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Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa • Új sorozat, XXVI. évfolyam, 9. szám, 2021

Stratégiai döntéseket hozott a testület 
a szeptemberi ülésén

A szeptember végi önkormányzati ülé-
sen hozott döntéseket több fontos beru-
házás és fejlesztés esetében is előrelépés-
ként értékelhetjük: a nyugati elkerülő út 
megvalósításának előkészítése, valamint 
a Piricskei út felújítása is elkezdődhet a 
Forest Kistérségi Társulás beruházás-
ként, ugyanakkor a korábban galériaként 
működő Kossuth Lajos utcai ingatlan a 
Pro Cultura Siculi Közösségi Fejlesztési 
Társulás ügykezelésébe kerül.

A képviselők egyhangúlag jóváhagyták, 
hogy a Szakszervezetek Művelődési 
Háza és a Csíki Mozi mellett a Kossuth 
Lajos utca 12. szám alatti ingatlant is a 
Pro Cultura Siculi társulás működtesse, 
így könnyebben megvalósulhat az önkor-
mányzat által ide tervezett, fiatal vállalko-
zókat segítő coworking iroda. A társulás 
költségvetésének módosítása lehetővé 
tette az alkalmazások újraindítását is. 

A nyugati elkerülő út megvalósítása 
érdekében az Országos Közúti Infra-
struktúra-kezelő Társaság (CNAIR) és 

Csíkszereda Megyei Jogú Város között 
létrejövő partnerségi szerződés aláírá-
sával is egyetértett a testület. Ezáltal a 
város megkapja a jogot arra, hogy Csík-
szentkirállyal, Csíkcsicsóval, Madéfal-
vával és Csíkrákossal együttműködve 
felfrissítse a korábban elkészített hatás-
tanulmányt. Ez a dokumentum alapfon-
tossággal bír ahhoz, hogy a beruházás 
előkészítésére pályázatot nyújthasson 
be az önkormányzat a Technikai Támo-
gatás Operatív Programhoz (POAT), 
majd 2023 után a Nagy Infrastruktúra 
Operatív Programnál (POIM) pályázni 
tudjon a beruházás megvalósítására. 

„Ez stratégai beruházás Csíkszereda 
számára, észak-dél irányba Székelyföl-
det átjárhatóvá tenné, megkímélve váro-
sunkat a tranzitforgalomtól” – mutatott 
rá Korodi Attila polgármester. 

Mint ismeretes, a közúti infrastruk-
túra-kezelő társaság 2010-ben ké-
szítette el annak a „félkörgyűrűnek” a 
megvalósíthatósági tanulmányát, amely 
az E578-as út Csíkszentkirály és Csík-

szereda közötti szakaszától indulna, 
a vasúton át az Olt mentén haladna, a 
13A jelzésű országutat is érintve pedig 
a város északi végén túl, Csíkcsicsó kö-
zelében csatlakozna ismét az E578-as 
úthoz – így a nyugati irányba tartó és 
onnan érkező áthaladó forgalmat is el-
vezetné a város mellett. 

Arról is döntött a testület, hogy to-
vábbra is a Hargitafürdőért Közösségi 
Fejlesztési Egyesület használhatja – tíz 
évig – a hargitafürdői Szarvas Villa 
épületét, székhelyként, illetve a VSK 
Csíkszereda ügykezeli a következő egy 
évben is a zsögödfürdői kultúrházat. Az 
ingatlant mindkét esetben a költségek 
átvállalásával használhatják. 

A polgármester ennek kapcsán el-
mondta, párbeszédet kívánnak indítani a 
Márton Áron Főgimnázium vezetőségé-
vel, hogy a Szív utcai kazánház épületében 
tervezett judo-központ megvalósításáig 
a gimnázium tornatermében találjanak 
edzőhelyre a jelenleg a zsögödfürdői kul-
túrházat használó cselgáncsozók. n
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Mi történt a városban 2021 szeptemberében?

SZEPTEMBER 2.

Évadnyitó a színházban
Elkezdődött a Csíki Játékszín újabb idé-
nye, az első teljes szezon Veress Albert 
irányítása alatt. A koronavírus-járvány 
okozta bizonytalanságok miatt ezúttal 
sem hirdettek bérleteket, azt viszont be-
jelentették az évadnyitó sajtótájékozta-
tón, hogy nyolc új előadással készülnek, 
ezek mellett pedig több korábbi darabot 
is játékrenden tartanak.

SZEPTEMBER 10.

