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Válsághelyzetben összefogtunk! 

Tragikus eseménnyel indult az új év: le-
égett a Somlyó utca nyomortelep nagy-
része, és több mint 250 személy maradt 
fedél nélkül. Csíkszereda és környéke 
példás összefogásának köszönhetően si-
került átmenetileg emberséges körülmé-
nyeket biztosítani a bajbajutottaknak, és 
a hosszútávú letelepítésüknek, társadalmi 
felzárkóztatásuknak a kérdésköre pedig 
olyan irányt vett, amely miatt nemzetközi 
figyelem összpontosul Csíkszeredára. Ha 
a szolidaritás kitart és a közösség meg-
kapja a szükséges támogatást, városunk 
jó eredményt fog felmutatni a mélysze-
génységben élők felzárkóztatásában. 

A nyomortelepek megszűntetése világ-
szerte sok fejtörést okoz. Csíkszereda 
somlyói romatelepe sem kivétel, de a 
tartós megoldásoktól távol állt városunk: 
csupán annyi volt biztos, hogy előbb-
utóbb valamilyen alternatívát kell biz-
tosítani az ott lakók számára, és fel kell 
számolni a telepet. Egy tragédia közbe-
szólt és felgyorsította a folyamatot: ja-
nuár 7-én este egy túlfűtött kályha miatt 
kigyulladt az egyik ház, a lángok pedig 
átterjedtek a szomszédos építményekre 
és felemésztették a nyomortelep nagyját.

Aznap éjszakára 261 személynek 
– köztük 143 kiskorúnak – biztosí-
tott átmenti szállást az Erőss Zsolt 
Arénában Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala. A város és a környék lakos-
sága, polgármesteri hivatalai, önkéntes 
tűzoltói példa értékű összefogásának 

köszönhetően rövid idő alatt össze-
gyűltek az elszállásolást lehetővé tevő 
matracok, plédek, párnák, és rengeteg 
ruhaneművel, élelmiszerrel, tisztálko-
dási szerrel is támogatták a bajbajutott 
közösséget. A munka operativitását 
nagyban elősegítte, hogy a megyei ta-
nács és a prefektúra azonnal a támoga-
tásáról biztosított.

Másnap az ország figyelme is Csíkszere-
dára irányult: Korodi Attila polgármestert 
Klaus Johannis államelnök is felhívta és 
támogatásáról biztosította, Sógor Enikő 
alpolgármester pedig a lelkisegély vonalon 
kereste az emberséges megoldásokat.

A Gyulafehérvári Caritas és a Mál-
tai Szeretetszolgálat munkatársai szin-
te azonnal bekapcsolódtak a lelkise-
gély-szolgálatba, vendéglátóegységek, civil 
szervezetek az étkeztetés biztosításával se-
gítettek. Az összefogás híre átlépte az or-
szághatárokat is, és Európa-szerte felhívta 
a szociális téren tevékenykedők figyelmét. 

Lapzártánk pillanatában is folyama-
tosak a konzultációk, lakossági fórumok 
annak érdekében, hogy az arénában el-
szállásolt személyek egyéves időszak-
ra szóló, biztonságos letelepítésének 
helyszínét megtalálják. A városvezetés 
leszögezte: követni fogják  a károsult 
családok sorsát, és többféle szociális 
szolgáltatás támogatásával: a gyerme-
kek oktatásától a felnőttek szakképzésé-
ig igyekeznek minél hatékonyabb mun-
kát végezni a felzárkóztatásban. Ezzel 
párhuzamosan a többi nyomortelep 
helyzetének kezelését is megalapozzák. 

Csíkszereda lakosságának fontos 
megértenie: mindez az áldozat nem 
pusztán a roma közösségről szól. A vá-
ros teljes lakossága érdekelt abban, hogy 
a roma gyermekek iskolázottak legye-
nek, szüleik pedig munkába álljanak, hi-
szen ezáltal városunk élhetőbbé válik. n

A hosszútávú segítségnyújtás érdekében továbbra is köszönettel fogadjuk az 
adományokat. Ha alapélelmiszerekkel segítene, forduljon a Székely Gazda-
szervezetek Egyesületéhez! Adományozás előtt egyeztessen a 0756-726301-es 
telefonszámon, itt közlik az adomány átvételének helyszínét. 

