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Otthon érezhetik magukat a lakók
az Octavian Goga negyedben

A műszaki átvételezés még nem történt
meg, de az építőtelep megszűnt, így a lakosság karácsony előtt végre használatba vehette az átfogó felújításon átesett
Octavian Goga sétányt. A nagyrészt
saját költségvetésből megvalósított projekt összértéke 13,5 millió lej.
A meglehetősen lelakott városközponti
Octavian Goga sétány felújítása 2017ben került napirendre, a felújítást szolgáló első önkormányzati határozatot
2019-ben iktatták. A kivitelezés 2020
őszén kezdődött, és az építőtelep mostanra megszűnt. Így – bár a műszaki
átvételezésre még várni kell – a lakónegyedet immár használatba vehették a
lakosok.
A felújítás során létrejött 316 parkolóhely, öt játszótér, egy 12 x 25 méteres

sportpálya, három szelektív hulladékgyűjtőpont, tizenegy kerékpártározó
(folyamatban az ezek használatáról rendelkező szabályzat kidolgozása) és ötven biciklilekötő, kihelyeztek továbbá
tizenhét utcai szemetest, 40 padot, 59
új közvilágítási oszlopot (és újra cserélték ezek égőit és vezetékhálózatukat), a
közbiztonságot pedig az új lámpatestek
mellett nyolc térfigyelő kamera is növeli.
Kezelték továbbá a zöldövezeteket, és
az esővíz szakszerű elvezetésével elősegítették, hogy a tömbházak pincéibe ne
szivárogjon be az esővíz.
Az övezet lakóinak életminőségét
ugyanakkor a szomszédos Decemberi
forradalom utca nyári karbantartásból
eszközölt, 879 ezer lej értékű javítása is
növeli: 370 méteren új aszfaltszőnyeget
terítettek, mindez pedig járdajavítás-

sal, aknatetőszintezéssel is együtt járt.
Ugyanakkor közel 480 méter bicikliutat
alakítottak ki, amely tehermentesíti a
Kossuth Lajos utca kerékpáros forgalmát. Kiemelendő ugyanakkor az a beavatkozás is, amelynek eredményeként
a Kalász negyedben összegyűlő esővizet
800 mm-es csatornán vezetik tovább –
ebbe csatlakozik egyébként a felújított
negyed esővíz-hálózata is. Így ezután
csak nagyon szélsőséges időjárás esetén
fordulhat elő, hogy a megyei könyvtár
előtt állóvíz alakuljon ki.
A lakónegyed felújításának teljes
költségei 13,5 millió lejre rúgnak, ebből 12,84 millió lej képezi a kivitelezés
összegét. 875 ezer lejjel Hargita Megye
Tanácsa is besegített, a fennmaradó ös�szeget azonban a város kizárólag saját
erőforrásaiból biztosította. n
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Mi történt a városban
2021 novemberében és decemberében?
NOVEMBER 2–5.
Őszi üveggyűjtés
Az Eco-Csík hulladékgazdálkodási vállalat összesen 15 tonna üveget gyűjtött
Csíkszeredában az őszi üveggyűjtés alkalmával – ezúttal a cég udvarán. A begyűlt mennyiséget szakcégnek adták át
újrahasznosításra.
NOVEMBER 5.

pályát, amelynek működését nem befolyásolják az időjárás szeszélyei. A pálya
működtetési költségeit a Hargita Víz
Közösségi Fejlesztési Társulás fedezte,
és szelektíven gyűjtött PET-palackok
fejében ingyenes belépőket biztosított
iskolás csoportok számára.
DECEMBER 7-10.

Akcióba lendült a helyi rendőrség
Bár az állomány felöltésétől még távol
állunk, a Csíkszeredai Helyi Rendőrség igazgatója, Dombi Gyula november
5-én kiállította az első szabálysértési
jegyzőkönyvét: zsögödi illegális hulladéklerakás elkövetőjét azonosította,
majd bírságolta 10 ezer lej értékben.

