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Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa • Új sorozat, XXV. évfolyam, 2. szám, 2020

Elfogadták Csíkszereda 2020-as költségvetését

Jól előkészített költségvetést fogadott 
el Csíkszereda Önkormányzata a ja-
nuári soros ülésén, így sem a műkődési 
költségek fedezésével, sem a fejlesztések 
finanszírozásával nem lesz gond idén – 
fejtette ki Füleki Zoltán alpolgármester. 
A megyeszékhely idén bő 384 millió lej-
jel gazdálkodik.

A jóval nagyobb romániai városok 
büdzséjéhez hasonlítható Csíkszereda 
2020-as költségvetése. A kiemelkedő 
összegek az európai uniós támoga-
tásoknak köszönhetőek, amelyeknek 
java részét 2023-ig kell elköltenie a 
városnak, de az értékeknek már az 
idei költségvetésben is meg kellett je-
lenniük. 

A 384 millió lej a 78,06 millió lejes 
működési és a 225,86 milliós fejleszté-
si alapból, valamint az előző évek során 
megtakarított 80,11 millió lejből tevő-
dik össze.

A bevételi oldalon a személyi jövede-
lemadókból származóan 56,57 millió 
lejes bevétellel számol a városvezetés, az 
áfa-visszaosztás újabb 8,81 millió lejt 
hoz a városkasszába.

Az önkormányzatnak alárendelt in-
tézmények közül a VSK Csíkszereda 

4,1 millió lejben, a Csíki Játékszín 3,4 
millió lejben, a Hargita Nemzeti Szé-
kely Népi Együttes 2,32 millió lejben, 
a Csíki Székely Múzeum pedig 2,04 
millió lejben részesül a város költség-
vetéséből.

A fontos idei beruházások között 
találjuk az észak-déli elkerülőút maka-
dámborítású szakaszának aszfaltozását 
és a Kalász negyed átfogó felújításá-
nak befejezését, továbbá középületek 
és tömbházak hőszigetelését, az Erőss 

Zsolt Aréna felújítását, a Nagy István 
Művészeti Középiskola sporttermének, 
illetve a Petőfi Sándor Általános Isko-
la tornatermének építését. Kiemelten 
fontos a város mobilitási terve mentén 
megpályázott uniós projektek elkezdése 
is – ide tartozik mások mellett a vasúti 
felüljáró újjáépítése, a Kossuth Lajos és 
a Hargita utca felújítása, a tömegszállí-
tási rendszer teljes megújítása új jármű-
vekkel és új pályaudvarral, szabadidő-
park létesítése a szeredai strandnál. n

Épülettulajdonosok figyelmébe

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 
Adó- és illetékosztálya az épületadóra 
vonatkozóan felhívja az érintettek figyel-
mét, hogy a nem lakóépületnek minősü-
lő, valamint a vegyes rendeltetésű épüle-
tek tulajdonosainak – amennyiben még 
nem nyilatkoztak róla – március 31-ig 
kell benyújtaniuk az adóbevallásukat.

Azon magánszemélyek, akik 2014. 12. 
31. előtt vásároltak vagy építettek nem la-
kóháznak minősülő épületet vagy vegyes 
rendeltetésű (gazdasági tevékenységnek 
is helyet adó) épületet, újraértékeltethe-
tik az ingatlanjukat, és benyújthatják az 
adónyilatkozatukat, valamint a felérté-

kelési jelentést a polgármesteri hivatal 
43-as irodájában március 31-ig. Ameny-
nyiben ezt elmulasztják, az épületadót a 
szóban forgó épület adózandó értékének 
2 százalékában állapítja meg a hivatal 
Adó- és illetékosztálya.

Jogi személyek esetében az adózandó 
érték 5 százalékát alkalmazzák, ameny-
nyiben nem nyújtanak be újraértékelési 
iratcsomót a 2016. 12. 31. előtt vásárolt, 
épített vagy felértékelt épületekre vonat-
kozóan – lakó- és nem lakóépületnek 
minősülő ingatlanokra egyaránt érvényes 
az intézkedés. Ők a 125-ös irodában 
nyújthatják be a dossziéjukat.

Amennyiben az épületet az utóbbi 5 
évben magánszemély építette vagy vásá-
rolta, vagy pedig az utóbbi 3 évben jogi 
személy építette, vásárolta vagy értékel-
tette, akkor az épület adózandó értéké-
nek 1,2 százalékával számolnak az Adó- 
és illetékosztály munkatársai.

A vegyes rendeltetésű épületek eseté-
ben az adó végső összegét a lakóépület-
ként használt felületre számolt, valamint 
a gazdasági tevékenység folytatására el-
különített felületre számolt adórész ösz-
szegéből nyerik.

A felértékelési jelentést csakis engedé-
lyezett felértékelő készítheti el. n
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KRÓNIKA

 Mi történt a városban 2020 januárjában? 

JANUÁR ELEJE

Súlykorlátozás a vasúti felüljárón
A város észak–déli terelőútja hiányzó 
szakaszának megnyitását követően súly-
korlátozást vezettek be a vasúti felüljá-
rón. A teljes felújítás előtt álló hidat nem 
használhatják a 3,5 tonnánál súlyosabb 
gépjárművek, ennek megfelelően nem-
csak a felúljáró két végén, hanem az oda 
vezető szakaszokon is kihelyezték a tiltó-
táblákat. A Székelyudvarhely felől érkező 
áthaladó teherforgalmat a Hargita utca 
és a Rét utca találkozásánál irányjelző 
tábla utasítja az elkerülőút használatára. 
A felüljáró nyugati oldalán ugyanakkor 
térfigyelő kamerát is kihelyeztek, ezek 
segítségével pedig tetten érhetők lesznek 
a tiltást megszegő autóvezetők. A pol-
gármesteri hivatalnak nem célja a bírsá-
goltatás, de kéri a sofőröket, hogy ne is 
adjanak okot a szabálysértés büntetésére.