A pénzadományokat illetően a következő bankszámlaszámokra utalhat összeget: 
EUR: RO30 RNCB 0152 0163 3253 0055
RON: RO33 RNCB 0152 0163 3253 0001
HUF: RO82 RNCB 0152 0163 3253 0089 

Swift: RNCBROBU
Bank: Román Kereskedelmi Bank (Banca Comercială Română)

Kedvezményezett (Beneficiar): Caritas Alba Iulia Asistenta Medicala si Sociala
Adószám (CIF): 15070152, Megjegyzés: csikszeredaosszefog
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KRÓNIKA

Mi történt a városban 2020 novemberében 
és decemberében?

NOVEMBER 2.

Alpolgármestereket választott 
az önkormányzat
Csíkszereda október végén esküt tett 
önkormányzati testülete a november 
2-i rendkívüli ülésen megszavazta az 
RMDSZ által nevesített két alpolgármes-
tert: Bors Bélát és Sógor Enikőt. Ugyanek-
kor jelentette be Korodi Attila polgár-
mester, hogy a városmenedzseri tisztség 
betöltésére Dósa Szilárd jogászt nevesíti.

NOVEMBER 6.

Elhunyt József atya
Életének 94., szerzetességének 66., pap-
ságának 63. évében szentségekkel meg-
erősítve elhunyt Csíksomlyón Márk 
Vince P. József – adta hírül a Romkat.ro. 
A legidősebb erdélyi ferences szerzetest 
november 9-én kísérték utolsó útjára.

NOVEMBER 7.

Közel 60 tonna üveget  
gyűjtöttek Csíkszeredában
Üveggyűjtést szervezett Csíkszeredában 
(is) az Eco-Csík térségi hulladékgazdál-
kodási vállalat. A polgármesteri hivatallal 
partnerségben szervezett újrahasznosítá-
si alkalommal 59,1 tonna üveg hulladék 
gyűlt össze Csíkszeredában.

NOVEMBER 13.

Átadták az Orbán Balázs-díjakat
A Székelyföldért és a székely közösségért 
kifejtett munkásságuk érdemeként három 
személynek adták át az Orbán Balázs-dí-
jakat Csíkszeredában, a XI. Székelyföld 
Napok zárórendezvényén: Ady István 
református lelkész, Farkas Árpád költő, 
újságíró, valamint Burus-Siklódi Botond 
pedagógus részesült az elismerésben.

NOVEMBER 18.

Újabb „konténerkórtermek”  
a kórháznál
A koronavírus-fertőzés szűrése érde-
kében konténerkórházat hoztak lét-
re a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház főépületének udvarán. A tam-
ponzóna így 20 újabb ággyal bővült, 

nagyobb biztonságot nyújtva a kórházi 
tevékenységek számára.

NOVEMBER 29. 

Díszvilágításban a város
Új helyszínen, a Központi parkban tar-
tották meg advent első vasárnapjának 
alkalmával az ünnepi gyertyagyújtást, 
és ekkor kapcsolták fel a város ünnepi 
díszvilágítását is. Az eseménysorozatot 
élőben követhették facebookon. A ka-
rácsonyváró program amúgy meglehe-
tősen színesnek bizonyult: mikulásváró 
koncert, mikulásváró és karácsonyi kira-
kodó, mikulásvonat is mosolyt csalt az 
arcokra, a Központi parkban elhelyezett 
faházikókból pedig helyben fogyasztha-
tó termékeket kínáltak. 

NOVEMBER 30.

A Székely Hadosztályra 
emlékeztek
A járványügyi korlátozások miatt szűk 
számban ugyan, de idén is megemlékez-
tek az 1918. december 1-jén Kolozsvá-
ron alakított Székely Hadosztályról. A 
legtovább ellenálló első világháborús 
magyar alakulatról a csíksoméyói Fo-
dor-ház udvarán emlékeztek.

NOVEMBER VÉGE

Elindult a vérplazmavétel  
Csíkszeredában is
A Hargita Megyei Vérközpont hasz-
nálatba vette a vérplazma levételéhez 
szükséges, adományokból megvásárolt 
aferéziskészüléket, ezzel elkezdődött 
a járványban szenvedők segítésében 
rendkívül hasznos vérplazmavétel. Az 
eszköz a daganatos megbetegedések-
ben szenvedők számára is hasznos be-
rendezés.

