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314. számú HATÁROZAT 

2021. november 29. 

az „Együtt egy tiszta megyéért” megyei érdekeltségű program jóváhagyásáról és a program 

megvalósításához szükséges akciók szervezéséről 

 

 

Figyelembe véve a 351/2021.11.25. számú határozattervezetet az „Együtt egy tiszta megyéért” megyei 

érdekeltségű program jóváhagyásáról és a program megvalósításához szükséges akciók 

szervezéséről, amelyet Ilie Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke indítványozott, és az ehhez 

csatolt  26071/2021.11.25. számú jóváhagyási szakjelentést, valamint a 26072/2021.11.25. számú 

szakjelentést, amelyet  a Jogi Osztály készített;  

 

Figyelembe véve a Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 

26290/2021.11.29. számú jóváhagyási jelentését, a  Gazdasági-társadalmi előrejelzésekkel, 

tanulmányokkal, költségvetési-pénzügyi és a megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 

226257/2021.11.29. számú jóváhagyási jelentését; a Környezetvédelmi, turisztikai és mezőgazdasági 

bizottság 26259/2021.11.29. számú jóváhagyási jelentését; amelyeket  a Közigazgatási Kódexre 

vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 182 szakasz (4) bekezdését együttesen a 136 

szakasszal, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 

           A következő előírásoknak megfelelően: 

 

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

(1) bekezdés e) betűje és a (7) bekezdés a) betűje a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt 

-a Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 191 szakasz 

(1) bekezdés f) betűje együttesen a (6) bekezdés b) betűjével a későbbi módosításokkal és 

kiegészítésekkel együtt 

-a környezetvédelemre vonatkozó 195/2005 számú sürgősségi kormányrendelet a későbbi 

módosításokkal és kiegészítésekkel együtt 

-a települések köztisztasági szolgáltatásaira vonatkozó 101/2006 számú törvény a későbbi 

módosításokkal és kiegészítésekkel együtt , 

- a hulladékkezelési rendszerről szóló 211/2011. számú törvény, a későbbi módosításokkal együtt, 

-a hulladéktárolásra vonatkozó 349/2002 számú kormányhatározat a későbbi módosításokkal és 

kiegészítésekkel együtt, 

-a városi és vidéki települések gazdálkodására vonatkozó 21/2002 számú sürgősségi 

kormányrendelet, 

-a  közútrendszerre vonatkozó 43/1997 számú sürgősségi kormányrendelet, újraközölve a későbbi 

módosításokkal és kiegészítésekkel együtt, 

-a  szabálysértések jogi szabályozására vonatkozó 2/2001. számú sürgősségi kormányrendelet, a 

későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt,  

 

            Figyelembe véve: 

 

   -a Bihar Megyei Tanács 245/2020.12.29. számú határozatát, a közigazgatási dokumentumokra 

vonatkozó tájékoztató jellegű minták jóváhagyásáról, amelyeket a korszerűsített közutak melletti 



gondozatlan földterületek esetében alkalmazandó többletadó kivetésénél használnak a helyi tanácsok és 

Bihar megye. 

   -a Bihar Megyei Tanács 241/2020.12.29. számú határozatát, amely a Bihar megyében lévő közutak 

tavaszi-őszi karbantartására és kezelésére vonatkozó szabályzatot tartalmazza, 

-a települések gazdálkodására valamint a települések jó gazdálkodásának és működésének előírásainak 

megsértéséért kiszabott büntetésére alkalmazott szabályzat tájékoztató jellegű modelljét, melyek a 

megvalósításhoz szükségesek a helyi tanácsoknak és Bihar megyének, ezt a Bihar Megyei Tanács a 

helyhatóságok rendelkezésére bocsátotta, 

 

         A megye tisztaságának megőrzése érdekében a megye valamennyi közútján, az árkok és szegélyek, 

a vízfolyások és turisztikai térségek esetében végzendő tisztasági és karbantartási akciókat. 

 

         A helyhatóságok ösztönzése és támogatása a helységgazdálkodási akciókban való részvételre, 

szervezésre, fejlesztésre.   

 

A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019 sürgősségi kormányrendelet  173 szakasz (1) 

bekezdése f) és d) betűje, együttesen a 182  és 136 szakasszal és a 196 szakasz (1) bekezdés a) betűje 

alapján, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel . 

 

 

      BIHAR MEGYE TANÁCSA, 

ELHATÁROZZA: 

 

 

1.szakasz Jóváhagyja az „Együtt egy tiszta megyéért” megyei érdekeltségű program 

jóváhagyásáról és a program megvalósításához szükséges akciók szervezését és lebonyolítását a 

2022.01.01-2024.12.31. közötti időszakban, kizárólag a megyében lévő helyi önkormányzatoknak. 

(2.) A Bihar Megyei Tanács a program támogatásának érdekében  évente 500 ezer eurót különít 

el, amely összegből társfinanszírozzák  a programhoz csatlakozó önkormányzatokat, amelyek jelentős 

mértékben hozzájárulnak a program céljainak megvalósításához.  

