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74. számú HATÁROZAT 

2022. március 31. 

a Bihar Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóság szociális szolgáltatásokra 

vonatkozó 2022. évi cselekvési tervének jóváhagyásáról  

 

  

           Figyelembe véve a 32/2022.02.01. számú határozattervezetet a Bihar Megyei Gyermek- és 

Társadalomvédelmi Főigazgatóság szociális szolgáltatásokra vonatkozó 2022. évi cselekvési 

tervének jóváhagyásáról, amelyet Ilie Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

indítványozott, és az ehhez csatolt 2154/2022.02.01. számú jóváhagyási szakjelentést, valamint a 

6181/2022.03.23. számú szakjelentést, amelyet a Bihar Megyei Tanács Jogi Osztálya készített,  

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

pénzügyi és a megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 7072/2022.03.31. számú 

jóváhagyási jelentését; a Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 

7011/2022.03.31. számú jóváhagyási jelentését; a Társadalom- és gyermekvédelmi, egészség- és 

családügyi bizottság 6976/2022.03.31. számú jóváhagyási jelentését; amelyeket a Közigazgatási 

Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 182 szakasza (4) bekezdésének 

együttesen a 136 szakasz alapján hagytak jóvá, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 

  Számításba véve a 3820/2022.01.21. számú átiratot, valamint a Bihar Megyei Gyermek-és 

Társadalomvédelmi Főigazgatóság 3440/2022.01.19. számú igazoló anyagot, amely a szociális 

szolgáltatásokról szóló 2022-es cselekvési tervének jóváhagyására vonatkozik; 

Figyelembe véve a következő jogszabályokat: 

- a Bihar Megyei Gyermek - és Társadalomvédelmi Főigazgatóság igazgatósági 

kollégiumának 1/2022.01.14. számú határozatát; 

- a Bihar Megyei Prefektúra 1/2022.01.27. számú határozatát, a Bihar Megyei Társadalmi 

Felzárkózási Bizottság  

A következő rendelkezések értelmében: 

-a szociális munkára vonatkozó 292/2011. számú törvény 112 szakasz, (3) bekezdés b) 

betűje és a 118 szakasz; 

- a Gyermek–és Társadalomvédelmi Főigazgatóság szervezési és működési 

keretszabályzatára vonatkozó 1. számú melléklet 2 szakasz a)betűje, 3 szakasz (3) bekezdés b) 

betűje és az 5 szakasza , amelyet a 797/2017. számú kormányhatározat alapján hagytak jóvá  

- a megyei tanács költségvetéséből finanszírozott és adminisztrált cselekvési terv 

keretmodelljének jóváhagyásáról szóló 1086/2018. számú rendelet, 

- a közigazgatási döntéshozatali átláthatóságra vonatkozó 52/2003. számú törvény, 

újraközölve, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet  173 

szakasz együttesen a 182 szakasz és a 196 szakasz (1) bekezdése alapján. 

 



      BIHAR MEGYE TANÁCSA, 

ELHATÁROZZA: 

 

1.szakasz Jóváhagyja a Bihar Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóság 

szociális szolgáltatásokra vonatkozó 2022. évi cselekvési tervét, a jelen határozat szerves részét 

képező melléklet alapján. 

 

 

Art.2. Jelen határozat végrehajtásával megbízza a Bihar Megyei Tanács elnökét, a Jogi 

Osztály, valamint a Bihar Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóság 

közreműködésével.  

 

Art.3. Jelen határozatot a Tanácsosokkal való Kapcsolattartásért felelős Osztály 

közreműködésével a következőkkel közlik: Bihar Megyei Prefektúra, a Bihar Megyei Tanács 

elnöke, a Tanácssokkal való Kapcsolattartásért felelős Osztály, Jogi Osztály, valamint a Bihar 

Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóság. 

 

 

 

         ELNÖK                                                                                 Ellenjegyzi                       

      Ilie Gavril Bolojan                                                    a MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                              Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74/2022.03.31. számú határozat  

Jelen határozat elfogadásra került 34 “igen” szavazattal, 0 ellenszavazattal,  0 ”tartózkodással” és 

0 megyei tanácsos nem szavazott, betartva ezáltal a törvényi előírásokat, a szükséges 

szavazattöbbségre vonatkozóan.  
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