DECEMBER ELEJE

Új megbízott vezető  
a színház élén
Kányádi Szilárd színházmenedzser ok-
tóber végén nyújtotta be lemondását, 
mert indoklása szerint eltérő elképzelé-
sei miatt nem ő a megfelelő személy a 
csíkszeredai színjátszás további igazga-

tására. Megbízottként Bartalis Gabri-
ella vette át ideiglenesen a menedzseri 
feladatokat.

DECEMBER 6.

Átlagon felüli szavazókedv
A parlamenti választások alkalmával 
országos szinten nagyon alacsony volt 
a választói érdeklődés: a szavazópol-
gároknak mindössze 31,84 százaléka 
voksolt. Ehhez képest Csíkszereda sza-
vazásra jogosult lakosságának 36,89 
százaléka – 11 848 személy – járult az 
urnák elé. 

DECEMBER 14.

Újranyitott a piac
Régi helyén, de teljesen új formában 
nyitott újra a csíkszeredai élelmiszer-
piac: a csarnok a közműrendszerektől 
a bútorzatig teljes felújításon esett át, a 
kültéri piacon pedig fűthető faházikók 
állnak a termelők, kereskedők rendelke-
zésére.  

DECEMBER 16.

Fenyőfavásár új helyszínen
Csíkszereda városvezetése úgy döntött, 
hogy idén nem az élelmiszerpiacon biz-
tosítják a karácsonyi fenyőfák értékesí-
tési pontját, hanem a Csíki Játékszín és 
a Majláth Gusztáv Károly tér közötti 
zöldövezeten. Az értékesítési pont kará-
csony napjáig működött.

DECEMBER 22.
 
Müller Lászlóra emlékeztek
Az 1989-es forradalom idején hősi 
halált halt Müller Lászlóra emléke-
zett Csíkszereda december 22-én. A 
kiskatona Szentlélek utcai temetőben 
levő sír emlékénél a család jelenlétében 
egyházi és katonai szertartás szerint 
történt a megemlékezés. Koszorút he-
lyezett el Csíkszereda városvezetése is. 
Délután a Csíki Székely Múzeumben 
Csíkszereda 1989 címmel megemlékező 
beszélgetést tartottak, amelynek témája 
az 1989-es csíkszeredai eseményekre 
való visszaemlékezés volt a résztvevő 
közszereplőkkel. n
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 Anyakönyv
– 2020. november –

Születések:

Szőke Máté
Szőke Léna
Blaga Blanka
Tamás Dorka-Ágota
Veres Kamilla
Antal Gellért-Árpád
Lőrinc Katalin-Borbála
Chiriac Luca-Vladimir
Sándor Helga
Szakács Tamás
Bumb Dominic-Andrei
Grosu Tamás-Csongor
Lurcza Anna-Luca
Ötvös Dominik
Ficz Patrik
Neagu Fanni-Olívia
Galaci Márk-István
Ferencz Rebeka
Kiskamoni-Szalay Ilona
Bögözi Gergő
András Kevin
Nyisztor Hanga

Elhalálozások:

Tankó Reghina
Vereș Ioan
Kopacz Iosif
Miklós Gherasim
Began Răducan
Rebendics Elena
Palfi Ioan
Rebendics Francisc
Biró Mihály
Kelemen Mihail
Csernatoni Pavel
Puiu Neculai
László Eva
László Imre
Keresztes Irina
Márk Vincențiu
Gergely Klára
Balázs Joan
Pál Ladislau
Böjte Ana
Balló Miklós
Baka László
Biró Gizela
Kóka Andrei-Ludovic
Király Carol
Serban Maria-Borbala

Mihály Emeric
Orbán István
Csutak Veronica
Becze Irma
Kedves Ilona
Márton Elisabeta-Margareta
Pototzky Jolán
Lengyel Erzsébet
Saghin Paula
Urus Csaba-Valentin
Imreh Ema
Benedek Dionisie
Nagy Csaba
Székely Jozsef
Becze Iulianna
Burján Csaba-Ladislau
Toncean Mariana
Székely Ludovic
Császár Rozália

Házasságkötések:

Berecz Szilárd-Attila – Stoica Gyöngyi
Balog Zoltán – Ilyés Laura
Szakács Attila – Fénya Mária
György Csongor – Péter Csilla
Száfta Jozsef – Kacsó Enikő
Barta Szilveszter – Pál Hajnal

– 2020. december –

Születések:

Székely Szabolcs
Csorba Henrietta
Sofalvi-Weber Petra-Zoé
Sárossy Szabolcs
Crăciun Ioan-Nicolae-Matei
Szakács Lotti
Szabó Ádám
Szávuly Anna-Léda
Kosa-Kovács Júlia
Tőke Vince
Gergely Zalán
Kolozsváry Bence
Vitán Bogdán
Bereczki Ákos
Ilyés Fanni
Imre Dóra
László Anna
György-Péter Dániel
János Ilka
Czine Szimóna
Ficz Máté
Balázs Lilla
Calo Viktor
Aszalós Ugor

Elhalálozások:

Ambrus Irina
Topor Margareta
Kopacz Emeric
Xántus Árpád
Priboi Elena
Arcfalvi Béla
Sándor Emeric
Kövér Magdalena
Biró Ákos
Dávid Francisc
Ambrus Conrad
Simó Elena
Todor Ida
Șutca Pavel
Kedves Blaziu
Pályi Ana-Maria
Burjan Georgeta
Péter Margit
Doczy Rozalia
Dobos Alexandru
Frank Alexandru
Rițiu Alexandru-Ioan
Burus Andrei
Botár Emeric
Todi Gavril
Guczuly Emil
Biró Dionisie
Bartis Csaba

Bálint Andrei
Vaszi Ioan
Lőrincz Maria
Silló Magdalena
Kassay Ioan
Szőcs Dionisiu
Stereș Maria-Ioana
Bajna Alexandru
Bándi Iosif
Préda Attila
Boantă Vasilică
Erőss Nicolae
Karácsony Imre
Veres Ferencz
Ábrahám Elisabeta
Biró Erzsébet
Gergely Ioan
Kiss Ernest
Miklós Levente
Tankó Gizela
Buciurca Petru
Pavel Adrian

Házasságkötések:

Kósa Zsombor – Incze Zsuzsánna
Mihály István – Ferencz-Hanke Réka
Demeter Norbert – Neagu Zsófia
Andrei Jean-Adrian – Pui Andra-Elena
Dénes Gábor – Gál Ilka n
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Városházi ügyfélfogadás: teljes a kiszolgálás

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalában 
valamennyi korábbi szakosztályi ügyfél-
szolgálat újraindult – a járványhelyzet-
re való tekintettel egyelőre csökkentett 
programmal. A legtöbb ügyintézéstípus 
előjegyzést igényel, a fontos tudniva-
lókat alább összegezzük. A városháza 
ugyanakkor továbbra is az online ügyin-
tézésre bátorítja a lakosságot.

Lakosság-nyilvántartó
közszolgálat

Személyi igazolványokkal 
kapcsolatos ügyintézés:

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 5, 6 és 7-es iroda
Idősáv: 
• hétfőn, kedden és csütörtökön: 08.00–

13.00 óra, 14.00–17.00 óra
• szerdán és pénteken: 08.00–13.00 óra
Előjegyzés: https://elojegyzes.szereda.ro/
Megjegyzés: helyben igényelt sorszám 
alapján előjegyzés nélkül is fogadják az 
ügyfeleket.

Anyakönyvi iroda:

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 2-es iroda
Idősáv: 
• hétfőn, kedden és csütörtökön: 08.00–

13.00 óra, 14.00–17.00 óra
• szerdán és pénteken: 08.00–13.00 

óra
Megjegyzés: hétfői napokon kizárólag 
halotti anyakönyveztetéssel kapcso-
latban fogadják az ügyfeleket. 

Megértésüket köszönjük!

Szociális igazgatóság 

Helyszín: a Harvíz Rt. Akác utca 1. 
szám alatti épülete (a 11-es számú sza-
vazókörzet)
Idősáv: 
• kedden és csütörtökön 09.00–11.00 

óra között
Előjegyzés nem szükséges. 
Bővebb információk:
• telefon: 0266 315 120, belső hívószám: 

115 vagy 191
• e-mail: social@szereda.ro

Mezőgazdasági iroda

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 42-es iroda (korábbi pénztár)
Idősáv:
• hétfőn és szerdán 09.00–13.00 óra 

között
Előjegyzés munkanapokon 9.00–15.00 
óra között:
• telefon: 0735 209469, 0735 209472
• e-mail: mezogazdasag@szereda.ro

Adó- és illetékosztály

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 42-es iroda (korábbi pénz-
tár)
Idősáv: 
• kedden és csütörtökön 09.00–13.00 

között
Előjegyzés munkanapokon 9.00–15.00 
óra között:
• telefon: 0266 315 120, belső hívó-

szám: 137 vagy 125
• e-mail: impozite@szereda.ro
Megjegyzés: helyi adót, illetéket, bírsá-
gokat a Mikó-várban működő pénztár-
ban ELŐJEGYZÉS NÉLKÜL fizethet 
hétfőn, kedden és csütörtökön 08.00–
13.00 és 14.00–17.00 óra között, szer-
dán és pénteken pedig 08.00–13.00 óra 
között.