Több mint kétszáz szeredai kelt 
útra a NEK-re
A római katolikus egyház kiemelkedő ta-
lálkozóját, az 52. Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszust Budapesten szervezték 
2021. szeptember 5–12. között. Csík-
szeredából több mint 200-an keltek útra 
szeptember 10-én, hogy a világ minden 
sarkából érkező hívekkel együtt hirdessék 
és ünnepeljék az oltáriszentségben jelen 
lévő Jézus Krisztust. Utazásukat Csíksze-
reda Önkormányzata is támogatta.

Hazatért Csíkszeredába Tokió 
ezüstérmese
A polgármesteri hivatal a Vár téren 
szervezett ünnepséget a Tokióban pa-
ralimpiai ezüstérmet szerző Novák 
Károly Eduárd, Románia csíkszeredai 
sportminisztere tiszteletére. A közön-
ségtalálkozón Sógor Enikő alpolgár-
mester köszöntötte a bajnokot.

SZEPTEMBER 11.

Medertakarítás két megye 
összefogásával
Háromszéki civil kezdeményezés ered-
ményeként megtakarították az Olt szé-
kelyföldi szakaszának medrét. A meg-
mozduláson 18 város és község 350 
önkéntese vett részt. Csíkszeredában ki-
sebb baráti társaságok mellett a Har gita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, 
illetve a Csíki Játékszín vett részt na-
gyobb létszámban, de civilek is csatla-
koztak az akcióhoz.

Jubileumi teljesítménytúra
A Csíkszéki EKE tizedik alkalommal 
szervezte meg a Dél Hargita Teljesít-
ménytúrát. Az indulás és az érkezés ez-

úttal is a zsögödfürdői strand volt, és a 
népes túrázóközösség gyalog vagy kerék-
párral teljesíthette a hat különböző távot. 

SZEPTEMBER 16.

Bemutatták a helyi rendőrség 
vezetőjét
Korodi Attila polgármester sajtótájé-
koztatón mutatta be Dombi Gyulát, 
a Csíkszeredai Helyi Rendőrség igaz-
gatóját. A közigazgatásban jártas, a 
sportban eredményes, köztiszteletben 
álló Dombi Gyula szerződése október 
1-jétől lépett érvénybe, ekkor kezdődött 
el az intézményépítés időigényes folya-
mata. A helyi rendőrség többek között 
a közrend, a közbiztonság, a környe-
zetvédelem terén fejti ki tevékenységét, 
amely csak más intézményekkel együtt-
működve válthat hatékonnyá.

Elkezdődött a Csíkszeredai 
Könyvvásár
Immár hatodik alkalommal – a járvány-
helyzet miatt a szokásos májusi helyett 
ezúttal is őszre halasztva – vált a könyvek 
otthonává az Erőss Zsolt Aréna: a négy-
napos könyvünnepen huszonkét kiállító 
– kiadók és kereskedők – várta az olvasni 
szerető közönséget. Könyvbemutatók, pó-
diumbeszélgetések, koncertek, gyermek-
foglalkozások gazdagították a programot.

Magyar állami kitüntetéseket 
adtak át
A magyar államalapítás augusztus 20-i 
ünnepe alkalmával idén is rangos kitün-
tetésekkel ismerte el sokak munkáját 
Áder János magyar köztársasági elnök. 
A székelyföldi díjazottakat Magyaror-
szág Csíkszeredai Főkonzulátusán tün-
tették ki, és ekkor vehette át a Magyar 
Arany Érdemkeresztet az értékterem-
tő munkáját Csíkszentdomokoson és 
Csíkszeredában kifejtő Lázár Csilla is.

SZEPTEMBER 17.

Bemutatkozott a futófesztivál
A szaladás kétnapos ünnepének házi-
gazdája volt városunk: a Running Fes-
tival Csíkszereda powered by Škoda  
elnevezésű sport- és közösségépítő 
rendezvényre mintegy hétszáz futó ne-
vezett be. Éjszakai futás, maratonfutás, 
félmaraton, maratoni váltó és családi 
futás közül válogathattak az egészsé-
ges életmód hívei. A futófesztiválnak 
ország szerte rendkívül pozitív vissz-
hangja volt.

SZEPTEMBER 26.

