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96. számú HATÁROZAT  

2022. március 31. 

A BIHAR MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV AKTUALIZÁLÁSA elnevezésű 

projekttel kapcsolatos költségek és a terv jóváhagyásáról 

  

 

 

Figyelembe véve a 105/2022.03.30. számú határozattervezetet a BIHAR MEGYEI 

TERÜLETRENDEZÉSI TERV AKTUALIZÁLÁSA elnevezésű projekttel kapcsolatos költségek és a 

terv jóváhagyásáról, amelyet  Ilie Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke kezdeményezett, és az 

ehhez csatolt 6919/2022.03.30. számú elnöki jóváhagyási jelentést, valamint a 6911/2022.03.30. számú 

szakjelentést, amit a Műszaki Igazgatóság állított össze, 

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

és a megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 7098/2022.03.31. számú jóváhagyási 

jelentését; a Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 70512022.03.31. 

számú jóváhagyási jelentését; amelyeket a Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

kormányrendelet 182 szakasz (4) bekezdése együttesen a 136. szakasszal alapján hagytak jóvá, a későbbi 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

A következő jogszabályi előírásoknak megfelelően: a helyi közpénzekre vonatkozó 273/2006. 

számú törvény 44. szakasza, ami a helyi beruházásokkal kapcsolatos projektek jóváhagyásáról szól,  

Figyelembe véve: 

- az Európai Bizottság által 2021. október 28-án jóváhagyott Országos Helyreállítási és 

Ellenállóképességi tervet, 

- Egyedi útmutató-10. komponens-Helyi alap,I.4- a területrendezési és urbanisztikai 

dokumentumok GIS-formátumban történő kidolgozása/aktualizálása,  

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

(1) bekezdése b) betűjének, valamint a 182 szakasz  (2) bekezdése és a 196 szakasz  (1) bekezdés a) 

betűjének alapján; 

 

 

      BIHAR MEGYE TANÁCSA, 

ELHATÁROZZA: 

 

 

1.szakasz Jóváhagyja a BIHAR MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 

AKTUALIZÁLÁSA elnevezésű projekttel kapcsolatos költségeket és a tervet , az egységes 

útmutató alapján, az alábbiak szerint:  

A projekt maximálisan elszámolható értéke 237.000 euró áfa nélkül.  

A lehívható költségeknek megfelelő áfa elszámolható az állami költségvetés alapjaiból.   

 

2.szakasz Jóváhagyja az igénylő útmutatóját, amely jelen határozat szerves részét képezi, 

akárcsak az 1. számú mellékletet, ami az F típusú minta  szerint elkészített beruházást indokoló 

dokumentum. 

 



3. szakasz Bihar megye területi-közigazgatási egysége a Bihar Megyei Tanács közreműködésével 

vállalja, hogy finanszíroz minden olyan el nem számolható kiadást, amely a projekt megvalósítását 

biztosítja.  

 

4.szakasz Jelen határozat végrehajtásával megbízza a Bihar Megyei Tanács elnökét a Műszaki 

Igazgatóság és a Gazdasági Igazgatóság közreműködésével.  

 

 5.szakasz Jelen határozatot a következőkkel közlik: Bihar Megyei Prefektúra, a Bihar Megyei 

Tanács elnöke, a Tanácsosokkal való Kapcsolattartásért felelős Osztály, a Műszaki Igazgatóság és a 

Gazdasági Igazgatóság.   

 

 

          

 

             ELNÖK                                                                         Ellenjegyzi                     

           Ilie Gavril Bolojan                                              a MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                              Mărioara Carmen Soltănel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96/2022.03. 31. számú határozat 

Jelen határozatot elfogadták 34„igen” szavazattal, 0 „ellenszavazattal”, 0 „tartózkodással”, valamint 0 

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

előírásokat.  

 


