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Bihar megye és az alárendelt intézmények 2022-es költségvetésének elfogadásáról 

 

 

 

 Tekintve a 35/2022.02.02 számú határozattervezetet, Bihar megye és az alárendelt intézmények 

2022-es költségvetésének elfogadásáról, amelyet Ilie Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

kezdeményezett, és ehhez kapcsolódó 2243/2022.02.02. számú elnöki jóváhagyási jelentést, valamint az 

2605/2022. 02.07. számú szakjelentést, amelyet a Gazdasági Igazgatóság Pénzügy-számviteli Osztálya 

készített, 

Figyelembe véve a Gazdasági-társadalmi előrejelzésekkel, tanulmányokkal, költségvetési-pénzügyi és a 

megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság, 2729/2022.02.08. számú jóváhagyási jelentést; a 

Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság, 2743/2022.02.08. számú 

jóváhagyási jelentését;  az Urbanisztikai szervezéssel és fejlesztéssel, a közmunkák elvégzésével, a 

történelmi és építészeti emlékművek megőrzésével foglalkozó bizottság, 2754/2022.02.08. számú 

jóváhagyási jelentését, a Kulturális,felekezeti, oktatási és sportügyi bizottság 2770/2022.02.08. számú 

jóváhagyási jelentéslét, a Környezetvédelmi, turisztikai és mezőgazdasági bizottság 2710/2022.02.08. 

számú jóváhagyási jelentését, valamint a Társadalom- és gyermekvédelmi, egészség- és családügyi 

bizottság  2691/2022.02.08. számú jóváhagyási jelentését, amelyeket a következő jogszabályok alapján 

fogadtak el: a 182. szakasz (4) bekezdése, megfelelően a 57/2019.  számú sürgősségi kormányrendelet 

136. szakaszával, amely a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozik, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel együtt;  

 

 A következő előírásoknak megfelelően: 

 - a 317/2021 számú törvény –a 2022-es évre vonatkozó állami költségvetés; 

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

(1) bekezdésének b) betűje, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 - a helyi közpénzekre vonatkozó 273/2006 számú törvény az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

 

Figyelembe véve a következőket: 

- Bihar megye és az alárendelt intézmények 2022-es költségvetésének tervezetét az 

1297/2022.01.20. számú Tájékoztató alapján a nyilvánosságra hozatalát a következőképpen biztosították: 

kifüggesztették az intézmény Traian park 5. szám alatti székhelyén és közzétették az intézmény saját 

honlapján; 

- 1299/2022. 01.20. számú jegyzőkönyv, amely a tervezet közzétételére vonatkozik; 

- a 2481/2022.02.04. számú jelentés, amely a döntéshozatali átláthatóságra vonatkozó eljárás 

betartásáról szól; 



            

Jelen tervezet benyújtásának sürgősségét az indokolja, hogy az állami költségvetésének, a Románia 

Hivatalos Kölöntének I. részében való megjelenésétől számított 45 napon belül a döntéshozó testületeknek 

jóvá kell hagyniuk azt, a 273/2006. számú helyi közpénzek törvényének 39. szakasza (6) bekezdése alapján, 

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel együtt. 

A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2016 számú sürgősségi kormányrendelet 182 szakasz (1) 

bekezdése és a 196 szakasz (1) bekezdésének a) betűje- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel- 

alapján meghatározott kompetenciák szerint:  

 

BIHAR MEGYE TANÁCSA, 

 

ELHATÁROZZA:    

 

1.szakasz  Jelen határozat rendelkezik és engedélyezi a 2022-es költségvetési évre a bevételeket, 

fejezetekre és alfejezetekre lebontva, valamint  a kiadásokat, a meghatározott rendeltetések esetében és a 

hitelfelhasználóknak, a helyi költségvetés, a belső hitelek költségvetése, a vissza nem térítendő külső alapok 

költségvetése, valamint a  közintézmények költségvetése esetében, és a teljes egészében vagy részben a 

saját bevételekből fedezendő tevékenységekre vonatkozóan.    

 Meghatároztál Bihar megye 2022. évi konszolidált költségvetésének sarokszámait, a bevételek 

értéke 882.736,82 ezer lej, a kiadásoké pedig 882.736,82 ezer lej ( ebből: a helyi költségvetés többlete 

70.497,57 ezer lej, a saját bevételekből finanszírozott intézmények többlete 4.870,43 ezer lej és a vissza 

nem térítendő külső források költségvetéséhez kapcsolódó 131,73 ezer lej). 