JANUÁR 3.

Megvan az alapszakasz-győ-
zelem!
A Fehérvári Titánok 8–5 arányú legyőzé-
sével a Csíkszeredai Sportklub megnyerte 
az Erste Liga alapszakaszát. A hónap má-
sodik felében, a középszakaszban elfogyott 
a lendület és hullámvölgy következett.

JANUÁR 15.

Fejlemények a helyi rendőrség 
háza táján
Csíkszereda Önkormányzata soron kívüli 
tanácsülésen hagyta jóvá az alakulófélben 
levő helyi rendőrség tisztségjegyzékének, 
illetve a vezető kiválasztását szolgáló ver-
senyvizsga-kiírás bizonyos módosításait. 
Ennek értelmében a helyi rendőrség nem 
önálló intézményként, hanem a polgár-
mesteri hivatal osztályaként fog működni, a 
majdani vezetőnek pedig beszélnie kell ma-
gyar nyelven és tudnia kell kerékpározni.

JANUÁR 18.

Egyesült a két kisebb párt
Csíkszeredában tartott közös orszá-
gos gyűlésükön a két part fúziója mel-
lett döntöttek a Magyar Polgári Párt 
(MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) küldöttei. Az új párt neve Er-
délyi Magyar Szövetség.

JANUÁR 20.

Aranyalma: aláírták a szerződést
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala aláírta 
az Aranyalma Napközi Otthon hőszigete-
lésének szerződését. A helyi Tectum Com-
pany Rt.-vel megkötött szerződés értéke 
5  052  089,07 lej, a kivitelezési idő pedig 
hat hónap. A napközinek szigetelik a külső 
falait, az alagsor és az emelet mennyezetét, 
javítják a tetőzetet, cserepeket cserélnek, 
korszerűsítik a fűtésrendszert és a villany-
hálózatot – utóbbi ráadásul fotovoltaikus 
napelemrendszerrel bővül –, továbbá fel-
újítják a víz- és szennyvízhálózatot.
Az Európai Unió és az állam 3 408 417,80 
lej vissza nem térítendő támogatással segí-
ti az épület felújítását.

Elkezdődött a higiéniai segély-
csomagok átadása
A Multiidea Kft. Hargita út 60/bis szám 
alatti raktárából munkanapokon hétfőtől 
csütörtökig 12.00–15.00 óra között át-
vehetők az Európai Unió által biztosított 
higiéniai segélycsomagok. A szociális 
segélyben, valamint a családi pótlékban 
részesülőknek szánt csomag fogkefét, 
fogkrémet, folyékony szappant, gyer-
mek- és felnőttsampont, valamit mosó-
szert tartalmaz. A szociális segélyben, 
illetve a családi pótlékban részesülők 
esetében is az a személy veheti át a cso-
magot a maga és a családtagjai számára, 
aki kérvényezés után jogosulttá vált erre 
(titular). Átvételkor feltétel az érvényes 
személyi igazolvány felmutatása.

JANUÁR 21.

Kiállítás II. Rákóczi Ferenc koráról
Időszakos kiállítás nyílt Pro Patria et Li-
bertate címmel a Csíki Székely Múzeum-
ban. A II. Rákóczi Ferenc Erdély fejedel-
mévé választásának 315 éves évfordulója 
alkalmával először tavaly bemutatott tárlat 
a nagyságos fejedelem korát mutatja be. 
Csíkszeredában március 31-ig látogatható.

JANUÁR 21. ÉS 22.

Verseny a polgármesteri székért
Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda pol-
gármestere január 21-én sajtótájékozta-
tón bejelentette: indul az RMDSZ márci-
us 7-i előválasztásán a város polgámesteri 
tisztségéért, de nem pályázik az RMDSZ 

városi szervezetnek elnöki tisztségére. 
Másnap, 22-én Korodi Attila parlamenti 
képviselő – aki korábban már kinyilvá-
nította, hogy pályázik a városi szervezet 
élére – szintén bejelentette indulását az 
előválasztáson a polgármesteri székért.

JANUÁR 22.

SzeredApp: újabb fejlesztések
Újabb fejlesztésekkel rukkolt elő a 
SzeredApp turisztikai és információs 
applikáció: az alkalmazáson ezentúl az 
ügyeletes fogászatok és gyógyszertárak 
listája is fellelhető, ugyanakkor érdekes 
keresési funkcióval is ellátták az alkal-
mazást. Az applikáció november óta a 
polgármesteri hivatalnak is a leggyor-
sabb kommunikációs csatornája.

Vetélkedőt hirdetett a Csíki Szé-
kely Múzeum
5–8. osztályos Hargita megyei diákok 
számára vetélkedőt hirdetett a Csí-
ki Székely Múzeum Elit Alakulat 2.0 
címmel. Céljuk minél szélesebb körben 
megismertetni és népszerűsíteni a ko-
raközépkori magyar történelmet, mű-
velődéstörténetet, illetve a honfoglalás 
jelentette fordulópontot a Kárpát-me-
dence és Európa történetében.

JANUÁR 24.

Csíkszeredai buszok a budapesti 
múzeumban
A tömegszállítás két emblematikus 
magyar gyártmányú autóbuszával, egy 
Ikarus 256.50 és egy Csepel 258K jel-
zésű járművel gazdagodott a budapesti 
Közlekedési Múzeum. A két autóbuszt 
Csíkszeredából szállították Budapestre, 
az 1983-ban gyártott Ikarus és az 1987-
ben gyártott Csepel 2019-ig szállította 
Csíkszereda utazóközönségét – szá-
molt be közleményében a múzeum.