Több mint 350 sportoló vett részt a
Csíki Csobbanóban szervezett országos rövidpályás úszóbajnokságon,
amelyen 1989-ben beállított csúcsot
is átadtak a múltnak. Nemsokára, a
szakszövetség által ígért homologálást
követően a nemzetközi szabványoknak
is megfelel majd az uszoda pályája, így
nemzetközi tornákat is vendégül láthat
Csíkszereda.

NOVEMBER 26.

DECEMBER 9.

Kétirányúvá vált a Bălcescu utca
A reggeli és délutáni csúcsidőben rendszeresen kialakuló forgalmi dugók enyhítése érdekében kétirányúvá vált a Nicolae Bălcescu utcának a Jépálya utca és
a Vár tér közötti szakasza.

Bemutatta újabb munkáit
a Studio 9
A csíkszeredai képzőművészeket tömörítő csoportosulás alakulásának 15
éves évfordulóján ismét nagyszabású
kiállítást szervezett. A jubileumi tárlat
házigazdája a Csíki Székely Múzeum.
A kiállításmegnyitón Gyarmati Zsolt
múzeumigazgató méltatta a csoportosulás tevékenységét.

NOVEMBER 28-TÓL
Meghitt karácsonyvárás
Advent első vasárnapján ismét a Központi parkban gyújtották meg az első
gyertyát, majd vasárnapról vasárnapra
visszavárták a lakosságot közös ünneplésre, áhítatra. A karácsonyvárást
számos kiegészítő program tette otthonossá: egyebek mellett tematikus
vásárok, szabadtéri korcsolyapálya,
Mikulásváró programok, fényfestés.
Ugyancsak kuriózumként élhettük
meg az Élő karácsonyváró kalendáriumot, amelyre 127 ablakdíszítő nevezett
be és díszítette fel az ablakát. Az ünnepi díszvilágítás is új helyszínekkel és új
elemekkel bővült.
DECEMBER 4.
Szabadtéri korcsolyapálya
a főtéren
Első alkalommal nyitottak meg Csíkszeredában olyan szabadtéri korcsolya-

Bővült a Csíki Trans gépparkja
Lélegzetvételhez jutott a csíkszeredai
tömegközlekedésért felelős Csíki Trans
Kft., miután operatív lízing keretében
sikerült három autóbuszt bérelnie. A
használt, de jó állapotban levő tömegközlekedési járművek átmeneti megoldást nyújtanak, amíg a sűrítettgázas új
autóbuszok forgalomba állnak.
DECEMBER 11.
Csíkszeredában az ország
legjobb műkorcsolyázói
Műkorcsolya országos bajnokság házigazdája volt két napon át a Vákár
Lajos-műjégpálya. A junior és ifjúsági
korosztály mellett a felnőttek is jégre
szálltak, továbbá a gyermekek a számukra kiírt Varázslat Kupában bizonyíthattak.

