2027 közötti időszakra, 

-az Országos Kulturális Kutatási és Képzési Intézet és Bihar megye területi-közigazgatási egysége 

között kötött szolgáltatási szerződést a Bihar Megyei Tanácson keresztül, amelyet a 223/2021.10.12. 

számon iktattak be Bihar megye területi-közigazgatási egységénél. 

-1/2021.11.12. számú kiegészítő dokumentum a fentebb szereplő szolgáltatási szerződéshez, 



-a szolgáltatás tárgyát képező anyagok átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyv a szolgáltatási 

szerződés szerint 

-a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003. számú törvényt, újraközölve a 

későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, 

-az Európai Unió kohéziós politikáját a 2021-2027 közötti időszakra, valamint  Románia, 2021-

2027-es operatív programjait,  

 

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

valamint 136 szakasz, 196 szakasz (1) bekezdése a) betűjének alapján, 

 

 

      BIHAR MEGYE TANÁCSA, 

ELHATÁROZZA: 

 

 

1. szakasz. Jóváhagyja Bihar megye kulturális stratégiáját az 2021-2027 közötti időszakra  a jelen 

határozat szerves részét képező melléklet szerint.  

 

2.szakasz Felhatalmazza Ilie Gavril Bolojant, a Bihar Megyei Tanács elnökét, hogy Bihar megye 

nevében és érdekében hozza meg a szükséges intézkedéseket az 1. szakaszban foglalt stratégia 

megvalósításáért.  

 

3.szakasz Jelen határozat végrehajtásával megbízza a Bihar Megyei Tanács elnökét, a Bihar Megyei 

Tanács szakapparátusának közreműködésével.  

 

4.szakasz  Jelen határozatot a Tanácsosokkal Való Kapcsolattartási Osztály közreműködésével a  

következőkkel közlik:  

- Bihar megyei Prefektúra 

- Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Tanácsosokkal Való Kapcsolattartási Osztály 

- Jogi Osztály 

- Gazdasági Igazgatóság 

- a Bihar Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények . 

 

 

 

             ELNÖK                                                                           Ellenjegyzi                       

           Ilie Gavril Bolojan                                             a MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                              Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

338/2021.12.17. számú határozat 

Jelen határozatot elfogadták 22 „igen” szavazattal, 6 „ellenszavazattal”, 6 „tartózkodással”, valamint 0 

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

előírásokat.  



 