JANUÁR 30.

Látogatási tilalom a sürgősségi 
kórházban
Az országban és a megyében is terjedő 
influenzajárványra, valamint a globá-
lisan is egyre nagyobb veszélyt jelentő 
koronavírusra való tekintettel látogatási 
tilalmat rendelt el a Csíkszeredai Me-
gyei Sürgősségi Kórház vezetősége. n
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Többe kerül, ha nem szelektíven gyűjt

Február 1-jétől magasabb díjszabás-
sal dolgozik az Eco-Csík térségi hul-
ladékgazdálkodó. A drágítást a hulla-
dékgazdálkodási költségek növekedése 
indokolja, ugyanakkor a szelektív hulla-
dékgyűjtést is serkenti: a tisztán és kü-
lönválogatva gyűjtött újrahasznosítható 
hulladékokat, valamint a biológiailag le-
bomló hulladékokat továbbra is ingyene-
sen szállítja a köztisztasági vállalat. Aki 
nem gyűjt szelektíven, annak több pén-
zébe kerül a szolgáltatás.

Az Eco-Csík Kft.-t a szolgáltatással 
megbízó Alcsík Kistérségi Fejlesztési 
Társulás január 30-i döntésének értel-
mében februártól emelkedtek a hulla-
dékszállítási díjak. 

A magánházak lakói továbbra is a 
szerződött kuka mérete alapján fizetnek. 
Az 50 literes kukáért eddig 10,50 lejt 
számláztak, ezentúl 12,00 lejt fognak. A 
80 literes kukáért 24,00 lejt, a 120 lite-
resért 36,00 lejt, a 150 literesért 48,00 
lejt, a 240 literesért pedig 78,00 lejt kell 
fizetniük az ügyfeleknek. A szerződött 
kukába nem férő többlethulladék elszál-
lítására két mód van: megrendelő alapján 
külön szállítást igényelhetnek, vagy pe-
dig pótzsákot vásárolhatnak 17,00 lejért 
az Eco-Csík Kft. titkárságán (Csíkszere-
da, Akác utca 1. szám), a Harvíz-pénz-
tárakban (Akác utca 1. szám, Decem-
beri forradalom utca 17. szám), illetve a 
számlakihordóknál.

A tömbházlakóknak egységesen 12,00 
lejt kell fizetniük havonta.

A jogi személyek esetében köbméte-
renkénti számlázás történik: ennek díj-
szabása 127,00 lej.

Az építkezésből származó hulladékok 
és a lomok elszállítása köbméterneként 
150,00 lejbe kerül.

A felsoroltak az alapdíj értékét tükrö-
zik. Megjelent azonban egy párhuzamos 
díjszabás, amit akkor alkalmaznak, ha a 
lakók nem gyűjtenek szelektíven. Ekkor 
ugyanis fizikai személyek esetében hoz-
závetőleg másfélszeres áron, jogi szemé-
lyek esetében 75 százalékkal magasabb 
áron számlázzák a hulladékot!

Továbbra is ingyenesen szállítják 
ugyanakkor a biológiailag lebomló 
hulladékot, valamint a tisztán gyűjtött 
újrahasznosítható hulladékokat (fém, 
műanyag, papír/karton, üveg). 

Termeljünk kevesebb hulladékot!
A hulladék mennyisége évről évre nő, 

ezzel párhuzamosan a hulladéklerakás-
ra is többet kell költeni. Míg 2015-ben 
a város lakossága még „csak” 9215 tonna 
hulladékot termelt, tavaly Csíkszereda 

területén már 13 457 tonna hulladékot 
gyűjtöttek be, ebből az újrahasznosított 
hulladéktípusok 2800 tonnát tettek ki.

Segíthet a jobb arány elérésében az 
Eco-Csík újonnan indult szolgálta-
tása is: minden hónap első hétfőjén 
8.00–15.00 óra között a cég székhelyén 
ingyenesen leadhatók a nagy méretű – 
rendszerint lomtalanításkor és elekto-
nikaihulladék-gyűjtéskor begyűjtött – 
hulladékok, illetve a szelektíven gyűjtött 
újrahasznosítható hulladékok. A követ-
kező alkalomra március 2-án kerül sor.

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
arra kéri a városlakókat, hogy a hulla-
dékmennyiség visszaszorítása érdeké-
ben vásároljanak környezettudatosan, 
a keletkező hulladékot pedig gyűjtsék 
szelektíven, hiszen nem mind szemét, 
ami annak látszik! A szolgáltató szóró-
lap segítségével is tájékoztatja a lakókat 
a szelektív hulladékgyűjtés mikéntjéről.

A 2020. február 1-jétől érvényes, Csík-
szeredában alkalmazott díjakat az aláb-
bi táblázat tartalmazza:

Alapdíjak Emeltdíj a nem 
szelektíven gyűjtőknek

Magánházban lakó magánszemélyek:

50 literes kuka 12,00 lej 19,00 lej

80 literes kuka 24,00 lej 36,00 lej

120 literes kuka 36,00 lej 57,00 lej

150 literes kuka 48,00 lej 76,00 lej

240 literes kuka 78,00 lej 123,00 lej

120 literes pótzsák töbllethulladéknak 17,00 lej 28,00 lej

Tömbházban lakó magánszemélyek: 12,00 lej/fő 19,00 lej/fő

Jogi személyek: 127,00 lej/m³ 222,00 lej/m³

Építkezési hulladékok, lomok: 150,00 lej/m³ 175,00 lej/m³

Új hulladéktárolók három lakónegyedben

Csíkszereda három lakónegyedében új 
hulladéktároló konténereket helyezett 
el Csíkszereda Polgármesteri Hivata-
la. Az Eco-Csík hulladékgazdálkodási 
vállalat a Fenyő utcában korábban már 
kipróbálta ezeket a típusú tárolókat.  