DECEMBER 14.
Orvosokat tüntetett ki a városháza
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház évzáró rendezvényén Csíkszereda
városvezetői három osztályvezető szakorvost tüntettek ki az áldozatos munkájukért: dr. Holló Gergely onkológus, dr.
Kacsó Jolán sürgősségi szakorvos és dr.
Fogarasi Zoltán belgyógyász vehette át
az elismerő okleveleket.
DECEMBER 18.
Kriterion-koszorút kapott
Markó Béla
A Kriterion Alapítvány kuratóriuma
Markó Bélának ítélte oda a 2021. évi Kriterion-koszorút. A kulturális elismerés
átadása a Csíki Moziban történt. A díjazottat Tompa Gábor,a Kolozsvári Állami
Magyar Színház igazgatója méltatta.
DECEMBER 23.
Tavasszal kezdődhet
a felüljáró átépítése
Korodi Attila polgármester és Richard
Steinacher, a Strabag Kft. technikai vezetője aláírták a vasúti felüljáró újjáépítési munkálatainak kivitelezési szerződését. A szerződés értéke 33 millió lej, a kivitelezőnek
12 hónap áll rendelkezésére a befejezésre.
DECEMBER 29.
Új év, új arculat
Új arculattal vág neki 2022-nek Csíkszereda Városháza. Az új embléma a Csíkszereda Városháza iniciáléjából indul
ki és rájátszik a hagyományos, nemrég
törvényesen is jóváhagyott városcímerre: a szívből kiinduló három nefelejcsre.
Stílusát illetően színben és formákban az
eleganciát és a minimalizmust ötvözi.
DECEMBER 31.
Szabadtéri szilveszteri „házibuli”
Utcazenével, vásárral búcsúztatta az
óévet, és tűzijátékkal köszöntötte az
újat Csíkszereda: a promenádon a járványügyi korlátozások figyelembe vételével jó hangulatú közösségi eseményen
vehettek részt az érdeklődők.
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Önkormányzati mentőöv a város
két emblematikus sportklubjának
Fellélegzést jelent a Sportklub Csíkszereda és az FK Csíkszereda számára is, hogy
a járványhelyzet miatti súlyos bevételkiesések orvoslására 1,8 millió lejes önkormányzati támogatáson osztozhatnak. A
két klub elnöke és a városvezetés december 20-án írta alá a pályázaton keresztül
lehívott összeg támogatási szerződését.
A csíkszeredai profi sport ilyen mértékű
önkormányzati támogatására egyik klub
történetében sem volt példa.
A részben vagy teljesen bezárt lelátók
és a szponzorok elbátortalanodása miatt Csíkszereda két emblematikus, profi
csapattal rendelkező sportklubja – a főként jégkorongban parádézó Sportklub
Csíkszereda, valamint a labdarúgásban
felfelé törő FK Csíkszereda – nehéz
anyagi helyzetbe került. Csíkszereda
Önkormányzata több mint egy éve
küzd azzal, hogy megtalálja a módját
a segítségnyújtásnak, de a közigazgatási, finanszírozási szabályok mindeddig
nem tették törvényessé a kifizetést.

„Született egy európai uniós irányelv
és szabályzat, amelyet azért dolgoztak
ki a tagállamok számára, hogy a járványügyi helyzetben a valós bevételkieséseket állami vagy önkormányzati forrásból
kompenzálni lehessen. Ennek figyelembevételével elkezdtünk egy folyamatot,
amelynek eredményeként Romániában
elsőként kaptunk jóváhagyást arra, hogy
a járványhoz köthető kiesések mérsékléseként saját költségvetésünkből 2023
novemberéig támogathassuk a sportklubjainkat” – részletezte Korodi Attila
polgármester, hozzátéve, hogy erre a célra 2022-ben és 2023-ban összesen legfeljebb 1,4 millió eurónak megfelelő ös�szeget fordíthat az önkormányzat, a saját
költségvetésének függvényében.
„Egyértelmű, hogy kiállunk a jégkorong és a labdarúgás mellett, mert Csíkszeredának a jelképe az a szív, amely igazából csak akkor dobog, ha él a hoki és a
foci. Ez egyben sport, ifjúság és kultúra
is – fogalmazott a támogatási szerződést
aláíró Sógor Enikő alpolgármester. n

Játszóterek létesültek a városszéleken
Csíkszereda három városszéli övezetében létesült játszótér egyházi területen, önkormányzati finanszírozásból az
utóbbi két hét folyamán. A hiánypótló
közösségi terek létrehozásával a megyeszékhely vezetése nyomatékosítja: minden városrész fontos.
A városi önkormányzat novemberben
fogadta el a három plébániával való
együttműködést rögzítő 2021/326-os
számú határozatot, ennek értelmében
Zsögödben a templom szomszédságában, Csobotfalván a parókia udvarán, a
taplocai egyházkerület jóvoltából pedig
Csibában, a Szent Lőrinc-templom mellett jött létre egy-egy játszótér. Az erre
szolgáló 50 négyzetméteres területeket
a plébániák 10 évre az önkormányzat
ingyenes használatába bocsátották.
A terek azonos játékelemeket tartalmaznak: dupla hinta csúszdával, homokozó, mászkáló kis csúszdával, lipinka.
Egy-egy játszótér kialakításának költségei 25 ezer lejbe kerültek.