Bihar megye 2002. évi konszolidált költségvetésnek összetétele: 

- Helyi költségvetés :  

Bevételek     839.769,08 ezer lej 

Költségek    839.769,08 ezer lej 

- Belső hitelek büdzséje 

Bevételek       5.173,88 ezer lej 

Kiadások    5.173,88 ezer lej 

- Vissza nem térítendő külső források költségvetése 

Bevételek       625,93 ezer lej 

Kiadások      625,93 ezer lej 

 

- Saját bevételből finanszírozott közintézmények (a helyi költségvetésből származó átutalásokat 

kivéve ) 

   Bevételek      37.167,93 ezer lej 

   Kiadások  37.167,93 ezer lej 

 

2.szakasz Jóváhagyja a 2022-es részletes helyi költségvetést a bevételi oldalra vonatkozó 

fejezetenként, alfejezetenként és a kiadási oldalra vonatkozó költségvetést, fejezetenként, alfejezetenként, 

szakaszonként, illetve címenként, szakaszonként, bekezdésekként, és a helyi költségvetésből finanszírozott 

harmadfokú hitelutalványozó büdzséjét, az 1. számú melléklet alapján. A 70.497,57 ezer lejes hiányt a 

2021-es évi többletből fedezik, és a fejlesztési rész kiadásaira fordítják.  

 A helyi költségvetés keretében a következő egyesületek részére, amelyek esetében tagként szerepel 

Bihar megye/Bihar megye Tanácsa, jóváhagyják a tagdíjak kiegyenlítését: 

-  Desztinációs Menedzsment Ügynökség 1.331,30 ezer lej 

-  ADI Bihar Megyei Fenntartható Fejlesztési Ügynökség 3.600,00 ezer lej 



-  ADI ECOLECT 310,00 ezer lej 

-  ADI Aparegio 50,00 ezer lej; 

     A helyi költségvetés 54.02. számú fejezetnél- Egyéb általános közszolgáltatásokra vonatkozó fejezetnél 

jóváhagynak 1.727,11 ezer lejt, ami a helyhatóságok rendelkezésére álló tartalékalapot jelenti.  A 

költségvetési tartalékalap felhasználása a 273/2006. számú helyi közpénzek törvény előírásainak 

megfelelően történi, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.  

 

3.szakasz Jóváhagyja a közintézmények költségvetését 2022-re és a részben vagy egészben a saját 

bevételekből  finanszírozandó tevékenységeket, amelyre vonatkozó részletes költségvetési tételeket 

tartalmazzák a bevételi oldalon lévő fejezetek és alfejezetek, valamint a kiadási oldalon megtalálható 

fejezetek, alfejezetek, paragrafusok, címek, szakaszok és bekezdések, valamint a harmadfokú 

hitelutalványozó intézmények büdzséjét, amelyeket tevékenységét ezekből a bevételekből fedezik, a 2. 

számú melléklet alapján. A harmadfokú hitelutalványozók költségvetésének esetében jóváhagyja a 2021-

es év zárszámadásában megállapított többletet felhasználást, ennek értéke 4.870,43 ezer lej. 

 

4.szakasz Jóváhagyja a 2022-es évre vonatkozó belső hitelek költségvetését, kitérve a részletes 

bevételekre fejezetenként, alfejezetenként, valamint a kiadási oldalra fejezetenként, alfejezetenként, 

paragrafusonként, címenként, szakaszonként és bekezdéseként a 3. számú melléklet szerint.  

 

    5.szakasz Jóváhagyja a vissza nem térítendő külső alapok 2022-re vonatkozó költségvetését, a 

részletes bevételeket tartalmazó fejezetekkel és alfejezetekkel , valamint a kiadásokat magába foglaló 

fejezetekkel, alfejezetekkel, paragrafusokkal, címekkel, szakaszokkal és bekezdésekkel együtt, a 4. számú 

melléklet szerint. Jóváhagyja a 2021-es pénzügyi év lezárása után származó többlet felhasználását, 

amelynek értéke 131,73 ezer lej. 

  

6.szakasz Jóváhagyja a 2002-es finanszírozású közberuházási programot és a beruházások 

adatlapját az 5. számú melléklet szerint.  Elfogadja a többéves tevékenységekre vonatkozó 

kötelezettségvállalási hiteleket az 51. számú melléklet szerint.  

 

7.szakasz Jóváhagyja a 6. számú mellékletet, amely a nem egyházi személyek maximális 

álláskeretének finanszírozására vonatkozik, a 2022-es évre.  

 

8.szakasz Jóváhagyja a 7. számú mellékletet, amely az állandó és ideiglenes alkalmazotti létszámra 

vonatkozik és a 2022-es alapbérekre.  