Az új típusú hulladéktárolók haté-
konyabbnak bizonyultak, mint a töb-
bi használatban levő hulladékgyűjtő 
edény: egyrészt kevésbé rongálták meg, 
másrészt a lakóövezetben növekedett a 
szelektíven gyűjtött hulladék mennyi-

sége, ezáltal pedig csökkent a háztartási 
hulladéké. Folytatásként öt helyszínen 
– a Fűzfa utca és a megújuló Kalász 
negyed két-két pontján, illetve a Mérleg 
utcában – további 36 modult helyezett 
ki Csíkszereda Polgármesteri Hivatala.

Az új, zárt konténerek kihelyezésével 
a guberálás visszaszorítása, a higiéniku-
sabb, rendezettebb környezet elérése a 
cél. Ez viszont csakis akkor valósulhat 
meg, ha a lakosság rendeltetésszerűen 
használja a tárolókat.  

A tárolókon kétnyelvű matricák jel-
zik, hogy melyik hulladéktípusnak hol a 
helye, de ugyanezt a színek is elősegítik: 
a barna jelzésű tárolókban van a háztar-
tási hulladékok helye, a kékbe a papírt, a 
sötétzöldbe az üveget, a világoszöldbe a 
biológiailag lebomló hulladékot, a szür-
ke-narancssárgába pedig a fémet és a 
műanyagot dobjuk. Kérjük a lakosságot, 
hogy ennek megfelelően, hulladéktípu-
sok szerint különválogatva, szelektíven 
gyűjtse a hulladékot! n

Bővebb információkat a www.ecocsik.ro honlapon talál. n 
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Pályázatok öt tevékenységi területen

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
idén is meghirdette a korábbi években 
már bejáratott pályázatait. Az öt téma-
körben meghirdetett pályázatok össze-
sen 2  405  000 lej értékben nyújtanak 
támogatást. A pályázati iratcsomók 
leadási határideje mind az öt esetben 
2020. március 6. 

A legnagyobb keretösszeggel a sport-
tevékenységeket támogató program 
rendelkezik. Az 1  500 000 lej hat tá-
mogatási alprogram között oszlik el: 
a városi költségvetésből 1  millió lejjel 
támogatják az élsportot, 200  ezer lej-
jel a mozgást széles körben népszerű-
sítő Sport mindenkinek elnevezésű 
alprogramot, 180 ezer lejjel az egyéni 
sportokat, 100  ezer lejjel a sportese-
mények rendezését, 20 ezer lejjel pe-
dig a konferenciák, továbbképzések 
szervezését. Csakis olyan programok 
támogathatók, amelyeknek a költségei 
2020. december 20-ig elszámolhatók. 
A pályázati iratcsomó benyújtásának 
határideje március 6., 10.00 óra, a már-
cius 12–13-i elbárálást követően pedig 
újabb határidőt közölnek, amennyiben 
nem merül ki a keret.

Az egyházakat 500 ezer lejjel támo-
gatja a város önkormányzata. A feleke-
zetek pályázhatnak egyházi épületek 
építésére és javítására, levéltárak műkö-
dési költségeinek támogatására, vagyon-
tárgyak állagmegóvására, szociális és 
egészségügyi tevékenységek végzésére 
és a tevékenységhez kapcsolódó ingat-

lan építésére, javítására, egyházi múze-
umok létesítésére és javítására, továbbá 
egyházkerületek, vallási központok 
székhelyének, valamint egyházi tulaj-
donban levő iskolaépületek építésére és 
javítására. A sikeres pályázás érdekében 
legkevesebb 10 százalékos önrésszel kell 
számolni. 

350 ezer lejt szavaztak meg a kultúra 
támogatására. 150 ezer lejjel kulturális 
programokat segítenek, ez az összeg pe-
dig hat további alprogram szerint osz-
lik el: hagyományápolás, kortárs zene, 
képző- és fotóművészet, környezeti ne-
velési és helyismereti programok, tanó-
rán kívüli iskolai programok, valamint 
testvérvárosokkal együttműködésben 
megvalósuló csíkszeredai kulturális 
programok. A felsoroltak mellett 120 
ezer lej jut az évente megrendezett, 
kiemelt jelentőségű kulturális esemé-
nyek finanszírozására, illetve 80 ezer lej 
gyermek- és ifjúsági programok támo-
gatására. A polgármesteri hivatal olyan 
programokhoz nyújt anyagi segítséget, 
amelyek 2020. április 9. és december 
10. között valósulnak meg. Ugyanazon 
kérelmező kategóriánként legfeljebb egy 
pályázatot nyújthat be.

A fogyatékkal élő személyek gon-
dozására szakosodott szervezetek, 
alapítványok, egyházak 30 ezer lej ösz-
szértékben folyamodhatnak anyagi tá-
mogatásért. Finanszírozást kaphatnak 
akadályozottsággal élőket foglalkozta-
tó központok napi tevékenységeinek, 
rehabilitációs programjainak és egyéb 

szolgáltatásainak a megtérítésére, a fo-
gyatékkal élő személyek szállítására, tá-
boroztatására, alapanyagok és készter-
mékek szállítására az otthoni munkát 
végző, akadályozottsággal élő alkalma-
zottak számára, illetve védett műhelyek 
támogatására.