Az Év Sportolója
Fontos, hogy a sportolóink érezzék a
város megbecsülését, ezért Csíkszereda
Városháza január 28-án átadja az Év
sportolója, csapata és edzője díjat tizennégy különböző kategóriában. Ezen
felül két közönségdíjast is kitüntetünk.
Az edzők által feltöltött eredmények
alapján a sorrendről a sportkuratórium
dönt, amelynek sportolók, edzők, sportújságírók, sporttal foglalkozó önkormányzati képviselők a tagjai.
A közönségszavazatot a Csíkszereda Városháza és a Primăria Miercurea-Ciuc nevű Facebook-oldalainkon
bonyolítjuk le. A kuratórium szavazatai
alapján rangsorolt öt egyéni sportoló és
öt csapat közül szavazhatnak arra, akit
közönségdíjjal jutalmaznának. Minden
lájk egy-egy szavazatnak felel meg, és
csakis a két megnevezett oldalon leadott
lájkok érvényesek. A lájkokat január 23án 22.00 órakor összesítjük. n
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Anyakönyv
– 2021. november –
Születések:
Szabó-Mező Menyhárt-Géza
André Ede
Márton Olivér
Sándor Zoárd
Racz Márton
Nagy Anna
Cândea Milan-Gabriel
Cândea Vlad-Alexandru
Csedő Luca
Csiki Luca
Gábor Blanka
Gheorghiță Dominic
Rafain Fruzsina
Ciubucă Briana-Anastasia
Farkas Bíborka
Fűrész Lóránd
Dombi Áron-Benedek
Petres Hanna
Costache Amalia
Elhalálozások:
Karacsony Ștefan
Szigethi Irma
Váta Carol

– 2021. december –
Születések:
Fekete Ede
Petrikó Attila
Gráncsa Márkó
Koncsag Vanda
Koncsag Panna
Gergely Eduard
Szabó Mira-Hanna
Albert Ábel-Milán
Péter Viktória
Assy Joseph
Keresztes Hunor
Albert Balázs
Rusu Mária-Valéria
Simon Balázs
Czine Éva
Bodor Eszter-Réka
Bartalis Balázs
Baczoni Dorka
Ambrus Dávid
Lestyán Mátyás
Covinciuc Eduard

Gál Magdalena-Paraschiva
Timar Iuliana
Blaga Ana
Zágoni Albert
Gliga Traian
Oláh Anna
Kis Maria-Magdalena
David Andras
Hajdú Gabriella-Clara
Benedek Ema
Bors Iuliu
Lovász Margareta
Patrașcu Laurențiu
Kovács Veronica
Tankó Ienő
Sinka József
Bakó József
Oláh Emese
Csercse Juliu
Bănică Olga
Geréb László
Balázs Mária-Magdolna
Benchea Ionel
Ötvös Iuliana
Vlad Vasile
Siklodi Géza
Ferenczi Veronica
Borsos Emeric
Balla Katalin
Sitov Irén-Gizella
Kelemen Elisabeta-Iuliana
Gábor Andrei
Becze Zétény
Balázs Bence
Erdély Csepke-Katinka
Gál Anna
Pap Milán
Márton Anett
Bánfi Krisztina
Gondoș Daniel
Urus Árpád
Cotea Zoé-Siena
Elhalálozások:
Botár Emeric
Nete Ion
Bogos Margareta
Lajos Gábor
Preda Diana
Dezső Amalia
Antalfi Elisabeta
Donea Vasile
Sofalvi-Weber Márta
Balogh Iliana
Magyari Blaziu
Mic Maria

