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Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa • Új sorozat, XXVI. évfolyam, 10. szám, 2021

Csíkszereda elszántan készül 
az Anghel Saligny-programra

Sorszám Beruházás megnevezése Becsült összérték
1 A Hajnal, az Akác és a Gyár utca felújítása 21 592 695,77
2 A Festő Nagy István sétány átfogó felújítása 12 108 359,52
3 A Harom utcai Olt-híd felújítása 6 017 597,86
4 A szécsenyi utcák felújítása 39 630 167,91
5 A csibai utcák felújítása 15 741 997,44

6 A Szék, a Nagymező és a Kájoni János utca találkozásának és a Somlyó-patak hídjának 
a felújtása 5 052 027,03

7 A Nagymező utca felújítása 4 892 476,63
8 Az Olt és a Sas utca felújítása 3 648 205,59
9 A Pünkösd, a Lovarda, a Levendula és a Búza utca felújítása 3 074 996,44

10 A Kútpatak utcai híd felújítása 2 321 645,77
11 A Kós Károly, a Szentkirály és egy szakaszon a Hunyadi János utca felújítása 1 937 516,50
12 A Malom utcai híd felújítása 1 950 135,04
13 A Nyírfa utcai híd felújítása 1 729 805,85

ÖSSZESEN: 119 697 627,35

A Festő Nagy István negyed átfogó fel-
újítására, Szécseny és Csiba utcaháló-
zatának, valamint a többi városrész ka-
vicsozott utcáinak aszfaltozására, hidak 
korszerűsítésére nyújt be pályázatot Csík-
szereda az Anghel Saligny-programba – 
döntött Csíkszereda Önkormányzata. 

A város jövőjét nagyban meghatározó 
határozattervezetekről döntött októbe-
ri soros ülésén a város önkormányzati 

testülete. Ekkor terjesztették ugyanis 
a városatyák elé azokat a projekteket, 
amelyeket az Anghel Saligny nevét viselő 
vidékfejlesztési kormányprogram társfi-
nanszírozásával valósítana meg a város.

„Olyan projektekkel pályázunk, ame-
lyek a város minőségi úthálózat-bővítését 
vetítik előre. A központi finanszírozás-
hoz két szempontnak kell teljesülnie: az 
adott útnak a város közvagyonában kell 
szerepelnie, illetve víz- és csatornarend-

szerrel kell rendelkeznie a kivitelezés pil-
lanatáig – tehát az is elégséges, ha a két 
közműrendszer építése a közeljövőben 
megtörténik uniós finanszírozásból” – 
fejtette ki felvezetőjében Korodi Attila 
polgármester. Mint elmondta: 43 millió 
lejt hívhat le a város a kormányprogram-
ból, a pályázatra összeállított csomag 
összértéke pedig jelenleg 119,6 millió 
lejre rúg, mert tartalmazza az összes 
megvalósítható projektet, és arra alapoz, 
hogy amennyiben el nem költött összeg 
maradna a programban, az is azonnal le-
hívható legyen a város számára. 

A csomag egyik legfőbb „összetevője” 
a Festő Nagy István lakónegyed átfo-
gó felújítása. A prioritási listán szerepel 
Szécseny és Csiba úthálózatának aszfal-
tozása is, lehetőleg közvetlenül a vizes 
közműrendszerek megépítését követően. 

Megtaláljuk az összeállításban a nyu-
gati ipari övezet utcáit (Olt, Sas, Hajnal, 
Akác, Gyár), Csíksomlyó köves utcáit és 
felújtásra, bővítésre váró utcáit (Pünkösd, 
Lovarda, Levendula, Búza, valamint Kós 
Károly, Szentkirály, Hunyadi János, illetve 
a Szék útja, a Nagymező és Kájoni János 
utca kereszteződése), továbbá a Harom 
utcai Olt-híd, valamint somlyói hidak 
mellett egy-egy Malom, Nyírfa és Kútpa-
tak utcai patakhíd felújítását. n
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KRÓNIKA

Mi történt a városban 2021 októberében?

OKTÓBER 2.

Hivatalossá vált 
Csíkszereda címere
Az RMDSZ kezdeményezésére a kor-
mány elfogadta Csíkszereda címerét. A 
címerterv kidolgozásánál tiszteletben 
tartották a hagyományokat, a történelmi 
előzményeket: egy ezüst alapú gótikus 
címerpajzsban egy asszimetrikus szívből 
kinövő három kéknefelejcset ábrázoló 
rajzolat, amelyet felülről hétbástyás koro-
nafal zár. A koronafal Csíkszereda megye-
székhely, megyei jogú város rangját jelzi.

