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CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 

BIHAR MEGYEI TANÁCS 

BIHOR COUNTY COUNCIL 

 

ELNÖKI KABINETIRODA 

 

123. számú RENDELET 

2022.04.20. 

A Bihar Megyei Tanács összehívásáról 

 

 

 

Tekintettel Bihar megye főjegyzőjének 8682/2022.04.20. 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. április 28-a 15 órára a 

nagyterembe, a következő napirendtervezettel:   

 

1. 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 

 

2. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat vezetőtanácsa 

célkitűzéseinek valamint 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 

 

3. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 241/2020.12.29. számú határozatának módosításáról, a 

Bihar megyében lévő közutak tavaszi-őszi karbantartására és kezelésére vonatkozó szabályzat 

jóváhagyásával kapcsolatban.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet a Bihar Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) 

által nyújtott egyes szociális szolgáltatásokra vonatkozó szerződési eljárások lezárása nyomán 

létrejött szolgáltatási keretszerződések és az ezt követő szerződések megkötésének 

megállapításáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 
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5. Határozattervezet a Befektetésügyi és Európai Uniós Projektekkel foglalkozó Minisztérium és a 

Bihar Megyei Tanács közötti együttműködési megállapodás megkötéséről, a vissza nem térítendő 

forrásokból történő támogatási lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásról és népszerűsítésről, 

valamint az országos kohéziós politika hatásáról, az Európai Beruházási Információs Központ 

közreműködésével. 

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

- Láttamozza: az I.-V. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet „A 797A megyei úton, a 79. számú országúton lévő gyűjtőcsatorna feletti híd 

javítása, Oláhhomorogon, Bihar megye” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak 

jóváhagyásáról. 

. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

7. Határozattervezet „A 190G jelzésű megyei út, a váralmási kereszteződéstől a Szilágy megye 

határáig tartó szakaszának korszerűsítése, a 8+950 kilométertől a 12+350 kilométerig, L=3,4 km” 

elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8. Határozattervezet „A Nagyváradi Metropolisz Övezetben-3. tétel- II. szakasz -767K megyei út- 

lévő megyei utak bővítése” elnevezésű beruházásra vonatkozó kisajátítási eljárás megkezdésének 

jóváhagyásáról, valamint a közhasznú munkálattal kapcsolatos felmérő jelentés elfogadásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

9. Határozattervezet „A Nagyváradi Metropolisz Övezetben lévő megyei utak bővítése-2. tétel” 

elnevezésű beruházás megvalósítása érdekében a 63780-as kataszteri számú és a 63780-as 

telekkönyvi számon Nagyürögdön bejegyzett ingatlan helyszínrajzának és elhatárolásának 

elfogadásáról, azzal a javaslattal, hogy három részre osszák azt.  

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

- Láttamozza: az I.-V. számú szakbizottságok 

 

10.  Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 144/2021.06.30. számú határozatának módosításáról, 

amely a kisajátítási eljárás megkezdésének jóváhagyására és a közhasznú munkálat bővített 

folyosójával kapcsolatos felmérő jelentés elfogadására vonatkozik, tekintve a következő 

beruházást: „ A Vaskohsziklás (Belényes) körgyűrű változata- I. szakasz- Belényes körgyűrűje”. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 261/2021.10.26. számú határozatának módosításáról a 

következő beruházás kisajátítási folyosójának jóváhagyásával kapcsolatban: „A Nagyvárad 

municípiuma és Váradszentmárton községe közötti összekötő út, Bihar megye” .  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12.   EGYEBEK 
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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 
 