2021 Csíkszeredában
306 születés
348 haláleset
170 házasságkötés

Salamon Ilona
Balog Paula
László Géza
Pallos Ioan
Rusz Iuliana
Vegh István
Sebők Dominic
Nyirő Rozalia
Kislaki Robert
Koka Stefan
Budi Agneta
Miklós Dezső
Siklodi Magdolna-Erzsébet
Ráduly Vilhelmina
Salló Maria-Magdolna
Gerczuj Éva
Házasságkötés:
Stan Adrian – Sárig Mónika
Kovács Terezia
Botár Gizela
Gergely-Bóldizsár Árpád
Eröss Irina
Vaszi Gheorghe
Bakcsi László-Ferenc
Szatmári Francisc
Gabor Ștefan
Tamás Ileana
Ambrus Petru
Kolozsvari-Nagy Iuliana
Boțoni Petru
Kopacz Ecaterina
Anton Ștefan
Teslovan Petru
Salamon Ana
Vargancsik Gavril
Bajkó Tereza
Biró Ludovic-Petru
Házasságkötések:
Ciocan Adrian-Emil –
Dumitrache Lorena-Florina
Ifrim Vasile-Marian –
Hălăni Ioana-Alexandra n
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Tavasszal kezdődhet
a vasúti felüljáró átépítésére
Korodi Attila polgármester és Richard
Steinacher, a Strabag Kft. technikai vezetője 2021. december 23-án aláírta a
vasúti felüljáró újjáépítési munkálatainak kivitelezési szerződését.
„Örvendetes számunkra, hogy egy elkezdett stratégiai projekt kivitelezési
szintre jutott” – fogalmazott a polgármester, majd ismertette a beruházás
fontosabb tudnivalóit. A vasúti felüljáró átépítése és átalakítása a Regionális
Operatív Programhoz benyújtott mobilitási pályázati csomag komponense,
amely a széndioxid-kibocsátás csökkentését és a fenntartható mobilitási tervek
megvalósítását célozza.

A közbeszerzési eljáráson nyertes
céggel, a Strabag Kft.-vel aláírt szerződés értéke 33 millió lej, a kivitelezőnek
12 hónap áll rendelkezésére, hogy a híd
tartóoszlopait megerősítse, majd előregyártott betongerendákból alakítsa ki a
felületet. A felüljáró teljes hossza közel
200 méter lesz, a híd szélességben közel
15 méterre növekszik, ugyanis mindkét
oldalán járdát és biciklisávot alakítanak
ki. A beruházás részét képezi a közvilágítási rendszer felújítása és az esővízelvezető hálózat kiépítése is.
Mint Richard Steinacher elmondta,
még nem dolgoztak Hargita megyében és
bár van hasonló munkálat a hátuk mögött,
kihívásként tekintenek a megvalósításra. n

Átvették a bentlakás felújításának
munkálatait

Megtörtént a műszaki átvételezése a Székely Károly Szakközépiskola bentlakásának, így már csak két épület maradt hátra
a tizenegy tanügyi épület teljes felújítását
célzó beruházáscsomagból. A friss megvalósítás több mint 4,53 millió lejbe került.
Csíkszereda Városháza európai uniós
társfinanszírozásból tizenegy óvoda- és
iskolaépület átfogó felújítását valósítja meg az utóbbi években. December
elején újabb állomásához érkezett a
projekt: a Székely Károly Szakközépiskola bentlakásának épülete a sorban
a kilencedik, amelynek megtörténhetett

a műszaki átvételezése. Hátra van még
a József Attila Általános Iskola Tudor
negyedi épülete, valamint a Kós Károly
Szakközépiskola.
A háromemeletes épületnek a pincéjét, a falait és a tetőzetét is felújították,
teljesen kicserélték a víz- és szennyvízvezetékeket, a fűtés- és villanyhálózatot,
újrameszelték a falakat, a lapostetőre
pedig megfelelő dőlésszögben fotovoltaikus napelemrendszert telepítettek.
Minderre a Európai Unió és a kormány
2,64 millió lejt biztosított, 1,88 millió lejt
pedig saját alapjaiból fizetett a város. A kivitelező a helyi Tectum Company volt. n