OKTÓBER 3.
Pro Urbe díj a Barozdának
Pro Urbe díjat adott át Korodi Attila 
polgármester és Sógor Enikő alpolgár-
mester a 45 éves jubileumát ünneplő 
Barozda zenekarnak a Hargita Megyei 
Kulturális központ által szervezett kon-
certturné csíkszeredai állomásán. 

Sapientia: húsz éve indult 
az oktatás
Húsz évvel ezelőtt nyitották meg az 
első tanévet a Sapientia EMTE törté-
netében, ennek évfordulója alkalmából 
pedig nagyszabású ünnepséget szervez-
tek Csíkszeredában. Egyházi és világi 
elöljárók, erdélyi és magyarországi ok-
tatók, intézményvezetők szólaltak fel az 
ünnep alkalmával, majd este koncertek, 
bulik zárták az ünnepséget, közben pe-
dig zöld díszvilágítást kapott az egye-
tem csíkszeredai épülete.

Megújult a Fodor-ház
Felavatták a felújított csíksomlyói Fo-
dor-házat, valamint az újjáépített autó-
javító- és asztalosműhelyeket. A Csibész 
Alapítvány központjaként működő Fo-
dor-háznál tartott ünnepségen magyar-
országi politikusok – élükön Potápi Ár-
pád János nemzetpolitikai államtitkár 
– és helyi elöljárók vettek részt.

OKTÓBER 5.

Bővült a Kis Herceg Napköziotthon
A magyar kormány által indított Kár-
pát-medencei Óvodafejlesztési Program 
részeként sikerült felújítani, illetve egy 
teljesen új szintet kialakítani a csíksze-
redai Kis Herceg Napköziotthonban. 
Az új szint építésével bővített napközi-

otthon összesen 225 gyereknek biztosít 
magas színvonalú ellátást 11 csoport-
ban. Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
104.000 lejjel segített, ez tartalmazta a 
villanyhálózat tervezését és felújítását.

OKTÓBER 6.

Megemlékezés az aradi 
vértanúkra
Csíkszeredában hangversennyel, gyer-
tyagyújtással, koszorúzással, szavalattal, 
áhítattal és épületvetítéssel emlékeztek 
meg a 172 évvel ezelőtt Aradon kivég-
zett tizenhárom vértanúra.

OKTÓBER 8.

Jubileumi RMKT-Vándorgyűlés
Két év után újra Csíkszereda adott ott-
hont a Romániai Magyar Közgazdász 
Társaság (RMKT) legjelentősebb éves 
szakmai rendezvényének, az idén jubi-
leumi kiadásához érkezett 30. Közgaz-
dász Vándorgyűlésnek. Az Új egyensúly 
– 30 év – múlt és jövő tematikájú ván-
dorgyűlés több mint harminc, hazai és 
nemzetközi szinten is ismert és elismert 
előadó osztotta meg gondolatait a hall-
gatósággal.

Átadták a Csíkszeredai Csángó 
Kollégiumot
A magyar kormány támogatásával bent-
lakás épült a Tanorok utcában. A Csík-
szeredai Csángó Kollégiumot Kövér 
László jelenlétében adták át. A Magyar 
Országgyűlés elnöke a korszerű tanügyi 
intézmény avatásán a magyar kormány 
támogatásaként a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház számára is átadott 
öt lélegeztetőgépet.

Márton Árpád 80+1
Több száz résztvevő jelenlétében nyi-
tották meg a Márton Árpád 80+1 című 
kiállítást. A tárlatot Szücs György művé-
szettörténész, a Magyar Nemzeti Galé-
ria tudományos főigazgató-helyettese és 
Túros Eszter művészettörténész, a Csíki 
Székely Múzeum muzeológusa nyitotta 
meg. A kiállítással egyidőben Teremtő 
kéz címmel színvonalas kiadvány is nap-
világot látott, amelyet szerkesztője, Sa-
rány István mutatott be. A mintegy 200 
alkotást felvonultató időszakos tárlat 
2021. november 28-ig látogatható.

OKTÓBER 16.