Közönségtalálkozó a birkózó 
Lőrincz-testvérekkel
Székelyföldi körútjuk során Csíksze-
redába is ellátogattak a magyarországi 
Lőrincz-fivérek, Tokió olimpiai arany- 
és ezüstérmes testvérpárja. A kötöttfo-
gás 77 kg-os súlycsoportjának olimpiai 
bajnokát, Lőrincz Tamást, valamint 
öccsét, a 86 kg-osok között ezüstérmet 
szerző Lőrincz Viktort többek között 
karrierről, sikerekről és kudarcokról 
vagy a legboldogabb pillanatokról fag-
gatták az érdeklődők, de sztorizgatásra 
is alkalmat nyújtott a közönségtalál-
kozó.

SZEPTEMBER 30.

Elszabadult a koronavírus 
negyedik hulláma...
Ismét átszervezték a Csíkszeredai Me-
gyei Sürgősségi Kórházat, a koronaví-
rus-járvány egyre inkább kibontakozó 
negyedik hulláma ugyanis megköve-
telte, hogy pótágyakat biztosítsanak a 
somlyói fertőzőosztályon. A Covid-fer-
tőzöttek számára fenntartott intenzív 
terápiás részleg tíz ággyal bővült szep-
tember végén. n



Csíkszereda, 9. szám, 2021.  •  3

KÖZÉRDEKŰ

Előkészületben az új évtizedhez igazított 
városfejlesztési stratégia

Bár még négy évig érvényben van Csík-
szereda 2016-ban kidolgozott Integrált 
Városfejlesztési Stratégiája (IVS), a 
városháza kinevezett munkacsoportja 
már megtette az első lépéseket az ezt az 
évtizedet teljes idősávjában lefedő stra-
tégiai dokumentum előkészítéséhez. A 
lakosság fejlesztési ötleteit, elképzeléseit 
is beépítő stratégiának alkalmazkodnia 
kell a közpolitikai, országos vagy euró-
pai léptékű támogatási rendszerekhez, 
de figyelembe kell vennie azt is, hogy a 
város Csík térség gravitációs központja. 

„Nem új stratégiát, hanem az új évtized-
hez igazított stratégiát állítunk össze” – 
fogalmazott sajtótájékoztatóján Korodi 
Attila polgármester, aki szerint a 2025-
ig érvényes stratégia alapos, átgondolt 
dokumentum, számos fejlesztés alapját 
képezte az elmúlt években. A polgár-
mester rámutatott, a város és a térség 
fejlesztése szempontjából mérföldkő-
höz érkeztünk: olyan tíz éves időszak 
indult el a város életében, amely szük-
ségessé teszi a stratégia újrafogalmazá-
sát, figyelembe véve az Európai Unió 
2021–2027-es finanszírozási időszakra 
készített stratégiai anyagait, valamint az 
ezekhez kapcsolódó országos fejlesztési 
dokumentumokat is. Ugyankkor a az 
elmúlt évben a lakosság és a civil szféra 
is számos olyan konkrét javaslatot fogal-
mazott meg, amelyek tételesen nem sze-

repelnek a jelenlegi stratégiai anyagban, 
ezek beépítése azonban szükségszerű.  

Biró Zoltán társadalomkutató, antro-
pológus, a stratégiát kidolgozó munka-
csoport vezetője az IVS kulcsfontosságú 
célterületeit ismertette. Az infrastruk-
turális és szolgáltatásokkal kapcsolatos 
fejlesztéseket tartalmazó életminőség és 
társadalmi jólét program mellett a gaz-
dasági fejlesztéseket, az okos városhoz 
kapcsolódó megvalósításokat tömörítő 
versenyképesség és okos város program 
is fontos helyet foglal, akárcsak a zöld 

Elfogadták 
a címerünket

A román kormány az október 2-i ülésén 
elfogadta Csíkszereda címerét. A sokak 
által ismert, piros szívből kinövő három 
szál kéknefelejcset mint városi szimbó-
lumot eddig is használtuk különböző 
felületeken, a megyeszékhelynek vi-
szont idáig nem volt hivatalosan címere. 

A címerterv kidolgozásánál tisztelet-
ben tartották a hagyományokat, a tör-
ténelmi előzményeket: egy ezüst alapú 
gótikus címerpajzsban egy asszimetri-
kus szívből kinövő három kéknefelej-
cset ábrázoló rajzolat, amelyet felülről 
hétbástyás koronafal zár. A koronafal 
Csíkszereda megyeszékhely, megyei 
jogú város rangját jelzi.