Csíkszereda
terelőútja:
előkészítik
a beruházást
Hosszú távon a majdani A8-as autópályához való gyorsforgalmi csatlakozást
segíti elő az a 19,1 kilométeres, Csíkszeredát és a szomszédos felcsíki falvakat
megkerülő út, amelynek tervezésére partnerségi megállapodást kötött Bukarestben Korodi Attila polgármester és Cristian Pistol, a Közúti Infrastruktúráért
Felelős Országos Társaság (Compania
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR) vezérigazgatója.
Az 578-as európai útból Zsögöd előtt leágazó és Csíkrákos előtt visszacsatlakozó
terelőút tervezése és kivitelezése legkorábban 2024-ben kezdődhet.
A Csíkszereda „félkörgyűrűjének” is
tekinthető fejlesztés több mint tízéves,
de az évek során megrekedt beruházás.
Csíkszentkirállyal, Csíkcsicsóval, Madéfalvával és Csíkrákossal partnerségben, valamint az RMDSZ kormányzati
szerepvállalásának köszönhetően tavaly
sikerült kimozdítani holtpontból, és
Korodi Attila polgármester a közútkezelő társaság vezérigazgatójával, Cristian
Pistollal írta alá a tervezésre vonatkozó (a megvalósíthatósági tanulmányt
aktualizáló és a kivitelezési tervezést is
magában foglaló) partnerségi megállapodást.
Az útvonal teljes hossza 19,1 km,
Csíkszeredát nyugatról, Csicsót és Madéfalvát keletről megkerülve Rákos alatt
csatlakozik vissza az európai útba, és
hosszú távon ennek a folytatásaként
képzelik el a Csíkszeredát Gyergyószentmiklóssal, valamint az A8-as autópályával ( Jászvásár–Marosvásárhely)
összekötő gyorsforgalmi utat. A kivitelezés tucatnyi híd építését is magában
foglalja – három vasúti felüljárót is.
A forgalmi tanulmány elkészítése és
2010-es megvalósíthatósági tanulmány
frissítése várhatóan két évet igényel, a
részletes tervezés és a kivitelezés legkorábban 2024-ben kezdődhet el. A munkálat értékét illetően árulkodó adat,
hogy már a korábbi tanulmány is 150
millió euróra becsülte a tervezési és kivitelezési költségeket. n
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A városi önkormányzat novemberi
és decemberi határozatai
Csíkszereda Megyei Jogú Város
Önkormányzata november 5-én,
16-án, valamint december 3-án és
14-én soron kívüli, november 26án és december 23-án pedig soros
ülését tartotta, és a következő határozatok születtek:
322-es számú határozat
a budapesti Design Terminal által szervezett munkamegbeszélésen résztvevő
küldöttség létszámának a jóváhagyására
323-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Várost képviselő személyek felhatalmazására az
Eco-Csík Kft. közgyűlésén a tulajdonosi
szerkezet módosításának jóváhagyására
324-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonát képező javak jegyzékét elfogadó, utólag módosított és kiegészített
2008/6-os számú határozat módosításának jóváhagyására
325-ös számú határozat
Csíkszereda belterületén található ingatlan(ok) megvásárlását előirányzó
célszerűségi tanulmány jóváhagyására
326-os számú határozat
a zsögödi, csíktaplocai és csíksomlyói
plébániákhoz tartozó, Csíkszeredában
található egyes területek bérmentes
használatba vételének jóváhagyására
327-es számú határozat
a lakószövetségi ügyintéző tanúsítására
vonatkozó szabályzat elfogadásának jóváhagyására
328-as számú határozat
a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének és organigrammájának átszervezése
329-es számú határozat
a református templom alagsorában található felület bérlésének jóváhagyására
330-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonát képező javak jegyzékét elfogadó, utólag módosított és kiegészített

2008/6-os számú tanácshatározat módosításának jóváhagyására

Társulás létrehozásához való csatlakozásának jóváhagyására

331-es számú határozat
a csíkszeredai hőenergia-ellátás ügykezelését a Goscom Rt.-re átruházó 2013/526os számú szerződés melléklete módosításának és bővítésének jóváhagyására

341-es számú határozat
a 2021. decemberben szervezett kulturális programok elfogadásáról

332-es számú határozat
Csíkszereda területén található telkek
megosztásának jóváhagyására telekkönyvezés céljából
333-as számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásának jóváhagyására
334-es számú határozat
telektulajdonosok által Csíkszereda
Megyei Jogú Városnak felajánlott adományok elfogadásának jóváhagyására
335-ös számú határozat
a lakáskiutaló szabályzat jóváhagyására
336-os számú határozat
A csíkszeredai iskolák ellátása védőfelszerelésekkel a SARS-Cov-2 vírus
terjedésének megelőzése érdekében
megnevezésű pályázat jóváhagyására
előterjesztett 2020/332-es számú határozat módosítására
337-es számú határozat
a „Korrupció megelőzése Csíkszereda
Városházán megnevezésű projekt elindításának jóváhagyására
338-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város magánvagyonában lévő, Testvériség sugárút 18. szám alatti ingatlan rendeltetése
módosításának a jóváhagyására

