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CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 

BIHAR MEGYEI TANÁCS 

BIHOR COUNTY COUNCIL 

 

ELNÖKI KABINETIRODA 

 

89. számú RENDELET 

2022.03.24. 

A Bihar Megyei Tanács összehívásáról 

 

 

 

Tekintettel Bihar megye főjegyzőjének 6337/2022.03.24. számú szakjelentésére, 

A közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 179. 

szakasza (2) bekezdése a) betűjének alapján,  

 

A BIHAR MEGYEI TANÁCS ELNÖKE, 

ELRENDELI: 

 

 

1.szakasz Összehívja a Bihar Megyei Tanács rendes gyűlését 2022. március 31-e 15 órára a 

nagyterembe, a következő napirendtervezettel:   

 

1. Határozattervezet Bihar megye és az alárendeltségébe tartozó intézmények 2022. évi 

költségvetésének elfogadásáról- módosítva.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács rendelkezésére álló tartalékalap felhasználásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács rendelkezésre álló 32.994 ezer lejes alap szétosztásáról 

a területi-közigazgatási egységek között.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Rt. 2022. évi költségvetésének elfogadásáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5. Határozattervezet az Őrző és Védő Kft. 2022. évi költségvetésének jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-V. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet a Bihar megye köztulajdonában lévő, a  nagyváradi Armatei Române 1/A szám 

alatti, a 192236 kataszteri számú és a 192236-os telekkönyvi számon Nagyváradon bejegyzett 

terület elhatárolására vonatkozó, négy részre osztásáról szóló javaslatról és az ingatlan 
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elhelyezkedésére vonatkozó tervrajz elfogadásáról, Bihar megye vagyonának hatékony kezelése 

érdekében. 

. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

7. Határozattervezet a 213121-es kataszteri számú, 3.981 négyzetméteres terület, amely ingatlan-

telek és építmény, Nagyváradon, az Armatei Române utca 1/A szám alatt található, átsorolásáról 

Bihar megye köztulajdonából Bihar megye magántulajdonába, Bihar megye vagyonának kezelése 

érdekében. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőinek kijelöléséről, a Bihar megye tulajdonában 

lévő javak licitáción történő értékesítése esetén benyújtandó ajánlatokat elbíráló bizottságba. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

9. Határozattervezet az 5000 négyzetméteres terület, a Papfalván bejegyzett 54670-es számú 

tulajdonlapú, 54670-es kataszteri számú telek átadására vonatkozó kérelem jóváhagyásáról 

Papfalva község területi-közigazgatási egység köztulajdonából Bihar megye területi-közigazgatási 

egységének köztulajdonába, egy hulladéktároló udvar létesítésének érdekében.  

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

- Láttamozza: az I.-V. számú szakbizottságok 

 

10.  Határozattervezet az 5000 négyzetméteres terület, a Tenkén bejegyzett 57012-es számú 

tulajdonlapú, 57012-es kataszteri számú telek átadására vonatkozó kérelem jóváhagyásáról Tenke 

község területi-közigazgatási egység köztulajdonából Bihar megye területi-közigazgatási 

egységének köztulajdonába, egy hulladéktároló udvar létesítésének érdekében. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet az 5000 négyzetméteres terület, a Réven bejegyzett 52660-as számú 

tulajdonlapú, 52660-as kataszteri számú telek átadására vonatkozó kérelem jóváhagyásáról Rév 

község területi-közigazgatási egység köztulajdonából Bihar megye területi-közigazgatási 

egységének köztulajdonába, egy hulladéktároló udvar létesítésének érdekében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12.   Határozattervezet az 5017 négyzetméteres terület; az Érmihályfalván bejegyzett 53626-os 

számú tulajdonlapú, 53626-ös kataszteri számú telek átadására vonatkozó kérelem jóváhagyásáról 

Érmihályfalva város területi-közigazgatási egység köztulajdonából Bihar megye területi-

közigazgatási egységének köztulajdonába, egy hulladéktároló udvar létesítésének érdekében. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. szakbizottságok 

 

13. Határozattervezet az 5000 négyzetméteres terület, a Barátkán bejegyzett 57275-ös számú 

tulajdonlapú, 57275-ös kataszteri számú telek átadására vonatkozó kérelem jóváhagyásáról 

Barátka község területi-közigazgatási egység köztulajdonából Bihar megye területi-közigazgatási 

egységének köztulajdonába, egy hulladéktároló udvar létesítésének érdekében.  
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- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14.  Határozattervezet az 5000 négyzetméteres terület, a Székelyhídon bejegyzett 56952-es számú 

tulajdonlapú, 56952-es kataszteri számú telek átadására vonatkozó kérelem jóváhagyásáról 

Székelyhíd város területi-közigazgatási egység köztulajdonából Bihar megye területi-

közigazgatási egységének köztulajdonába, egy hulladéktároló udvar létesítésének érdekében. 