Köszönet az RMDSZ-nek, hogy vá-
rosunknak végre hivatalos címere van! n

Csíkszereda program, mely a környezet-
védelemre, a helyi környezeti értékekre 
alapozó fejlesztésekre és az energiahaté-
konyságra fókuszál. A társadalmi felzár-
kózás program ugyanakkor a szociális 
szolgáltatásokra és fejlesztésekre épül. 

A frissített városfejlesztési stratégia két 
másik dokumentumhoz is kapcsolódik: a 
Városi Mobilitási Tervhez, illetve a Met-
ropolisz övezet fejlesztési stratégiájához. 
A három fejlesztési dokumentum egymást 
kiegészítve, komplementer jelleggel műkö-
dik – mutatott rá a munkacsoport vezetője. 

Dósa Eszter, a projektmenedzsment 
igazgatóság vezetője ugyanakkor azt 
hangsúlyozta, hogy ez a stratégiai doku-
mentum lesz az alapja minden jövőbeli 
beruházásnak és csak azon ötletek meg-
valósítására tud majd a város pályázni, 
amelyeket a stratégia tartalmaz. 

A fejlesztési stratégia elkészítésének 
fontos eleme a lakossági vélemények be-
csatornázása. A Csíkszereda2030 címet 
viselő kérdőív, akárcsak a városi mobili-
tásra vonatkozó kérdéssor megtalálható a 
szereda.ro oldal jobb oldali menüsávjában. 

„Kérjük a lakosság együttműködé-
sét annak érdekében, hogy tíz év múlva 
Csíkszeredát élhető, versenyképes, zöld, 
a nehézségben élő embereket felkaroló, a 
családokat, diákokat támogató, a régiót 
Székelyföld szívében bástyaként fenntar-
tó városként határozhassuk meg” – ösz-
szegzett a polgármester. n
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A városvezetők és a főbb szakosztályok 
vezetőinek fogadóórái

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 
mindennapi törekvése, hogy jó kapcso-
latot ápoljon a megyeszékhely állami és 
magánszférához tartozó intézményeivel 
és a város polgáraival. 

Ebből a megfontolásból alább közöl-
jük a városvezetők és a polgármesteri 

hivatal főbb osztályainak fogadónapját 
és az időintervallumokat, amikor kér-
déseikkel, észrevételeikkel személyesen 
fordulhatnak a vezetőkhöz. 

Ezen alkalmakkor csakis az előzete-
sen bejelentkezett ügyfeleket fogadjuk, 
a meghallgatásról pedig jegyzőkönyvet 

vezetünk. Az alábbi táblázatban megta-
láják a fogadóórák rendjét, valamint az 
előjegyzéshez szükséges belső hívószá-
mokat. A főjegyző és az osztályvezetők 
a 20-as számú irodában fogadják a la-
kosságot, a városvezetők a saját irodá-
jukban.

Városvezető / osztályvezető Fogadóóra programja Előjegyzés

Korodi Attila polgármester hétfő 12–13 óra 0266 315120 / 104

Bors Béla alpolgármester csütörtök 14–16 óra 0266 315120 / 132

Sógor Enikő alpolgármester csütörtök 14–16 óra 0266 371464

Wohlfart Rudolf főjegyző hétfő 14–16 óra alább olvasható

Dósa Szilárd városmenedzser szerda 10–12 óra 0266 315120 / 106

Főépítész – Albert Sándor szerda 13–15 óra 0736 220000

Szociális igazgatóság – Bíró Edith csütörtök 10–11 óra 0266 315120 / 115

Személynyilvántartó Közszolgálat – Geréd Enikő kedd 14–15 óra 0266 315120 / 195

Vagyonnyilvántartó, mezőgazdasági, kataszteri, 
kereskedelmi osztály – Salamon Ildikó csütörtök 11–12 óra 0266 315120 / 119

Adó- és illetékosztály – Țiriac Rodica péntek 11–12 óra (42-es iroda) 0266 315120 / 137

Városgazdálkodási osztály – Lázár Péter hétfő 14–15 óra 0266 315120 / 186

Gazdasági igazgató – Gyenge Áron csütörtök 12–13 0266 315120 / 110 

Projektmenedzsment, beruházási 
és közbeszerzési igazgatóság – Dósa Eszter kedd 13–14 óra 0266 315120 / 135

Kulturális osztály – Prigye Kinga csütörtök 9–10 óra 0266 315120 / 159

Gazdaságfejlesztésért, digitalizációért felelős szak-
iroda – Juhász-Borsa Orsolya kedd 12–13 óra 0266 315120 / 160

Előjegyzés a főjegyzőhöz

A meghallgatásra írásos kérés alapján lehet 
jelentkezni. A formanyomtatvány megta-
lálható a polgármesteri hivatal iktatójában 
(Vár tér 1. szám, 40-es számú iroda), va-
lamint letölthető a városháza honlapjáról 
(www.szereda.ro) a Közérdekű informá-
ciók menü Fogadóórák nevű almenüjéből. 