Az idős személyekkel foglalkozó szer-
vezetek, alapítványok 2020-as prog-
ramjainak finanszírozására 25 ezer lej 
a keretösszeg. Pályázhatnak jogi sze-
mélyiséggel rendelkező, Csíkszereda 
város területén működő, idős személyek 
gondozására szakosodott, akkreditált 
szervezetek, egyesületek, alapítványok, 
valamint egyházak. Támogathatók az 
idősekkel foglalkozó napközi közpon-
tok mindennapos tevékenységei, az 
étkeztetési költségek, az idős személy 
foglalkoztatóközpontba szállításának 
költségei, valamint kirándulásszervezési 
költségek.

Valamennyi kiírás részletes leírása, pá-
lyázati űrlapja, a támogatási kérelem, és 
az elszámolási útmutató letölthető a pol-
gármesteri hivatal honlapja (www.szere-
da.ro) bal oldali menüoszlopának Kö-
zérdekű Információk/Pályázatok nevű 
almenüjéből. A sport-, a kulturális és az 
egyházi tevékenységek finanszírozására 
kiírt pályázatok űrlapja, támogatási ké-
relme és elszámolási útmutatója a hivatal 
143-as számú irodájából is igényelhető. 
A szociális vonatkozású (fogyatékkal 
élőkkel és idősekkel kapcsolatos) kiírá-
sok ugyanezen dokumentumai a város-
háza 40-es irodájából igényelhetők.

Az alábbi táblázatban tartalmazza 
az egyes kiírások legfontosabb tudni-
valóit. n

program neve keretösszeg a program 
futamideje leadási határidő kapcsolattartó és elérhetősége

Kulturális pályázatok (6 különböző kiírás) 150 000 lej

április 9.–
 december 10.

március 6., péntek 
10.00 óra

Gál Mária 
0266–135320/134;
galmaria@szereda.ro

Gyermek- és ifjúsági programok 80 000 lej

Kiemelt éves kulturális rendezvények, 
együttműködésben kulturális programszol-
gáltatókkal

120 000 lej

Csíkszereda területén működő, törvény által 
elismert egyházak támogatása 500 000 lej december 10-ig március 6., péntek, 

10.00 óra

Sárkány Laura 
0266–315320/143; 

sarkanyalura@szereda.ro

sporttevékenységeket támogató program 
(5 különböző kiírás) 1 500 000 lej december 20-ig március 6., péntek, 

10.00 óra

Gál Mária 
0266–135320/134; 
galmaria@szereda.ro

fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó 
szervezetek, alapítványok 2020-ban tervezett 
programjainak támogatása

30 000 lej október 31-ig március 6., péntek, 
13.00 óra

Biró Mária Edith 
0266–315120/141; 
social@szereda.ro

idős személyekkel foglakozó szervezetek, 
alapítványok 2020-ban tervezett programjai-
nak finanszírozására

25 000 lej október 31-ig március 6., péntek, 
13.00 óra

Biró Mária Edith 
0266–315120/141; 
social@szereda.ro
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Képviselői fogadóórák márciusban

Az önkormányzati képviselő-testület 
RMDSZ frakciójának tagjai rendszeresí-
tett fogadóórákat tartanak megyeszékhe-

lyünk lakói számára minden csütörtökön 
14.00 órától a Városháza gyűléstermében, 
az alábbi beosztás szerint. 

Az EMNP-frakció tagjai – Szabó 
Soós Klára, Tőke Ervin és Márk Dezső 
Sorin önkormányzati képviselők – 
minden csütörtökön 13.00 órától tar-
tanak fogadóórát a Városháza gyűlés-
termében. n

Név: Szakbizottság: Dátum:

Szőke Domokos
Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság;

március 5.
Urbanisztikai szakbizottság

Veress Dávid
Közigazgatási és jogi szakbizottság;

március 12.
Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság

Bíró Hanna-Barbara
Oktatási szakbizottság

március 19.
Urbanisztikai szakbizottság

Tófalvi Éva
Szociális, sport szakbizottság

március 26.
Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság

szavazóközpont utcák

1 Központ Szakszervezetek 
Művelődési Háza

1956 tér, Bolyai, Borvíz, Brassói 11–79., Fecske, Fennsík, Gábor Áron, Gál Sándor, Ga-
lambok, Gólya, Hősök, Hóvirág, Ifjúság, Jegenyék, Kőrösi Csoma Sándor, Kossuth Lajos 
11–13., Lejtő, Majláth Gusztáv Károly tér, Mihai Eminescu 1., 2–4., Miron Cristea, Test-
vériség sugárút 1–7. és 2–6., Müller László, Nicolae Bălcescu, Petőfi Sándor, Puskaporos, 
Szabadság tér 2–12. és 7–15, Szabadság, Szász Endre, Szentlélek, Temesvári sugárút 2. és 
3–9., Tudor Vladimirescu 1–21. és 2–30., Unió, Vár tér, Venczel József,  Zöld Péter, Zöldfa

2
Decemberi forradalom 

Nagy Imre Általános Iskola 
Csütörtök, Decemberi forradalom 1–19., 2–16., 25–44., Kossuth Lajos 1–9., 2–18., 20–
38., Márton Áron, Nagy István 2–14., Nagyrét 18–24., Nagyrét 2–16., Octavian Goga, Sta-
dion, Szív 3–5., 7–9., 2–14., Tanorok, Temesvári sugárút 20–22., 30–48., 24–28., 45–65

3 Jégpálya negyed Liviu Rebreanu 
Általános Iskola

Brassói 5–9., 2–26., Jégpálya, Kossuth Lajos 17–43. és 46., Mihai Eminescu 6. és 9–19., 
Mihail Sadoveanu, Piac, Vörösmarty Mihály