 

(3.) A programban részt vevő helyi önkormányzat által igénybe vehető pénzügyi támogatás 

összege minimálisan 10 ezer euró, maximális értéke pedig 50 ezer euró, amit az alábbi célokra lehet 

felhasználni: 

3.1. A településen végzendő takarítási akciókhoz szükséges eszközök és munkagépek beszerzése. 

3.2. A településen takarítási tevékenységet végző  cégek szolgáltatásainak kifizetése. 

3.3. A helyhatóságok tulajdonában lévő munkagépek és eszközök üzemeltetéséhez és 

karbantartásához szükséges kiadások fedezése, amelyeket használnak a településen végzett  takarítási és 

köztisztasági akciókban. (például üzemanyag, pótalkatrészek stb.) 

3.4. A helyhatóságok által végzendő takarítási és köztisztasági akciók költségeinek biztosítása, 

amely munkákat az előzőleg értesített tulajdonosok nevében és költségén hajtanak végre a törvények és a 

helyhatóságok által elfogadott közigazgatási szabályozások alapján, amelyek a megfelelő gazdálkodásra, 

a karbantartásra, a takarításra és a települések szebbé tételére vonatkoznak, azzal a kikötéssel, hogy 

követelési jogot képeznek és a törvény alapján értesített tulajdonosok megtérítik a költségeket.  

 

2.szakasz A finanszírozás elnyerésében elsőbbséget élveznek azok a területi-közigazgatási 

egységek, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek: 

2.1. Azon országutak mentén helyezkednek el, ahol a Kolozsvári Útügyi és Hídigazgatóság 

Regionális Igazgatósága köztisztasági, karbantartási és takarítási munkálatokat végez az utakon és azok 

mentén és az árkok esetében. 



2.2. Az országutak és megyei érdekeltségű utak mentén helyezkednek el, amelyeken legalább 1000 

jármű halad át 24 óra leforgása alatt. 

2.3. Azok a helyhatóságok, amelyek anyagilag a legnagyobb mértékben járulnak hozzá a felek 

között megkötendő társulási szerződés tárgyához. 

 

3.szakasz. (1) A programban való részvétel feltétele, hogy a Bihar megyében lévő érdekelt 

önkormányzatok az alábbi közigazgatási szabályozásokat fogadják el:   

1.1. Intézkedések a korszerűsített közutak mentén lévő elhanyagolt fölterületek esetében 

kiszabható többletadó bevezetésére a helyi tanácsok és Bihar megye által. 

1.2. Intézkedések a megyében lévő közutak kezelésével és a tavaszi-őszi karbantartásával 

kapcsolatban Bihar megyében 

1.3. Intézkedések a települések gazdálkodására, valamint a települések jó gazdálkodásának és 

működésének előírásainak megsértéséért kiszabott büntetésére alkalmazott szabályzat alkalmazására, 

melyek a megvalósításhoz szükségesek a helyi tanácsoknak és Bihar megyének, ezt a Bihar Megyei 

Tanács a helyhatóságok rendelkezésére bocsátotta 

(2) A programba való részvételhez szükséges, hogy a helyhatóságok egy erre vonatkozó kérvényt 

nyújtsanak be a Bihar Megyei Tanácshoz, amelyhez csatolniuk kell az igazoló dokumentumok 

fénymásolatát, melyek az eredetinek megfelelő igazolással kell rendelkezzenek, ezek az (1) bekezdés 

alapján jóváhagyott közigazgatási szabályozások és a gyakorlatba ültetést igazoló akciók megtartására 

vonatkozó bizonyítékokat. 

(3) A helyi önkormányzat a programba való részvételi igénylésében leírja, hogy milyen akciót 

óhajt szervezni a megjelölt összegből, a megyei önkormányzattól igényelt támogatás értékét, valamint a 

kérésben szereplő akció megvalósításának érdekében általa biztosított társfinanszírozás mértékét. 

 

4.szakasz. (1) A Bihar Megyei Tanács szakapparátusa elemzi majd a benyújtott kérelmeket és 

ellenőrzi a programba való részvételre vonatkozó feltételeket, majd a megyei és az igénylést benyújtó 

helyi önkormányzat között egy társulási szerződést kell kötni, a jelen határozat szerves részét képező 

melléklet szerint. 

(2) A programba való beiratkozási kérelmek elbírálásánál a program végrehajtására évente 

elkülönített keretösszeget veszik figyelembe, a jelen határozat 1. szakaszában meghatározott pontosítások 

alapján. 

 

5.szakasz.  Jelen határozat végrehajtásával  megbízza a Bihar Megyei Tanács elnökét az intézmény 

szakapparátusának közreműködésével. A határozat nyilvánosságra hozatalát a megyei önkormányzat 

honlapján való közzététellel biztosítják. 

 

6.szakasz. Jelen határozatot a Tanácsosokkal való Kapcsolattartásért Felelős Osztály 

közreműködésével a következőkkel közlik: Bihar megyei Prefektúra, Bihar Megyei Tanács elnöke,  Jogi 

Osztály, Gazdasági Igazgatóság, a Bihar megyei önkormányzatokkal.  

 

 

 

              ELNÖK                                                                          Ellenjegyzi                       

           Ilie Gavril Bolojan                                              a MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                               Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314/2021.11.29. számú határozat  

Jelen határozatot elfogadták 33 „igen” szavazattal, 0 „ellenszavazattal”, 0 „tartózkodással”, valamint 0 

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

előírásokat.  

 