Településrendezési osztály

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 20-as iroda
Idősáv:  
• hétfő, kedd, szerda, péntek: 09.00–

13.00 óra
• csütörtök: 14.00–17.00 óra
Előjegyzés munkanapokon 9.00–15.00 
óra között:
• telefon: 0735 209483
• e-mail: urban@szereda.ro

Városgazdálkodási osztály

Sírhelyekkel, 
sárga rendszám igénylésével 
kapcsolatos ügyintézés:

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 44-es iroda

Idősáv: 
• hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 

9.00–13.00 óra
• csütörtökön: 14.00–17.00 óra
Előjegyzés munkanapokon 9.00–15.00 
óra között: ravaszildiko@szereda.ro, 
0735 209480
Megjegyzés: a behajtási engedélyekkel, 
valamint a gépjárművek forgalomból 
való törlésével kapcsolatos ügyintézés 
online történik a ravaszildiko@szereda.
ro e-mail címen.

Taxi engedélyekkel 
kapcsolatos ügyintézés:

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 44-es iroda
Idősáv:  
• hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 

9.00–13.00 óra
• csütörtökön: 14.00–17.00 óra
Előjegyzés munkanapokon 9.00–15.00 
óra között: andraszoltan@szereda.ro, 
0748 037833

Kulturális, tanügyi, sport 
és ifjúsági osztály

Pályázatokkal kapcsolatos 
ügyintézés:

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 143–146-os iroda
Időpont: munkanapokon 14.00–16.00 
óra
Előjegyzés nem szükséges.
Bővebb információk: 
• telefon: 0266 315120, belső hívó-

szám: 134
• e-mail: galmaria@szereda.ro n
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A főbb városházi 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 kö-
zöljük a polgármesteri hivatal főbb 

osztályainak a fogadónapját és az idő-
intervallumokat, amikor kérdéseikkel, 
észrevételeikkel személyesen fordulhat-
nak a szakosztályok vezetőjéhez. 

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 371165

Bors Béla alpolgármester csütörtök 14–16 óra 0266 315120 / 138

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 371464

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 – György Piroska csütörtök 9–10 óra 0266 315120 / 159

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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A városi önkormányzat novemberi  
és decemberi határozatai

Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata november 2-án, 12-én és 30-
án, valamint december 15-én és 21-én 
soron kívüli, november 27-én és decem-
ber 29-én pedig soros ülését tartotta, és 
a következő határozatok születtek:

285-ös számú határozat
az önkormányzat gyűléselnökének és a 
helyettesének a megválasztására 2020. 
november, december hónapra, valamint 
2021. január hónapra

286-os számú határozat
a szakbizottságok létrehozásáról, meg-
nevezéséről, tagságáról

287-es számú határozat
Csíkszereda Megye Jogú Város Önkor-
mányzata szervezési és működési sza-
bályzatának elfogadásáról

288-as számú határozat 
az alpolgármesterek megválasztásának 
jóváhagyásáról

289-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város pol-
gármesteri szakapparátusa és az ön-
kormányzati alárendelt intézmények 
köztisztviselői és munkaszerződéses 
személyzete alapfizetésének megállapí-
tására vonatkozó, utólag módosított és 
kiegészített a 2019/384-es számú hatá-
rozat kiegészítésére

290-es számú határozat
az önkormányzati képviselők kineve-
zése a helyi költségvetésből elvégzett 
beruházások és egyéb munkálatok át-
vételére vonatkozó, utólag módosított 
2018/262-es határozat módosításának 
jóváhagyásáról

291-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képvi-
selőinek kinevezésére a város közigaz-
gatási területén működő oktatási in-
tézmények vezetőtanácsi testületébe, a 
2020–2024-es mandátum idejére

292-es számú határozat
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
képviselőinek kinevezése a Hargita Víz 
Fejlesztési Egyesület Közgyűlésébe

293-as számú határozat
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala kép-
viselőjének kinevezése a Alcsík Közössé-
gi Fejlesztési Társulás Közgyűlésébe