4 Állomás negyed Napraforgó 
Napközi Otthon

Akác, Barom tér, Búza, Fürdő, Fűzfa, Gyár, Hajnal, Halász, Hargita 20–188. és 15–169., 
Hargita 2–18. és 1–11., Kossuth Lajos 42., Kút, Levendula, Mérleg, Mogyorós, Olt, Re-
mény, Sas, Tavasz, Vadász, Várkő, Vasfúvó, Villanytelep

5 Tudor negyed 
József Attila Általános Iskola

Akarat, Bérc, Dénes László, Fenyő 1–3., 5–11., 10–54., Fortuna Park, Gyermek sétány, 
Lendület 2–14., 3–9., Mikó, Nárcisz 1–9., 2–6., Pacsirta, Suta, Testvériség 8–10., 12–18., 
22–34., 9–21., Tudor Vladimirescu 23–71. és 32–74.

6 Kalász negyed 
Székely Károly Szakközpiskola

Barancs, Hunyadi János, Kalász, Kós Károly, Nefelejcs, Pipacs, Sarkadi Elek, Szent Ágoston 
tér, Szentkirály, Tarló, Tető

7 Zsögöd 
zsögödi kultúrotthon

Brassói 81–135., Harom, Kicsimező, Kőbánya, Kútpatak, Natúr Park, Zsögöd, Zsögödfür-
dő, Zsögödi Nagy Imre

8 Csíksomlyó 
csíksomlyói községháza

Agyagfalva, Álmos vezér, Apor Péter, Bánya, Barátok kertje, Barátság, Csobotfalva, Előd 
vezér, Ferencesek, Fésülő, Fodorkert, Huba vezér, Kájoni János, Kas, Kissomlyó, Kond ve-
zér, Köves, Lovarda, Malom, Nagymező 36–150. és 49–151., Nyírfa, Ond vezér, Pünkösd, 
Somlyó, Szék II., Szék, Széked, Székely Mózes, Tas vezér, Töhötöm vezér

9 Taploca 
taplocai kultúrotthon

Domb, Forrás, Gyűjtő, Haladás, Hársfa, Hold, Hollók, Jókai Mór, Kertészek, Kicsi, Lázár, 
Nagymező 2–34., 1–47., Nap, Patak, Rét, Szérű, Taploca, Tó, Zsák

10
Hargitafürdő – elemi iskola / 

Erdőalja, Csiba – Szent 
Lőrincz-kápolna 

9.00–11.00 óra Hargitafürdő

11.30–14.00 óra Aratástető, Csiba, Erdőalja, Mézesek, 
Mogyorós, Zenit

Előválasztás – a következő négy évre?

Mint arról bizonyára Ön is értesült, az 
RMDSZ előválasztásokat szervez a csí-
ki térségben március 7-én, szombaton. 
Csíkszeredában különösen nagy a tétje 
az előválasztásnak. A helyi politikai erő-
viszonyokat ismerve ugyanis több mint 

valószínű, hogy aki az előválasztáson 
megnyeri a polgármesteri jelöltségért fo-
lyó küzdelmet, azt más párt jelöltje nem 
győzi le a helyhatósági választások alkal-
mával. Ezért tisztelettel kérünk minden 
csíkszeredai lakost, hogy március 7-én 

vegyen részt az előválasztáson, járul-
jon hozzá ahhoz, hogy kiderüljön: az 
RMDSZ színeiben indulók közül ki az, 
aki a legtöbb városlakó bizalmát élvezi. 

Az RMDSZ önkormányzati képviselőit 
is az Önök szavazatai alapján rangsorolják, 
a véleményének szavazat általi kifejezése 
így még nagyobb súllyal bír. Segítsen meg-
szabni Csíkszereda jövőjének irányát! n



6  •  Csíkszereda, 2. szám, 2020.

VÁROSHÁZA

A városi önkormányzat januári határozatai

Csíkszereda Önkormányzata január 
15-én és 27-én soron kívüli, 31-én pe-
dig soros havi tanácsülését tartotta, és 
összesen 31 határozattervezetet foga-
dott el.

1-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város 2019-es 
évi költésvetése fejlesztési része hiányának 
az előző évek többletéből való lefedésére

2-es számú határozat
a helyi rendőrség vezető tisztségeinek és 
végrehajtó személyzetének betöltéséről 
szóló versenyvizsga szervezéséről és le-
bonyolításáról szóló szabályzó jóváha-
gyására, valamint a részvételi feltételek 
megállapítására

3-as számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képvi-
selőjének felhatalmazásáról az Alcsík 
Kistérségi Fejlesztési Társulás közgyű-
lésén való szavazásra a hulladékszállítás 
díjszabásának módosítása céjlából

4-es számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz 
tartozó területek használatba adásáról

5-ös számú határozat
az Országos Lakásügynökség által fiata-
lok számára épített lakások bérleti szerző-
déseinek meghosszabbítására, valamint az 
újraszámolt béreinek jóváhagyására

6-os számú határozat
munkaterv a munkaképes szociális se-
gélyre jogosult személyek által elvégzen-
dő közmunkáról a 2020-as évben

7-es számú határozat
a súlyosan sérült betegek személyi 
gondozóinak 2019. második félévi te-
vékenységéről szóló beszámoló jováha-
gyására 

8-as számú határozat
a súlyosan sérült betegek személyi gon-
dozóinak, valamint a gondozási támoga-
tások számának jováhagyására 2020-ban

9-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város Szociá-
lis szolgáltatasi tervének jóváhagyására 
a helyi önkormányzat költségvetéséből 
a 2020-as évre