Autókülönlegességek 
villámlátogatása
Mintegy hatvan különleges személygép-
kocsi haladt át Csíkszeredán, és pihené-
sük idején megtekinthetők voltak a Csíki 
Székely Múzeum melletti parkolóban. A 
harmadik alkalommal megrendezett Rally 
60 – youngtimer rally autói számára a vár 
melletti parkolóban alakították ki az egyik 
ellenőrzőpontot. Amíg állomásoztak, ad-
dig rögtönzött youngtimer járműkiállítást 
tekinthetett meg Csíkszereda lakossága.

OKTÓBER 21.

Faültetés a tatárbetörés 
évfordulóján
Az 1661. október 21-i tatár- és törökbe-
törés évfordulója alkalmából megemlé-
kező zenés áhítatot tartott Guia Hugó 
ferences szerzetes. A megemlékezés leg-
főbb mozzanataként a Szent István Ott-
hon udvarán, a Mária-kertben elültették 
a reménység fáját: egy nyírfacsemetét.

OKTÓBER 22. ÉS 23.

Megemlékező ünnepségsorozat
Visszafogottan, ám rangos előadók tár-
saságában ünnepeltük idén az 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc 
emléknapját. Egyéni előadás, koncert, 
kerekasztal-beszélgetés képezte a város-
háza ünnepi programját, emellett Ma-
gyar Arany Érdemkereszt kitüntetést 
vehetett át Lay Imre, az Erdélyi Magyar 
Ifjak Szövetségének titkára Magyaror-
szág Csíkszeredai Főkonzulátusán. 

OKTÓBER 29.

Elektronikaihulladék-gyűjtés 
Fölöslegessé vált elektronikai cikkek 
begyűjtésére szakosodott cég szervezett 
hulladékgyűjtést kistérségi akció része-
ként Csíkszeredában is. A megyeszék-
helyen 5,6 tonna hulladék gyűlt össze.

Új úton Hargitafürdő felé
Átvették a Hargitafürdőre vezető me-
gyei út felújítási munkálatait. A közel 
10 millió lejes beruházás eredménye-
ként az üdülőtelep lakói és turistái biz-
tonságosabban közlekedhetnek a Tolva-
jos-tető és Hargitafürdő között. n
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KÖZÉRDEKŰ

Készüljünk a havazásra! Havazás esetén az Eco-Csík gé-
pei elindulnak, és az utcák fontossági 
sorrendjét betartva közel 3 óra alatt 
mintegy 120 km-t tesznek meg. Ha 
mindeközben a havazás folyamatos, 
kezdhetik is elölről, amint a végére ér-
tek. A tavalyi szezonban Csibát, Erdőal-
ját és Szécsenyt feljebb minősítették a 
prioritási listán, ennek értelmében idén 
is sűrűbb lesz a hótakarítás a várospe-
remeken. 

A hóeke csakis az út szélére tudja fél-
renyomni a havat, ennek elszállítása pe-
dig csak akkor indokolt, ha a hókupac 
akadályozza a forgalmat. 

A munka csak akkor lehet hatékony, 
ha közösen végezzük: az Eco-Csík Kft.-
vel szorosan együttműködik saját erő-
forrásaival a városháza, a porták előtti 
járdaszakaszok csúszásmentesítésében 
azonban a tulajdonosok segítségére szá-
mítunk, a lakóövezeti parkolók tisztán 
tartásáért pedig a járműtulajdonosok 
tehetnek a legtöbbet.

Idén is valós időben követhető, hogy 
merre járnak az Eco-Csík Kft. műhol-
das nyomkövető rendszerrel ellátott 
munkagépei. Az ez-gps.ro honlapon a 
hotalanitas@szereda.ro felhasználó-
val és a hotalanitas2020 jelszó hasz-
nálatával tekinthetik meg a hóekék 
útvonalát.