294-es számú határozat
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala képvi-
selőjének kinevezése a Hargita megyei In-
tegrált Hulladékgazdálkodási Egyesületbe

295-ös számú határozat
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
képviselőjének kinevezése a Romániai 
Municípiumok Egyesületébe

296-os számú határozat
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
képviselőjének kinevezésére a Hargita 
Megyei Mozgássérültek Egyesületébe

297-es számú határozat
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala kép-
viselőinek kinevezésére a Hargita Közös-
ségi Fejlesztési Egyesület közgyűlésébe

298-as számú határozat
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
képviselőinek kinevezésére a Hargitafür-
dőért Fejlesztési Egyesület közgyűlésébe

299-es számú határozat
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala kép-
viselőinek kinevezésére a Pro Cultura 
Siculi Fejlesztési Társulás közgyűlésébe

300-as számú határozat
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala kép-
viselőjének kinevezése az Alcsík Kistér-
ségi Fejlesztési Társulás közgyűlésébe

301-es számú határozat 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
képviselőinek kinevezése a Forest Fej-
lesztési Társulás közgyűlésébe

302-es számú határozat
lakóház rendeltetés-módosítása panzi-
óvá – rendezési terv elfogadása céljából

303-as számú határozat 
a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2020-
as költségvetését, illetve a 2021–2023-
as időszakra vonatkozó becsléseket sza-
bályozó, utólag módosított 2020/12-es 
számú határozat módosításáról

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

305-ös számú határozat 
a villanyvezetékek bővítése és felújítása 
céljából szükséges területek biztosításá-
ra a Villanyvállalat Rt. javára

306-os számú határozat
egyes bérleti szerződések meghosszab-
bításának jóváhagyására

307-es számú határozat 
a tanügyi intézmények működését szol-
gáló épületek és területek ügykezelésé-
nek átadásáról szóló 2013/15-os számú 
határozat módosításának jóváhagyására

308-as számú határozat
épületadókra vonatkozó bizonyos adó-
könnyítésekről és azok odaítélésének 
módjáról a 2020-as esztendőre 

309-es számú határozat

a Csíkszereda területén történő taxis sze-
mélyszállítás szabályzatának elfogadására

310-es számú határozat
működési jóváhagyás kibocsátására az 
Alcsík Temetkezés Kft. nevű vállalatnak

311-es számú határozat
az Octavian Goga Főgimnázium bent-
lakásának felújítása megnevezésű pro-
jektet és annak költségeit elfogadó 
2018/146-os számú határozat 2. és 3. 
szakaszának módosítására

312-es számú határozat
a 2020-ra befizetendő tagsági díj máso-
dik részletének utalásáról a Hargita Víz 
Fejlesztési Társulás számára

313-as számú határozat
a személyi igazolványt igénylő állampol-
gárok előjegyzésére vonatkozó szabály-
zat elfogadásáról

314-es számú határozat
a 2020. decemberi kulturális progra-
mok elfogadásáról

315-ös számú határozat
a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2020-
as költségvetését, illetve a 2021–2023-
as időszakra vonatkozó becsléseket sza-



Csíkszereda, 1. szám, 2021.  •  7

VÁROSHÁZA

bályozó, utólag módosított 2020/12-es 
számú határozat módosításáról

316-os számú határozat 
a polgármesteri szakapparátus státusjegyzé-
kének és organigrammájának módosítására

317-es számú határozat 
a Stadion utca 1–3. szám alatt található 
telkek megosztásának jóváhagyására te-
lekkönyvezés céljából

318-as számú határozat
egy ipari övezetben található ingatlan 
megvásárlását előirányzó tanulmány jóvá-
hagyására vonatkozó 2020/36-os számú 
határozat 3. szakaszának módosítására

319-es számú határozat
az Országos Lakásügynökség által épí-
tett lakások ügykezeléséről és bérbeadá-
sáról szóló általános szabályzat jóváha-
gyására vonatkozó 2016/207-es számú 
határozat 2. szakaszának módosítására

320-as számú határozat 
A csíkszeredai iskolák felszerelése 
IT-eszközökkel megnevezésű projekt 
jóváhagyására vonatkozóan

321-es számú határozat 
a Csíkszereda Megyei Jogú Várost kép-
viselő személyek nevesítésének jóváha-
gyására a GOSCOM Rt. vezetőtanácsá-
ban a 2020-as évi költségvetés-kiigazítás  
elfogadásával kapcsolatosan