10-es számú határozat
a Napközi építése megnevezésű beru-
házás megvalósíthatósági tanulmányát 
jóváhagyó, utólag módosított és kiegé-
szített 2016/151-es számú határozat 
módosítására

11-es számú határozat
a Csíki Székely Múzeum szakapparátu-
sának és  státusjegyzékének módosítására

12-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város 2020. 
évi költségvetésének, illetve a 2021–
2023-as időszakra vonatkozó becslé-
seknek az elfogadásáról

13-as számú határozat
a 2020–2021-es tanév csíkszeredai te-
nintézményi hálózatának elfogadására 

14-es számú határozat
a Csíki Játékszín 2020. évi programjá-
nak és költségvetésének jóváhagyására 

15-ös számú határozat
a Csíki Székely Múzeum 2020. évi 
programjának és költségvetésének jóvá-
hagyására 

16-os számú határozat
a Csíkszereda Kiadóhivatal 2020. évi 
programjának és költségvetésének jóvá-
hagyására 

17-es számú határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes 2020. évi programjának és 
költségvetésének jóváhagyására 

18-as számú határozat
a VSK Csíkszereda 2020-as évi program-
jának és költségvetésének jóváhagyására

19-es számú határozat
a Sport Club Csíkszereda 2020-ban tá-
mogatandó programjairól 

20-as számú határozat
a Csíkszeredai Iskolás Sportklub 2020. 
évi tevékenységének a helyi költségve-
tésből való támogatására

21-es számú határozat
a 2019/366-os számú határozat 1. szá-
mú mellékletének bővítéséről és módo-
sításáról

22-es számú határozat
a 2019/368-as számú határozat 1. szá-
mú mellékletének bővítéséről és módo-
sításáról

23-as számú határozat
a 2019/367-es számú határozat 1. szá-
mú mellékletének bővítéséről és módo-
sításáról

24-es számú határozat
a 2020. februári kulturális és szabadidős 
programok elfogadásáról

25-ös számú határozat
a személyi igazolványok kibocsátására 
vonatkozó online időpontfoglalás sza-
bályzójának módosítására és kiegészí-
tésére

26-os számú határozat
az öregotthonokba beutalt személyek 
ellátási költségeinek támogatásának 
mértékéről

27-es számú határozat
a gyermekvédelmi tevékenység helyi 
alapokból történő támogatásának mér-
tékéről

28-as számú határozat
a 2019/361-es számú határozat mó-
dosítása a Csíkszereda közigazgatási 
területén működő, fogyatékkal élő sze-
mélyekkel foglalkozó szervezetek, ala-
pítványok 2020-ban tervezett program-
jainak támogatására vonatkozóan

29-es számú határozat
a 2019/362-es számú határozat mó-
dosítása a Csíkszereda közigazgatási 
területén működő, idős személyekkel 
foglalkozó szervezetek, alapítványok 
2020-ban tervezett programjainak tá-
mogatására vonatkozóan

30-as számú határozat
a Csíkszereda területén levő tanügyi in-
tézményekben található kiadható több-
letfelületek versenytárgyaláson való bér-
beadásának jóváhagyására 

31-es számú határozat
a polgármesteri szakapparátus státus-
jegyzékének és organigrammájának mó-
dosítására, és a 2019/384-es határozat 
modosítására n
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Anyakönyv
– 2020 január –

Születések

Mihály Léda
Varga Imelda-Mária
Biró Ágnes
Szőcs Regő
Török Tamás 
Nyisztor Diána
Albert Kevin
Deák Csanád
Korodi Erika
Sándor Benett
Szőcs Abigél
Bădrus Vlad-Cristian
Biró Máté
Ianău Luca-Andrei
Vajda Mátyás
Majlát Rajmond-Milán
Tamás Villő

Szőke-Nagy Kincső
Császár Sára
Orbán Nóra
Lechintan Thomas
Nistor Barbara-Natasa
Antal Dávid

Elhalálozások

Györgyicze Ignație-Silvestru
Vitos Albert
Domokos István
Gál István
Páll Elisaveta
Grosu Dorin-Pavel
Kedves Alois
Pál Edmund
Rozsa Csaba
Iancio Ștefan-Zoltan
Dénes Jolán-Erzsébet
Vonica Constantin
Salamon Ottó
Bontaș Georgeta
Gothár Vilhelmina

Ficz Éva-Mária
Koncz Carol
Stoica Catarina-Berta
Pálffy Gavril
Petres Ana
Adorján Mária
Erőss Vilmos
Szabó Margareta-Ema
Biró Albert
Triff Ida
Kovács Desideriu
Gerczuly Márton
János Erzsébet
Zilai Zoltán
Zanie Tecla

Házasságkötések

Gábor István – Pora Anita
Kiss László –

Moldován Andrea
Majlát István – 

Gerebenes Izabella
Bodor Attila – Bodor Veronika n

A főbb városházi szakosztályok fogadóórái

A csíkszeredai Városháza mindennapi 
törekvése, hogy javítsa kapcsolatait a 
megyeszékhely állami és magánszférá-
hoz tartozó intézményeivel és a megye-
székhely polgáraival. 

Ebből a megfontolásból alább kö-
zöljük a polgármesteri hivatal főbb 
osztályainak a fogadónapját és az idő-

intervallumokat, amikor kérdéseikkel, 
észrevételeikkel személyesen fordul-
hatnak a szakosztályok/irodák vezető-
jéhez. 