342-es számú határozat
a „Pro Cultura Siculi” Közösségi Fejlesztési Társulás létrehozásáról szóló,
2016/61-es számú határozat mellékletének módosításáról és kiegészítéséről
343-as számú határozat
amely Csíkszereda Megyei Jogú Város
helyi adóit, illetékeit, valamint a különleges illetékeit állapítja meg a 2022-as évre
344-es számú határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttessel kötött 2015/300-as számú
szerződés, valamint a Csíki Játékszínnel kötött 2013/53-as számú szerződés
megszüntetésének jóváhagyásáról
345-ös számú határozat
a villanyvezetékek bővítése és felújítása
céljából szükséges területek biztosításának jóváhagyására az Electrica Distribuție Rt. javára
346-os számú határozat
a gázvezetékek bővítése és felújítása céljából szükséges területek biztosításának
jóváhagyására a Delgaz Grid Rt. javára
347-es számú határozat
a Müller László utca 2/A/21 szám
alatti ingatlan használatának jóváhagyására a Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes javára
348-as számú határozat
a Goscom Rt. által előállított távhő termelési árának az elfogadásáról

339-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Városnak az
Alcsík Leader Közösségi Fejlesztési
Társulás létrehozásához való csatlakozásának jóváhagyására

349-es számú határozat
a Csíkszeredai Helyi Rendőrségk létrehozását elfogadó 2019/101-es számú
határozat 1-es mellékletének modósításáról

340-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Városnak az
Alcsík-Kászon Közösségi Fejlesztési

350-es számú határozat
a Hajnal utca 34. szám alatt található
ingatlan megvásárlásának jóváhagyására
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351-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város 2021es költségvetését, illetve a 2022–2024es időszakra vonatkozó becsléseket szabályozó 2021/113-as számú határozat
módosításáról
352-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város önkéntes
vészhelyzeti szolgálatának létrehozására

121x126 mm

353-as számú határozat
a Csíki Sport és Rekreatív Kft. létrehozásáról
354-es számú határozat
a Micimackó napközi felújítása megnevezésű pályázat jóváhagyására előterjesztett 2018/332-es számú, utólag
módosított és kiegészített határozat
1-es cikkelyének módosítására
355-ös számú határozat
egy személy felhatalmazásának jóváhagyására a Hajnal utca 34. szám alatti
ingatlan közjegyző előtt történő adásvételi szerződésének aláírását illetően
356-os számú határozat
szabályozási keret jóváhagyására a csíkszeredai sportklubok számára a koronavírus járvánnyal összefüggésében
357-es számú határozat
a Csíkszeredai sportklubok megsegítését
szabályozó állami támogatási rendszer
című pályázati kiírás elindítására és a pályázati felhívás szövegének elfogadására
358-as számú határozat
a Goscom Rt. vezetőtanácsának megbízatása meghosszabbításának jóváhagyása
359-es számú határozat
a Goscom Rt. vezetőtanácsának kijelöléséért elindított eljárás jóváhagyására

363-as számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásának jóváhagyásáról

369-es számú határozat
munkaterv a munkaképes szociális segélyre jogosult személyek által elvégzendő közmunkáról a 2022-es évben

364-es számú határozat
telektulajdonosok által Csíkszereda
Megyei Jogú Városnak felajánlott adományok elfogadásának jóváhagyására

370-es számú határozat
az elsőbbségi sorrend megállapítására
a szociális és szükséglakások kiutalásához a Szociális központban

365-ös számú határozat
a Decemberi forradalom utca 38/29
szám alatti ingatlan ügykezelésbe adásának jóváhagyására a Csíki Játékszín
javára

371-es számú határozat
a polgármester és az alpolgármesterek
2021-es évre járó, le nem töltött szabadnapjainak átviteléről a 2022-es évre

360-as számú határozat
Csíkszereda közvilágítási infrastruktúrájának energiahatékonyság-növelésére

366-os számú határozat
egy Hősök utcai terület ügykezelésbe
adásának a jóváhagyására a csíkszeredai
börtön javára