Legyünk türelmesek, megértőek, 
fogadjuk el, hogy a tél megnehezíti 
a közlekedést, de tegyünk közösen 
azért, hogy minél inkább megköny-
nyítsük! n

Tovább javult Csíkszereda közlekedésbiztonsága

Új gyalogátjáró létesült a Hunyadi 
János utcán, egy meglévőt pedig – a 
biztonságosabb látási viszonyok mi-
att – „elköltöztettek” a Taploca utcán. 
A gyalogosok biztonságát számos más 
intézkedés növeli, a Nicolae Bălcescu 
utca felső szakaszának közelgő kétirá-
nyúsítása pedig az autóvezetők számá-
ra kedvező lépés.
Bors Béla alpolgármester és Lázár Pé-
ter, a polgármesteri hivatal városgazdál-
kodási osztályának vezetője a taplocai 
Xantus János Általános Iskola előtt 
tartott sajtótájékoztatót október végén 
a közlekedésbiztonság témájában. A 
helyszínválasztást az indokolta, hogy 
az iskola előtti gyalogátjárót mintegy 
30 méterrel feljebb újrafestették, mert a 

korábbi túl közel volt a kanyarhoz, így 
nem volt elegendő a kilátás. 

A Hunyadi János utcán – a Tető ut-
cával való találkozásnál – ugyanakkor 
új zebrát hoztak létre, lakossági igényt 
kiszolgálva.

Az átjárók biztonságossá tétele idén 
speciális megvilágítással folytatódik 
hat zebra esetében: a Nagyrét utcában 
a Tanorok utcánál és a Merkúr áru-
háznál, a Brassói úton a MIDA-nál és 
a Bolyai utcánál, valamint a két zebra 
esetében a Szív utcában a mobil mű-
jégpálya irányába, az épülő egyházi 
napközi közelében. Jövőre folytatódik 
a speciális burkolat ragasztása vakok 
és gyengénlátók átkelésének meg-
könnyítésére, szintén folytatódnak 

a háromszínű felfestések, valamint a 
szintre süllyesztések a babakocsival, 
kerékpárral, rollerrel, kerekesszékek-
kel közlekedők örömére.

Az autósok biztonsága érdekében 
idén 16 domború tükröt már felsze-
reltek város szerte, négy továbbit a kö-
vetkező hetekben helyeznek ki a Festő 
Nagy István sétányon, a Szék útján, 
a Decemberi forradalom utcában és a 
Mézesek utcában. Erőteljes megvilágí-
tást kap továbbá a frissen felújított Rét 
utcai vasúti átkelő is.

Az autóvezetők készülhetnek egy 
fontos forgalmi változásra: nemsoká-
ra ismét kétirányúvá válik a Nicolae 
Bălcescu utca Jégpálya utca és Vár tér 
közötti szakasza. n

Hargitafürdőn rövid időre már be-
mutatkozott a tél, de mielőtt tartósan 
megérkezne a városunkba, közösen 
kell felkészülnünk a hótakarításra: kö-
telessége van a megbízott szakcégnek, 
a polgármesteri hivatalnak és a város-
lakóknak is. Legyünk partnerek a hó-
takarításban!

Csíkszeredában már november 15-
től számítjuk a telet: a hótakarítás-
sal megbízott Eco-Csík Kft.-nek – a 
polgármesteri hivatallal megkötött 
szerződés értelmében – ekkortól kell 
teljes készültségben állnia a hóekék-
kel, sószórókkal felszerelt munkagé-
pekkel.
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VÁROSHÁZA

Városházi ügyfélfogadás

A 2021. október 25-től érvénybe lépett 
korlátozások értelmében a polgármes-
teri hivatal épületébe csak zöld igazol-
vánnyal rendelkező ügyfelek léphetnek 
be. Zöld igazolvány hiányában csak 
azokat a személyeket fogadjuk, akik-
nek az ügytípusa sürgősségi esetnek 
minősül. 

Alább találják a városházi ügyfélfoga-
dás rendjét, kiemelten jelezzük továbbá, 
hogy melyik esetek minősülnek sürgős-
séginek.

Lakosság-
nyilvántartás

Személyi igazolványokkal kapcsolatos 
ügyintézés:
• Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 

Hivatala, 5, 6 és 7-es iroda
• Idősáv: naponta 8.00–13.00 és 

14.00–16.00 óra
• Előjegyzés: https://elojegyzes.szere-

da.ro/
Megjegyzés: helyben igényelt sor-

szám alapján előjegyzés nélkül is fogad-
ják az ügyfeleket.

Sürgősségi esetek: nincsenek!

Anyakönyvi iroda:
• Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 

Hivatala, 2-es iroda
• Idősáv: naponta 8.00–13.00 és 

14.00–16.00 óra, csütörtökönként 
14.00–18.30 óra
Megjegyzés: hétfői napokon kizáró-

lag halotti anyakönyveztetéssel kapcso-
latban fogadjuk az ügyfeleket. 