A Csíkszereda Megyei Jogú Város 
főjegyzőjénél meghallgatást kérő ál-
lampolgároknak a fogadóóra előtt 
legkevesebb 24 órával el kell külde-
niük kéréseiket elektronikus postán 
(secretar@szereda.ro), vagy szemé-
lyesen benyújtva a városháza iktatójá-
ba, vagy faxon a 0040 266 371165-ös  
számra.

A fogadóóra időpontjáról telefonon 
értesítjük az állampolgárokat. Egy meg-
hallgatás időtartama nem haladhatja 
meg a 30 percet – kivételt képeznek a 
különleges esetek. Kivételes esetekben 
vagy amikor a meghallgatás tárgya nem 
tűr halasztást, a meghallgatás azonnal is 
megtörténhet a jegyző egyidejű jóváha-
gyásával. n
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Elektronikai hulladékot, majd üveg hulladékot 
gyűjt az Eco-Csík

át az üveget. Elfogadják az italos üveg 
palackokat, a befőttesüvegeket, a par-
fümös, bébiételes üvegeket, de az eltérő 
újrahasznosítási technológia miatt nem 
veszik át az ablaküveget, tükröt, poha-
rat, szélvédőt, neon csöveket, villanyé-
gőket.

Abban az esetben, ha több mint 1 
m³ (600–800 kg) üveget adna le vala-
ki, akkor előzetes egyeztetés alapján az 
Eco-Csík ingyenesen elszállítja tőle a 
mennyiséget. A szállítást megrendelheti 

A Harvíz Rt. és az Eco-Csík Kft. ér-
tesíti ügyfeleit, hogy a koronavírus-jár-
vány miatt a két pénztár nyitvatartási 
rendje meghatározatlan időre a követ-
kezőképpen módosult:

Decemberi forradalom utca 17. szám 
alatti pénztár nyitvatartása:
• hétfő–szerda: 10.00–13.00 óra
• csütörtök: 13.00–16.00 óra 
• péntek: 11.00–13.30 óra 

Az Eco-Csík Kft. térségi hulladékgazdál-
kodási vállalat segítségével őszi elektroni-
kai hulladékgyűjtést szervez a SNC hulla-
dékgyűjtő vállalat Csíkszeredában október 
29-én, majd az azt követő héten csomago-
lóanyagnak minősülő üveget gyűjt a térsé-
gi hulladékgazdálkodási vállalat. 

Az őszi elektronikaihulladék-gyűjtés 
keretében Csíkszeredában október 29-
én, pénteken 10.00–16.00 óra között 
veszik át a hulladékot a már bejáratott 
négy gyűjtőponton:
• a Nagyrét utcában (a „cirkuszkertben”), 
• Zsögödben a kultúrotthonnal szemben, 
• Csíksomlyón a „gyermekotthonnal” 

szemben,
• a Testvériség sugárút és a Gyermek 

sétány találkozásánál.
Az újrahasznosítási, környezetvédel-

mi akcióban résztevők ajándékutalványt 
és tombolát kapnak, ennek részleteiről a 
www.e-deseu.ro oldalon tájékozódhat bő-
vebben. Az elektronikaihulladék-gyűjtéssel 
kapcsolatos kérdéseikre a 0741 233257-es 
telefonszámon kaphatnak választ.

Az utóbbi években megszokhattuk, 
hogy tavasszal és ősszel is üveggyűjtést 
szervez az Eco-Csík. Idén november 
2–5. között veszik át az üveget, és ez-
úttal is 30 bani készpénzt adnak min-
den kilogramm csomagolóanyagnak 
minősülő üvegért, változik azonban a 
begyűjtés módja: az Eco-Csík udva-
rán, az Akác utca 1. szám alatt veszik 

a 0725 585960-as telefonszámon októ-
ber 28-ig.  

A hulladékátvétel programja a következő: 
• november 2, 3, 5-én (kedd, szerda, 

péntek): 9.00–14.00 óra;
• november 4-én (csütörtök): 9.00–

17.00 óra.
Az üvegért járó készpénzt a helyszí-

nen kifizetik. 
Az Eco-Csík tavasszal 73,8 tonna 

csomagolóanyagnak minősülő üveghul-
ladékot gyűjtött.