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

- Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

15. Határozattervezet a Bihar Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóság szervezeti 

felépítési ábrájának, álláskeretének, valamint szervezési és működési szabályzatának 

jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

16. Határozattervezet a Nagyváradi Állami Filharmónia szervezeti felépítési ábrájának, álláskeretének, 

valamint szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

17. Határozattervezet a Papfalvai Egészségügyi - Szociális Intézet szervezeti felépítési ábrájának, 

álláskeretének, valamint szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

18. Határozattervezet a Diófási Szociális - Egészségügyi Pszichiátriai Intézet szervezeti felépítési 

ábrájának, álláskeretének, valamint szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

19. Határozattervet Bihar megye 2021-2027 közötti Fenntartható Fejlődés Integrált Stratégiájának 

jóváhagyásáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

20. Határozattervezet egy együttműködési megállapodás megkötéséről a Bihar megyei országos 

közutak mentén elhelyezkedő parkolók felügyeletére vonatkozó kísérleti jellegű projekt 

megvalósítására, a tisztaság megőrzése érdekében Bihar megye területén.  

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

- Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

21. Határozattervezet Bihar megye- a Bihar Megyei Tanács közreműködésével- és a Crișana Bihar 

Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti haszonbérleti szerződés megkötéséről, amelynek 

tárgyát a Bihar megye magántulajdonában lévő javak képezik.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

22. Határozattervezet a Bihar Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóság 2022-es 

szociális szolgáltatásokról vonatkozó  éves cselekvési tervének elfogadásáról.  
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- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

23. Határozattervezet a Moldova köztársaságbeli Kisinyov municípiumának Băcioi településén, az 

Independenței utcán megvalósítandó projekt finanszírozásának jóváhagyásáról, amely egy nyári 

színházzal és szökőkúttal ellátott park kialakítására és rendezésére vonatkozik.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

  

24. Határozattervezet Bihar Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóság keretében 

biztosított speciális védelemben részesülő gyermek és nagykorú éves és havi átlagköltségének 

megállapításáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok. 

 

25. Határozattervezet Madarász község területi-közigazgatási egységével kötendő társulási szerződés 

jóváhagyásáról a következő beruházás közös megvalósításának céljából: „ Középnyomású 

földgázhálózat létesítése a Bihar megyei Madarász községhez tartozó Oláhhomorog és Jánosd 

falvakban”  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

26. Határozattervezet egy társulási megállapodás megkötésének jóváhagyására a következő beruházás 

esetében: „ A 19-es számú országút (E671) 5+985 kilométer és 9+731 kilométer közötti 

szakaszának kétsávosról négysávosra való szélesítése, valamint a 79. számú országút (E671) 

108+730 kilométer és 111+130 kilométer közötti szakaszának kétsávos közútról négysávosra 

történő szélesítése, valamint egy körforgalom kialakítása a 111+300 kilométernél” a megyei 

utakon zajló közúti forgalom gördülékenyebbé tételének és tehermentesítésének érdekében.  

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

- Láttamozza: I.-VI. számú szakbizottságok 

 

27. Határozattervezet a „Nemzetközi iskolai kampusz idegen nyelvű és román tannyelvű oktatással” 

elnevezésű beruházás megvalósítása érdekében benyújtott dokumentáció elfogadásáról.”  

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

- Láttamozza:az  I.-VI. szakbizottságok 

 

28. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat irányítási tervének 

jóváhagyásáról.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

29. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat vezetőtanácsa 

célkitűzéseinek és a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménymutatóinak, irányítási tervének 

jóváhagyásáról, valamint a tagok díjazása változó komponensének megállapításáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

30. Határozattervezet a „792A jelzésű útszakaszon létesítendő elkerülő út változata - Tenke 

település” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.  
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- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

31. Határozattervezet a „Nagyváradi Metropolisz Övezetben lévő megyei utak bővítése-3. 

szakasz” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

32. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 144/2021.06.30. számú módosításáról, amely a 

kisajátítási eljárás elindításának jóváhagyásával és a közművesítési munkálatok bővített folyósára 

vonatkozó értékelési szakjelentés elfogadásával kapcsolatos, a következő beruházás kapcsán: 

„Vaskohsziklás (Belényes) elkerülő útja-I. szakasz-Belényesi körgyűrű”.   
- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

33.  Határozattervezet a Nagyváradi Vízművek Rt. által biztosított vízszolgáltatásra, a 

szennyvízelvezetésre és tisztításra, valamint az esővíz elvezetésére vonatkozó szolgáltatások 

díjszabásainak elfogadásáról, annak működési térségében, valamint a Bihar Megyei Tanács 

képviselőjének meghatalmazásáról, hogy „igennel” szavazzon az új díjszabások elfogadásakor az 

APAREGIO Közösségek Közötti Fejlesztési Egyesület tagjainak közgyűlésén.   

 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

34.Tájékoztagtó a Bihar Megyei Közrendvédelmi Hatóság 2022. évi stratégiai tervéről; 

 

35.Tájékoztató a Bihar Megyei Rendőr-felügyelőség 2021-es tevékenységének hatékonyságáról. 

 

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 
 