 

9.szakasz Jóváhagyja a 8. számú mellékletet, amely a 2022-es évre (a 2021-2022-es tanévre) 

vonatkozó romániai Iskolai program finanszírozására fordítandó, az áfából elkülönített összegek elosztását 

a területi-közigazgatási egységek között; 

 

10.szakasz Bihar megye saját költségvetéséből a következő akciók finanszírozását hagyták jóvá: 

 - 51.02 fejezet – Helyhatóságok és intézményen kívüli tevékenységek, a gazdasági-katonai 

monográfia/anyagbeszerzések esetében ezen tevékenységek kivitelezéséhez szükséges eszközök 

beszerzéséhez kellő kiadások biztosítása ( az 1174/2011. számú kormányhatározat  és a 219/2005. számú 

kormányhatározat alapján, amely az újra közölt 132/1997. számú törvény alkalmazási módszertanára 

vonatkozik, és az áruk és közhasznú szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos, ennek a költségkerete 20,00 

ezer lej;  

 - 67.02 fejezet – Kultúra, szabadidő, vallás  



- a vallási felekezetek támogatása 500, ezer lejes határértékig; a pénz elosztása a 1470/2002. számú 

kormányhatározat alapján történik, amely a 82/2001. számú kormányrendelet végrehajtási utasításait 

tartalmazza, és a Romániában elismert vallási felekezetek finanszírozási módszereinek megállapítására 

vonatkozik; 

- ifjúsági programok támogatása 100 ezer lejig; 

- a kisebbségeknek szóló programok, 150 ezer lejig; 

- az ifjúsági és kisebbségeknek szóló programok támogatása egy jóváhagyott specifikus eljárás 

alapján történik;  

- 68.02 fejezet – Biztosítás és szociális támogatás–30,00 ezer lejes támogatás az Országos 

Vöröskereszt Bihar megyei fiókjának; 

- 74.02 fejezet – Környezetvédelem – jóváhagyva:  

- 500,00 ezer lejt fordítanak a Tisztaság hónapja elnevezésű megyei program finanszírozására; a 

pénz felhasználása egy jóváhagyott külön eljárás alapján  

- 1.000,00 ezer lejt különítettek el az Együtt egy tisztább megyéért elnevezésű megyei programra; 

a pénz felhasználása a Bihar Megyei Tanács 314/2021. számú határozat előírásai alapján történik, amely az 

Egy tisztább megyéért elnevezésű megyei program jóváhagyására és a program gyakorlatba ültetéséhez 

szükséges intézkedések elfogadására vonatkozik; 

- 80.02 fejezet – A gazdasági, kereskedelmi és munkaügyi tevékenységek esetében Bihar megye évi 

hozzájárulásainak/tagdíjainak fedezése az Észak-Nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Breco 

Iroda esetében, valamint egyéb hozzájárulások/tagdíjak kiegyenlítése, olyan egyesületek esetében, 

amelyeknek tagja Bihar megye/Bihar Megye Tanácsa ( UNCJR, a Romániai Megyei Főjegyzők Egyesülete, 

a Gazdasági Igazgatók Szövetsége ); 

 

 11.szakasz A Bihar Megyei Tanács 2022-es évi költségvetésébe előirányzott kiadások olyan felső 

határértéket jelenteket, amelyet nem lehet túllépni, a módosításuk pedig a  törvény előírásai alapján történik. 

A javakkal és a munkálatokkal kapcsolatos szerződések, valamint a hitelutalványozó intézmények kiadásai 

kizárólag a törvényes előírások betartásával történhet, a jóváhagyott költéségetési kereteken belül.  

  

 12.szakasz A Bihar Megyei Tanács biztosítja a kiadások fedezését  az alárendeltségébe tartozó 

intézményeknek a költségvetési összegek igénybe vételével kizárólag a bevételi források arányának és 

mértékének figyelembe vételével.    

  

13.szakasz A 2023 – 2025 közötti időszakra vonatkozó, meghatározott célokra felhasználandó 

költségvetési hiteleknek, valamint bizonyos  költségvetési bevételekből elkülönítenek kvótáknak a 

15/2021. számú költségvetési törvény alapján, valamint az AJFP Bihar BHZ STZ 429/2022.01.31. számú 

átirata szerint becsült értékük van.    

 

          14.szakasz A jelen határozatban foglaltak végrehajtásával megbízza a Bihar Megyei Tanács 

elnökét, a Műszaki Igazgatóság és a Gazdasági Igazgatóság közreműködésével. Jelen határozat szerves 

részét képezi az 1-8. számú mellékletek.   

 

          15.szakasz Jelen határozatot a Tanácsosokkal Való Kapcsolattartásért felelős Iroda 

közreműködésével a következőkkel közlik:  a Bihar Megyei tanács elnöke, a Bihar megyei Prefektúra, a 

Gazdasági Igazgatóság,, a Műszaki Igazgatóság, a Bihar Megyei Közpénzek Igazgatósága, valamint a 

nyilvánosság tudomására hozzák, közzétéve a Bihar Megyei Tanács hirdetőfalán és a www.cjbihor.ro 

honlapon.   

                                      

http://www.cjbihor.ro/


    

ELNÖK       Ellenjegyzi                       

Ilie Gavril Bolojan                                            A MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                            Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 24. számú HATÁROZAT/2022.02.08.   
Jelen határozat elfogadásra került 31 “igen” szavazattal, 0 ellenszavazattal,  0 ”tartózkodással” és 0 megyei 

tanácsos nem szavazott, betartva ezáltal a törvényi előírásokat, a szükséges szavazattöbbségre vonatkozóan.  

  
 