Akác utca 1. szám, Harvíz-pénztár:
• hétfő–szerda: 14.00–16.00 óra
• csütörtök–péntek: 10.00–12.00 

óra

Mindkét szolgáltató arra kéri az 
ügyfeleit, hogy amennyiben lehet-
séges, nélkülözzék a személyes kap-
csolatot igénylő ügyintézéseiket, 
részesítsék előnyben az online szol-
gáltatásokat. n
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A városi önkormányzat szeptemberi határozatai

Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata szeptember 14-én soron 
kívüli, 30-án pedig soros ülését tartotta, 
és a következő határozatok születtek:

250-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város köz-
vagyonát képező javak jegyzékét elfoga-
dó 2008/6-os számú határozat módosí-
tásának jóváhagyására

251-es számú határozat
a Fürdő utcában található egyes épüle-
tek áthelyezése Csíkszereda város köz-
vagyonából a magántulajdonába, leírás 
céljából  

252-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város 2021-
es évi költségvetését, illetve a 2022–
2024-es időszakra vonatkozó becslé-
seket szabályozó 2021/113-as számú 
határozat módosításáról

253-as számú határozat
a Turisztikai épület és wellness építése 
(Aratástető utca sz. n.) megnevezésű 
részletes rendezési terv elfogadása cél-
jából

254-es számú határozat
Csíkszereda testvérvárosa, a magyaror-
szági Hajdúnánás által szervezett prog-
ramon részt vevő küldöttségek létszá-
mának a jóváhagyására

255-ös számú határozat
a Running Festival Csíkszereda sportese-
mény idején történő forgalomkorlátozás 
bevezetéséről Csíkszereda területén, a 
2021. szeptember 17–18-as időszakban

256-os számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakások-
hoz tartozó területek használatba adá-
sának jóváhagyásáról

257-es számú határozat
a V&R Prod-Com Kft.-vel kötött 
2016/777-es számú bérleti szerződés 
megszűntetésének jóváhagyásáról

258-as számú határozat
a villanyvezetékek bővítése és felújítása 
céljából szükséges területek biztosításá-
nak jóváhagyására, a Villanyvállalat Rt. 
javára

259-es számú határozat
Bakó Edit, Mihályfalvi Zoltán és az Int-
ramuros Concept Kft. által Csíkszereda 
városnak felajánlott adomány elfogadá-
sáról

260-as számú határozat
a Kossuth Lajos utca 12. szám alatti, 
a Csíkszereda Megyei Jogú Város ma-
gánvagyonában levő ingatlan ügykeze-
lésének jóváhagyásáról, a Pro Cultura 
Siculi Közösségi Fejlesztési Társulás 
javára

261-es számú határozat
Hargitafürdőn található telkek össze-
vonásának jóváhagyására, telekkönyve-
zés céljából

262-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város közva-
gyonában levő, Hargitafürdő 22. szám 
alatt található Szarvas Villa használa-
tának jóváhagyására a Hargitafürdőért 
Közösségi Fejlesztési Társulás javára  

263-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város köz-
vagyonában levő, Zsögödi Nagy Imre 
utca 171. szám alatti ingatlan használa-
tának jóváhagyására a VSK Csíkszere-
da javára  

264-es számú határozat
100 négyzetméter beltelek tulajdonjo-
gának jóváhagyására Todor Estera, To-
dor Bendeguz-István és Todor Kriszti-
na részére

265-ös számú határozat
125 négyzetméter beltelek tulajdonjo-
gának jóváhagyására Pálffy Gábor ré-
szére

266-os számú határozat
60 négyzetméter beltelek tulajdonjogá-
nak jóváhagyására Buzás Elisabeta és 
Buzás Ignatie részére

267-es számú határozat
a 2021/104-es számú határozat mel-
léklete kiegészítésének jóváhagyására, 
amely a víz- és csatornahálózat regioná-
lis szolgáltatójának, a Harvíz Rt.-nek a 
karbantartási, helyettesítési és fejleszté-
si alapjának a Csíkszeredában való fel-
használására vontakozik, 2021-re

268-as számú határozat
a Közüzemek Rt. 2021. október 1-jei 
közgyűlésén Csíkszereda Megyei Jogú 
Várost képviselő személyek különleges 
felhatalmazására