322-es számú határozat 
a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2020-
as költségvetését, illetve a 2021–2023-
as időszakra vonatkozó becsléseket sza-
bályozó, utólag módosított 2020/12-es 
számú határozat módosításáról

323-as számú határozat
a Csíkszereda Metropolisz-övezet Közös-
ségi Fejlesztési Társulás létrehozásáról

324-es számú határozat 
a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2020-
as költségvetését, illetve a 2021–2023-
as időszakra vonatkozó becsléseket sza-
bályozó, utólag módosított 2020/12-es 
számú határozat módosításáról

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

326-os számú határozat
a villanyvezetékek bővítése és felújítása 
céljából szükséges területek biztosításá-
ról a Villanyvállalat Rt. javára 

327-es számú határozat 
az Országos Lakásügynökség által épí-
tett lakások bérleti szerződései meg-
hosszabbításának jóváhagyására

328-as számú határozat
egyes bérleti szerződések meghosszab-
bításának jóváhagyására

329-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város bel- 
és kültelkeinek övezeti besorolására vo-
natkozó 2016/329-es számú határozat 
módosításáról és kiegészítéséről

330-as számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város utca-
névjegyzékének elfogadásáról

331-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város helyi 
adóit, illetékeit, valamint a különleges 
illetékeit a 2021-es esztendőre megál-
lapító 2020/252-es számú határozat 
módosításáról

332-es számú határozat
A csíkszeredai iskolák védőfelszerelések-
kel való ellátása a SARS-COV-2 terjedé-
sének megelőzése érdekében megnevezé-
sű projekt jóváhagyására vonatkozóan

333-as számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata képviselőinek kinevezéséről a 
Csíki Trans Kft. közgyűlésébe 

334-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata képviselőinek kinevezéséről 
az Eco-Csík Kft. közgyűlésébe

335-ös számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata képviselőinek kinevezéséről a 
Harvíz Rt. közgyűlésébe

336-os számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata képviselőinek kinevezéséről a 
GOSCOM Rt. közgyűlésébe

337-es számú határozat 
a Csíkszereda Kiadóhivatal vezetőta-
nácsának kinevezéséről szóló, utólag 

módosított és kiegészített 2003/19-es 
számú határozat módosítására

338-as számú határozat 
képviselő kinevezéséről a Csíki Játék-
szín vezetőtanácsába

339-es számú határozat 
képviselő kinevezéséről a Hargita Nemze-
ti Székely Népi Együttes vezetőtanácsába 

340-es számú határozat   
az utólag módosított és kiegészített 
2002/101-es számú határozat módosí-
tására és kiegészítésére, valamint a Csíki 
Székely Múzeum vezetőtanácsába kine-
vezett személyek nevesítésére

341-es számú határozat 
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-
tes Szervezési és működési szabályzatá-
nak elfogadásáról című,  utólag módo-
sított és kiegészített 2009/93-as számú 
határozat mellékletének módosításáról

342-es számú határozat  
a Csíkszereda Megyei Jogú Város fenn-
tartásában működő kulturális intéz-
mény, a Csíki Játékszín vezetői tisztsé-
gére kiírt versenyvizsga szabályzatának 
elfogadására

343-as számú határozat
munkaterv a szociális segélyre jogosult 
munkaképes személyek által elvégzen-
dő közmunkáról a 2021-es évre vonat-
kozóan

344-es számú határozat 
a Csíki Székely Múzeum szakapparátu-
sa státusjegyzékének módosítására

345-ös számú határozat 
a polgármester és az alpolgármesterek 
folyó évi  el nem használt szabadnapjai-
nak átvitele a 2021-es évre

346-os számú határozat 
a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2020-
as költségvetését, illetve a 2021–2023-
as időszakra vonatkozó becsléseket sza-
bályozó, utólag módosított 2020/12-es 
számú határozat módosításáról

347-es számú határozat 
a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes státusjegyzékének és organig-
rammájának módosítására vonatkozó 
2020/215-ös számú határozat módo-
sítására n
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KÖZÉRDEKŰ

A hónap üzenete
Közös ügyünk a romák 
felzárkóztatása! 