Ugyanakkor a figyelmükbe ajánljuk, a 
Városházán kihelyezett – az Önök öt-
letei, észrevételei és esetleges panaszai 

elhelyezését szolgáló – gyűjtőládát. Az 
ötlet- és panaszláda a déli bejáratnál, 
az ügyfélszolgálati iroda melletti részen 
található. Kérjük kedves ügyfeleinket, 
hogy a Városházán történő ügyintézés 
során felmerült bármely észrevételüket, 
panaszukat, ötleteiket bátran juttassák 
el hozzánk e módon is. n

Osztály/iroda/közszolgálat neve: Fogadónap: Fogadóóra: 

Projektmenedzsment, beruházás és közbeszerzési igazgatóság hétfő 09.00 – 10.00 

Főépítész hétfő 09.00 – 13.00 

Főjegyző hétfő 15.00 – 17.00 

Szociális igazgatóság kedd 12.00 – 13.00 

Városgazdálkodási osztály szerda 13.00 – 14.00 

Vagyonnyilvántartó, koncesszionálási és bérbeadási iroda csütörtök 11.00 – 12.00 

Mezőgazdasági, kataszteri, város-ellenőrzési, kényszervégrehajtó 
és kereskedelmi osztály csütörtök 11.00 – 13.00 

Adó- és illeték osztály csütörtök 15.00 – 16.00 

Gazdasági igazgató csütörtök 15.00 – 16.00 

Kulturális osztály csütörtök 15.00 – 16.00 

Személyi nyilvántartó közszolgálat péntek 09.00 – 13.00 



Csíkszereda, az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa eljut most már az Ön postaládájába is. 
A kézbesítési módra, illetve tartalomra vonatkozó észrevételeit eljuttathatja hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Kiadja: Csíkszereda Kiadóhivatal – Vár tér 1. szám, 530110. Telefon: 0266 315 120, fax: 0266 371 165
E-mail: varoshaza@szereda.ro; primaria@miercureaciuc.ro; http://www.szereda.ro

Szerkeszti: Kovács Hont Imre; Korrektúra: Prigye Kinga
Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda: Gutenberg Nyomda, Csíkszereda
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KÖZÉRDEKŰ

A hónap üzenete:
Éljük meg 
hagyományainkat!

Az év egyik legmulatságosabb időszaka a 
farsang. A vízkereszttel kezdődő, húsha-
gyó keddel záruló időszak a dorbézolás, a 
jó értelemben vett gúnyűzés, a móka ideje. 
Világszerte népünnepélyek kapcsolódnak 
hozzá. Székelyföldön a farsang farkának 
nevezett három napban csúcsosodnak a 
farsangi mulatságok. Majd egy éles váltás-
sal – hamvazószerdán – átesünk a nagy-
böjtbe. A bűnbánati, a testnek és a léleknek 
is áldozatokat előíró, önmegtartóztató idő-
szak merőben más jellegű, mint a farsang. 
De egyvalami közös bennük: a hagyomá-
nyok megélése. Előbbi főként világi, utóbbi 
inkább vallási hagyományat sorakoztat. 
Közösségként pedig addig vagyunk erősek, 
amíg megéljük a világi és az egyházi hagyo-
mányainkat – akár személyes meggyőző-
désből, akár a mások iránti tiszteletből. 

Ne hagyjuk veszni ezt az örökséget: él-
jük meg a farsang mulatozását és a böjti 
elcsendesedést is! Mindkettőre szüksé-
günk van. n

Un exemplar în fiecare cutie poştală
Dorim să vă informăm, că publicaţii-
le „Csíkszereda” şi „Miercurea Ciuc”, 
publicaţii ale Municipiului Miercurea 
Ciuc, apar lunar pentru informarea 
cetăţenilor din municipiu. Deoarece nu 
ţinem evidenţa locuitorilor în funcţie 
de limba maternă/vorbită, distribuirea 

se face după metoda „un exemplar în 
fiecare cutie poştală” mai mult bazân-
du-ne pe numele trecute pe cutia poș-
tală. Pentru a Vă asigura şi a ne ajuta ca 
publicaţia informativ-lunară „Miercurea 
Ciuc” să ajungă la Dumneavoastră per-
sonal, Vă rugăm să ne contactaţi prin 

una din următoarele modalităţi (cu 
indicarea precisă a domiciliului, ad-
resei şi numărului de căsuţă poştală): 
în scris, la adresa: Municipiul Mier-
curea Ciuc, p-ţa Cetăţii nr. 1., cam. 
143; telefonic: 0266–315120/134; 
prin e-mail: primaria@ miercureaciuc.
ro, cu menţiunea: „În atenţia redacţiei 
Miercurea Ciuc”. Persoana de contact: 
Kovács Hont Imre – redactor. n

Én költségvetési hiánycélnak öltöztem! És te?

Közvilágítási hibabejelentés

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy az esetleges közvilágítási prob-
lémák hatékonyabb kezelése érdekében 
használják az ügyfélkapcsolati rendszert. 
A megyeszékhelyi közvilágítási rendszer 
üzemeltetési jogával az Electric-Inst Kft. 

rendelkezik. A szolgáltató vállalatnál he-
lyezték működésbe a 24 órás ügyfélkap-
csolati vonalat, amelyen a városi világítási 
rendszer bármely meghibásodását be le-
het jelenteni. 

A 0800 080 505-ös szám mind veze-
tékes, mind pedig mobiltelefonról ingye-

nesen hívható. Az ügyfélszolgálati köz-
pontba betelefonálók hívásaira diszpécser 
válaszol, 16.00 óra után pedig rögzítik a 
bejelentéseket.

Felhívjuk ugyanakkor a városlakók fi-
gyelmét, hogy amennyiben világító lám-
patesteket látnak a nappali órákban, 
annak oka nappali fényt igénylő javítás. 
Köszönjük a megértését! 