269-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város részéről 
felhatalmazottak nevesítése a „Hargita 
Víz” Közösségi Fejlesztési Társulás köz-
gyűlésén

270-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képvise-
lőjének felhatalmazásáról az Alcsík Kis-
térségi Fejlesztési Társulás közgyűlésén 
való szavazásról a hótakarítási szolgálta-
tások díjszabásának módosítására

271-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képvise-
lőjének felhatalmazásáról az Alcsík Kis-
térségi Fejlesztési Társulás közgyűlésén 
való szavazásról a köztisztasági szolgál-
tatások díjszabásának módosítására

272-es számú határozat
a Hargita utca felújítására vonatkozó, a 
beavatkozási munkálat jóváhagyási do-
kumentációját elfogadó 2018/284-es 
számú határozat módosításáról

273-as számú határozat
a Csíkszereda kerülőútja megnevezésű 
beruházás partnerségi megállapodásá-
nak jóváhagyására

274-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város kilépé-
séről a Hargita Megyei Mozgássérültek 
Egyesületéből

275-ös számú határozat
a 2021-es évi tagsági díj befizetéséről 
a Forest Kistérségi Fejlesztési Társulás 
részére

276-os számú határozat
a 2021. októberben szervezett kulturá-
lis programok elfogadásáról  

277-es számú határozat
a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 
2021-es évi költségvetését, illetve a 
2022–2024-es időszakra vonatkozó 
becsléseket szabályozó 2021/113-as 
számú határozat módosításáról n



Csíkszereda, 9. szám, 2021.  •  7

VÁROSHÁZA

Anyakönyv
– 2021 szeptember –

Születések:

Zsók Kristóf
Puiu Dominic-Nicholas
Csiszer István
Bezsán Viktória
Orbán-Fitóri Petra
László Anna-Ibolya
Urzică Andi-Iancu
Márton Bálint
Sárig Ákos
Bartha Anna
Csizmás Ádám
Lestyán Viktor
Karácsoni Hanna
Kósa Johanna-Róza
Szabó Konrád-Ádám
Kovács Rahela
Blága Erik-Roland
Moldovan Damján
Miklós Zselyke
Bortă Raymond-József
Váta Gergő
Szekeres Janka
Vágássy Júlia

Elhalálozások:

Bodó Clara
Szilveszter Josif

Péli Irma
Antal Margit
Kelemen Coloman
Ágoston Rozália
Kovács Irena
Hadnagy Ștefan
Miklos Irina
Fazakas Domokos
Antal Adalbert
Mózi István
Pagu Ionel
Lajos Carol
Serbán Irén-Anna
Bálint Iuliu
Kiss Elisabeta-Paraschiva
Biró Ludovic
Hegyi Csaba
Tankó Gheorghe
Kömives Ileana
Kelemen Jolanda
Bedő Terezia
Onose Viorel
Veress Ibolya-Erzsébet
Salamon Csaba
Cozma Anton
Bara Ludovic
Toth Coloman
Toma Vasile
Csiszér Gizella-Sztefania

Házasságkötések:

Sorescu Andrei-Adrian – 
Panait Andreea-Florina

Timár Andor-András – 
Sinka Tímea

Kacso Arnold   – 
Márton Edit

Kosza Csongor – 
Csutak Bernadett

Minus Dénes   – 
Gergely Emőke

Costache Cătălin – 
Bajko Andrea-Silvia

Orbán Szabolcs – 
Ferencz Krisztina

Dordai Sebastian – 
Hajdu Krisztina

Gondoș Szilveszter – 
Bálint Ibolya

Gábor László   – 
Rácz Katalin

Demeter Zoltán-Csaba – 
Vitos Andrea

Nagy Galaczi-József – 
Erőss Ibolya

Mészáros Tibor – 
Zsombori Katalin

Veress Botond – 
Péter Abigél-Enikő

Ambrus Szilárd – 
Bartis Orsolya

Butnaru Bogdan-Adrian – 
Pelin Simona-Maria

Carpa Alexandru-Andrei – 
Tinca Oana-Ancuța

Szabó-Györke István – 
Csomor Krisztina n 

A fűtéstámogatással együtt kiegészítő támogatás is
igényelhető 

A fűtéstámogatást szabályozó törvény 
alkalmazási módszertana alapján nőtt a 
jogosultsági küszöbérték, nem változott 
a kizáró jellegű javak listája, kiegészítő tá-
mogatást nyújt az állam, az igénylési irat-
csomók benyújtásának határidejét pedig 
meghosszabbították. Az alábbiakban ösz-
szefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.