Sürgősségi esetek: születési és elhalá-
lozási anyakönyvezés

Szociális igazgatóság

• Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 25-ös, 28-as és 30-as iroda

• Idősáv: naponta  9.00–13.00 óra kö-
zött

• Telefon: 0266 315 120, belső hívó-
szám: 115, 141 vagy 191

• E-mail: social@szereda.ro

Gyámhatóság, családi pótlék: 25-ös 
iroda, 0266 315 120/141

Gyermeknevelési támogatás, beteggon-
dozás: 28-as iroda, 0266 315 120/115

Szociális támogatás, gyermekvédelem: 
30-as iroda, 0266 315 120/191

Sürgősségi esetek: minden szociális 
eset sürgősséginek minősül.

Mezőgazdasági iroda

• Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 27-es iroda

• Idősáv: kedden és csütörtökön 9.00–
13.00 óra között

• Telefon: 0266 315 120, belső hívó-
szám: 118 vagy 142

• E-mail: mezogazdasag@szereda.ro

Adó- és illetékosztály

• Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 42-es iroda (korábbi pénztár)

• Idősáv: kedden és csütörtökön 9.00–
13.00 között

• Telefon: 0266 315 120, belső hívószám: 
137 vagy 125

• E-mail: 
– magánszemélyek – ingatlanokkal 

kapcsolatos ügyintézés, adóigazolás-ké-
rés: ing@szereda.ro; 

– jogi személyek – ingatlanokkal kap-
csolatos ügyintézés, adóigazolás-kérés, 
adómentességi kérés, visszaigénylés, 
kifizetésekkel kapcsolatos ügyintézések: 
impozite@szereda.ro;

– gépjárművek nyilvántartása – 
auto@szereda.ro.

Pénztár

• Helyszín: Mikó-vár
• Idősáv: hétfőn, kedden és csütörtökön  

8.00–13.00 és 14.00–17.00 óra kö-
zött; szerdán és pénteken 8.00–13.00 
óra között
Megjegyzés: helyi adót, illetéket, bírsá-

gokat ELŐJEGYZÉS NÉLKÜL fizethet.
Sürgősségi esetek: alaposan megin-

dokolt esetben bélyegilletékek, sürgős-
ségi illetékek.

Településrendezési 
osztály

• Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 20-as iroda

• Idősáv: hétfő, kedd, szerda, péntek: 9.00–
13.00 óra; csütörtök: 14.00–17.00 óra

• Telefon: 0735 29483
• E-mail: urban@szereda.ro

Városgazdálkodási osztály

• Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 44-es iroda

• Idősáv: naponta 9.00–13.00 óra

Sírhelyekkel, járműbejegyzéssel és -tör-
léssel, behajtási engedélyekkel kapcso-
latos ügyintézés
• Telefon: 0266 315120, belső hívó-

szám: 123
• E-mail: ravaszildiko@szereda.ro
Megjegyzés: 
• a sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézés 

kizárólag fizikai jelenléttel történik
• a behajtási engedélyekkel, valamint a 

gépjárművek forgalomból való törlé-
sével kapcsolatos ügyintézés online 
történik a ravaszildiko@szereda.ro 
e-mail címen.

Taxi engedélyekkel kapcsolatos ügyin-
tézés:
• Telefon: 0266 315120, belső hívó-

szám: 123
• E-mail: andraszoltan@szereda.ro

Út- és járdaburkolat-feltörés:
• Telefon: 0266 315120, belső hívó-

szám: 186
• E-mail: tikosimihaly@szereda.ro

Közútkezelői jóváhagyás:
• Telefon: 0266 315120, belső hívó-

szám: 184
• E-mail: patakilaszlo@szereda.ro

Kulturális, tanügyi, sport 
és ifjúsági osztály

Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés:
• Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 

Hivatala, 143–146-os iroda
• Időpont: munkanapokon 9.00–13.00 

óra
• Telefon: 0266 315120, belső hívó-

szám: 134
• E-mail: galmaria@szereda.ro n

Vár tér 1.,  

tel.: 0266 315120

e-mail:

 varoshaza@szereda.ro 
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Még nem késett le az Élő karácsonyváró kalendáriumról!

Csíkszereda is bekapcsolódik azon te-
lepülések sorába, ahol december 1. és 
24. között minden este más és más csa-
lád utcára néző ablaka öltözik ünnepi 
díszbe.