Rendkívüli módon felgyorsultak az ese-
mények a január 7-i csíksomlyói tűzvészt 
követően. Az óriási összefogás méginkább 
lendületessé tette a kialakult szükséghely-
zet kezelését, de előjöttek azok a vélemé-
nyek, amelyek szerint indokolatlanul sok 
segítséget kap a bajbajutott roma közös-
ség. Hangsúlyozni szeretnénk Csíkszere-
da lakóinak, hogy az ők felzárkóztatásuk 
a mi közös együttélési ügyünk. Hiszen 
mindannyiunk érdeke, hogy a közbizton-
ságot növeljük, serkentsük a gyermekek 
oktatását és a felnőttek munkavállalását. 
A károsultak támogatásával, életkörülmé-
nyeik javításával a város teljes közösségét 
támogatjuk! Fogjunk össze továbbra is, és 
ne tévesszük szem elől, hogy mindannyi-
unk jövője szorosan összefügg a károsul-
tak jövőjével! n
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Méghogy én ne segítenék! Hiszen most nyomtam egy lájkot a felhívásra!

Újragondolt illetékek, észszerű adózási besorolás 
Módosultak egyes illetékek, és a helyi 
adók egyensúlyának biztosítása jegyé-
ben egységes szempontok alapján újra-
csoportosították az utcákat. 

A 2020-as esztendő utolsó önkormány-
zati ülésének már korábban belengetett 
két napirendi pontja a 2021-es helyi 
adókat és illetékeket szabályozó határo-
zat módosítása és az adózási kategóriák 
újragondolása volt.

A helyi adók és illetékek terén újdonsá-
gokat hoz az új adótörvénykönyv, de ki-
sebb-nagyobb módosulásokat már a helyi 
önkormányzat is eszközölt. Leglátványo-
sabb a közélelmezési illeték csökkentése a 
2019-es szintre: az 500 négyzetméternél 
kisebb felületű egységek 1500 lej helyett 
ismét 250 lejes havi illetéket fizetnek, az 
ennél nagyobb felületűek pedig 2000 lej 
helyett 500 lejt. A piac felújításának és a 
lakónegyedi piacok tervének szellemében 
újragondolták a piaci illetékeket. 

Jogi személyek: 
2022-től lesz szellősebb 
az épületek felértékeltetése

A Romániai Engedélyezett Felérté-
kelők Országos Egyesülete (Asociația 
Națională a Evaluatorilor Autorizați 
din România – ANEVAR) közlemény-
ben hívta fel a figyelmet arra, hogy az 
új adótörvénykönyv értelmében csak 
2021. július 1-jétől lép hatályba, és csak 
2022-tő alkalmazható az a módosítás, 
amely szerint a magánszemélyekhez 
hasonlóan a jogi személyeknek is csak 
ötévente szükséges felértékeltetniük 
a tulajdonukban levő épületeket. Az 
adózási kvóták növelésének elkerülése 
végett így 2021-ben újra kell értékeltet-
niük az épületeiket mindazoknak a jogi 
személyeknek, amelyek legutóbb 2018-
ban értékeltettek.

Újracsoportosított utcák

A Csíkszereda belterületén fekvő utakat, 
utcákat egységes szempontok alapján 

csoportosították. Egy-egy pontot jelent 
az ivóvíz, a szennyvíz, az esővíz-elveze-
tés megléte, a földgázhoz, valamint a vil-
lanyáramhoz való hozzáférés, illetve az 
aszfalt- vagy betonburkolat és a város-
központi fekvés. Egy-egy pontlevonás-
sal jár ugyanakkor, ha nehéz a behajtás, 
ha teherforgalom vagy intenzív forga-
lom jellemzi az utat, illetve ha szociális 
szempontból hátrányos az adott övezet. 
A maximális 7 pontot elérő utcákat az 
A-csoportba sorolták be, az 5-6 pontot 
elérőket a B-kategóriába, a 3-4 ponto-
sakat a C-be, az ennél is kisebb pont-
számmal rendelkezőket pedig a D-be. A 
változások az utóbbi évek felújításainak, 
hibajavításainak, új utcák létrejöttének 
és a feltételrendszer egységesítésének 
tudhatók be. Ezek alapján példáuk B 
kategóriából D-be sorolták Szécsenyt 
és a C-be Zsögödfürdőt, a tehermen-
tesülés viszont C-ből B-be léptette elő 
a Rét utcának a két körforgalom közti 
szakaszát és az ennek szomszédságában 
levő Forrás utcát.

Ugyancsak a decemberi ülésen fogad-
ták el Csíkszereda 158 nevet tartalmazó 
utcanévjegyzékét is. n