A fűtéstámogatás mikéntjét a 2021/226-
os számú törvény szabályozza, alkalmazási 
módszertan hiányában azonban fel kellett 
függeszteni az igénylését. Az 2021/1073-
as kormányhatározat pontosítja a mód-
szertant, és ez alapján a két legfontosabb 
újdonság a megnövekedett küszöbérték, 
illetve a kiegészítő támogatás bevezetése.

Az érdekelteknek első lépésben a 
küszöb értékeket kell figyelembe venniük: 
a lakásfűtésre földgázt, villamos energiát, 

tűzifát, szenet, fűtőolajat használó fogyasz-
tók fűtéstámogatásban részesülnek, ha az 
egy főre eső havi nettó átlagjövedelem nem 
haladja meg az 1386 lejt a családok, illetve 
az egyedül élő személyek esetében. Távhő 
használata esetén a családoknál ugyancsak 
az 1386 lej, az egyedül élő személyeknél 
azonban 2053 lej a küszöbérték.

A kérés benyújtása előtt kérjük tanul-
mányozzák a támogatást kizáró jellegű 
javak listáját! 

Amennyiben az igénylő a küszöbérték 
és a kizáró jellegű javak listája alapján is jo-
gosultnak bizonyul, az űrlap kitöltésekor a 
kiegészítő támogatás lehetőségét is be kell 
jelölni, így az igénylő egyetlen ügyintézés-
sel hozzáférést nyer az alaptámogatáshoz 
és a kiegészítő támogatáshoz is.

A szociális támogatásban és családi pót-
lékban részesülők esetében egyszerűbb 

az eljárás, a Szociális Igazgatóság adat-
bázisában ugyanis rendelkezésre áll már 
számos szükséges adat. Az érintetteknek 
javasoljuk, hogy igénylés előtt vegyék fel 
a kapcsolatot az igazgatósággal, a kérvény 
kitöltése ebben az esetben is kötelező. 

Az iratcsomók benyújtásának határ-
idejét is módosították, november 20-ra. 
A támogatás már igényelhető, a szük-
séges űrlap, a küszöbértékek részletes 
ismertetője és a kizáró jellegű javak lis-
tája megtalálható a városháza honlapján 
(www.szereda.ro) a Közérdekű infor-
mációk / Szociális Igazgatóság / Szoci-
ális juttatások elérési útvonalon. 

Kérjük az érdekelteket, hogy lehető-
leg az online ügyintézést válasszák! 

Bővebb információkat a 0266–
315120-as telefonszámon, a 115-ös 
belsőn kaphatnak. n
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– Nem elég, hogy minden fát kivágnak az emberek, de ezek az eldobált konzervdobozok 
még raktárnak sem jók, nemhogy lakásnak...

A hónap üzenete 
Felelősen váljunk meg 
a hulladékainktól!

Az őszi újrahasznosítási, környezet-
védelmi akciók sora két újabb ese-
ménnyel folytatódik: két újrahaszno-
sítási akció is közeleg: október 29-én 
elektronikai hulladékokat adhatnak 
le ingyenesen, november első hetén 
pedig a háztartásunkban felgyűlt 
üvegtől szabadulhatunk meg, rá-
adásul készpénzt is kapunk minden 
kilogram üvegért. A patak- és folyó-
medrekben, mezőn, erdőben hagyott 
szemét a közös szégyenünk. Tegyünk 
érte, hogy a tájainkon ne ejtsen foltot 
a szemét: győzzünk meg másokat is 
arról, hogy a hulladéktól felelősség-
teljesen kell megválnunk! n

Mindhárom 
oltásközpont
működik

Csíkszeredában  három oltásközpont-
ban várják a koronavírus elleni védőol-
tás felvételére jelentkezőket, hétfőtől 
vasárnapig 8.00 és 20.00 óra között –  
kivételt képez az Akác utcai köz-
pont, amely csak munkanapokon tart  
nyitva. 

Közüzemek oltásközpont
• Akác utca 1. szám, a Közüzemek 

(GOSCOM) korábbi székhelye
• 0748-037842

Zsögödfürdői oltásközpont
• Zsögödfürdő utca 1. szám (az egykori 

Zsögödfürdői Vendéglő)
• 0725 591 867

Kossuth Lajos utcai oltásközpont
• Kossuth Lajos utca 4. szám (Borvíz 

utcai bölcsőde)
• 0266 708 290 n