361-es számú határozat
a Csíki Trans Kft. új adminisztrátora
megbízatásának jóváhagyására

367-es számú határozat
576 négyzetméter beltelek tulajdonjogának jóváhagyására

362-es számú határozat
az Országos Lakásügynökség által épített lakások bérleti szerződései meghosszabbításának jóváhagyására

368-as számú határozat
a súlyosan sérült betegek személyi gondozóinak, valamint a gondozási támogatások számának jóváhagyására 2022-ben

372-es számú határozat
Gazdasági Konzultativ Tanács létrehozására, valamint ennek szervezeti és
működési szabályzatának elfogadására
373-as számú határozat
a részvételi költségvetési folyamat végrehajtásához szükséges intézkedések,
valamint annak szabályzatának elfogadásáról
374-es számú határozat
egyes bérleti szerződések meghosszabbításának jóváhagyására

8 • Csíkszereda, 1. szám, 2022.

KÖZÉRDEKŰ
375-ös számú határozat
a 2019-es, 2020-as, valamint 2021-es
évi tagsági díj kifizetéséről a Hargita
Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási
Fejlesztési Társulásnak

gyási dokumentációját elfogadó, utólag
módosított és kiegészített 2021/215-ös
számú határozat módosítására

lésén való szavazásra, amelynek során a
hótakarítási szolgáltatások díjszabásának módosításáról döntenek

376-os számú határozat
a 2021. évi tagsági díj megnöveléséről és
annak kifizetéséről az Alcsík Kistérség
Fejlesztési Társulás részére

379-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonát képező javak jegyzékét elfogadó, utólag módosított és kiegészített
2008/6-os számú határozat módosításának jóváhagyására

377-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

380-as számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőjének felhatalmazásáról az Alcsík Kistérségi Fejlesztési Társulás közgyülésén
való szavazásáról a hótalanítási szolgáltatások díjszabásának módosítását illetően

382-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőjének felhatalmazásáról az Alcsík
Kistérségi Fejlesztési Társulás közgyűlésén való szavazására, amelynek során a
háztartási hulladékgyűjtési és -szállítási
díjak módosításáról döntenek

378-as számú határozat
a Stadion hőközpont kéményeinek főjavítási munkálatai megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváha-

381-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőjének felhatalmazásáról az Alcsík
Kistérségi Fejlesztési Társulás közgyű-

383-as számú határozat
a 2021/328-as határozattal elfogadott
polgármesteri szakapparátus státusjegyzéke módosítására
384-es számú határozat
a Csíkszeredai Helyi Rendőrség létrehozását elfogadó 2019/101-es határozat 3-as melléklete, 74-es cikkelyének
kiegészítésére n

A hónap üzenete

Megújulunk – tartson velünk!
A lakossági igények és visszajelzések nyomán
megújult Csíkszereda Városháza arculata, az
új stílusjegyeket pedig havi kiadványunkban
is továbbvisszük. A februári lapszámunk már
színes, 16 oldalas, a közszolgálatiságot magazinokra jellemző formában és tartalomban
kívánja képviselni.
Az eddigi tapasztalatok ugyanakkor arra
sarkallnak bennünket, hogy felülbíráljuk a
terjesztési módszerünket is. Ezentúl nem
ragaszkodunk ahhoz, hogy minden háztartásba eljusson a Csíkszereda, mert be kell
látnunk, hogy egyrészt a tömbháznegyedekben nagyon sok lap már a kihelyezését követő
percekben a kukában végezte, másrészt azt is
figyelembe kell vennünk, hogy a legfontosabb
információinkról online csatornáinkon vagy a
sajtóból a legtöbben már értesülnek.
Ezért arra kérjük olvasóinkat, hogy aki szeretné a továbbiakban is a saját postaládájába
rendelni a kiadványunkat, a press@szereda.ro
címen vagy a 0266–315120 / 134-es telefonszámon közölje a nevét és a postacímét. Ellenkező esetben a későbbiekben csak a kulturális
intézményeknél, iskolákban, kávézókban juthat
hozzá a laphoz. Köszönjük az érdeklődését! n
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