Izgatottan várjuk azon családok, ba-
ráti társaságok, de akár intézmények 
munkaközösségének jelentkezését, akik 
vállalják, hogy az adventi időszakban 
egy adott napon díszbe öltöztetik az 
utcafrontra néző ablakukat úgy, hogy 
az adott nap száma is jól látható legyen. 
Amikor elérjük december azon napját, 
amelyiket nekik sorsoltunk, kigyullad-
nak a fények. A már bekapcsolódó ab-
lakok díszei az adventi időszak végéig 
minden nap kigyúlnak. Minden „játé-
kosnak” gondoskodnia kell arról, hogy 
délutántól késő estig legyen kivilágítva 
az ablaka azért, hogy az utcákat járó 
Ablakvadászok megtalálják az összeset.

Ha valaki nem érez kihívást Ablakdí-
szítőként benevezni, nem kell kimarad-
nia az élményből: csapatba tömörülve 
járhatják az utcákat december folyamán 
és fényképezhetik a megtalált, feldíszí-
tett ablakokat. 

Az Élő karácsonyváró kalendáriumra 
Ablakdíszítőként vagy Ablakvadász-
ként november 22-ig lehet jelentkezni 

a www.szereda.ro honlapon találha-
tó kérdőív kitöltésével (elérhető itt is:  
https://tinyurl.com/2rc3hrf5). n

Lezárult a Cimbora Napközi felújítása 
A Cimbora Napközi felújtása már nem 
befolyásolta hátrányosan az idei tanév-
kezdést, az október 19-i átvételezéssel 
pedig lezárultnak tekinthető az átfogó 

felújítás. A beruházás kivitelezésének 
értéke 5,29 millió lej, ebből 2,14 millió 
lejt külső forrásból használhatott fel a 
város. 

Az elmúlt évek átfogó tanintézet-fel-
újításának keretében tizenegy isko-
la, óvoda, valamint bentlakás külső 
és belső korszerűsítése valósul meg 
európai uniós társfinanszírozásból. 
Ezeknek egyike – sorban a nyolca-
dik – a Cimbora Napközi, amelynek 
munkálatait október derekán átvéte-
lezte Csíkszereda Polgármesteri Hi-
vatala.

A Cimbora Napközi felújítási mun-
kálatainak értéke 5,29 millió lej, ebből 
2,14 millió lej az Európai Unió és a köz-
ponti költségvetés vissza nem térítendő 
támogatását képezi, a fennmaradó 3,15 
millió lejt pedig saját alapjaiból fedezte 
a város.

A tanintézményt a pincétől a padlásig 
minden oldalán hőszigetelték, kicserél-
ték a villany-, a fűtés-, a víz- és szenny-
vízhálózatát, újravakolták és meszelték 
az összes helyiségét, és fotovoltaikus 
napelemrendszert szereltek a felújított 
tetőzetre. A kivitelező a csíkszeredai 
Tectum Company Rt. volt. n
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A városi önkormányzat októberi határozatai

Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata október 1-jén soron kí-
vüli, 29-én pedig soros ülését tartotta, 
és a következő határozatok születtek:

278-as számú határozat
a Napköziotthon építése megnevezésű 
beruházás megvalósíthatósági tanul-
mányának jóváhagyására vonatkozó 
2016/151-es számú, utólag kiegészített 
határozat 1. és 2. cikkelyének módosí-
tására

279-es számú határozat
a Nagy István Művészeti Középisko-
la sportterme megnevezésű beruházás 
megvalósíthatosági tanulmányának jó-
váhagyására vonatkozó 2005/128-as 
számú, kiegészített határozat 1. és 2. 
cikkelyének módosítására

280-as számú határozat
a Petőfi Sándor Általános Iskola sport-
terme megnevezésű beruházás megva-
lósíthatosági tanulmányának jóváha-
gyására vonatkozó 2011/75-ös számú, 
utólag módosított és kiegészített hatá-
rozat 1. és 2. cikkelyének módosítására

281-es számú határozat
a Kossuth Lajos utca 20–26. szám alat-
ti tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációját elfoga-
dó, utólag módosított és kiegészített 
2017/333-as számú határozat módo-
sítására

282-es számú határozat
a Kós Károly Szakközépiskola felújítá-
sa megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok jóváhagyási dokumentáci-
óját elfogadó, utólag módosított és ki-
egészített 2017/271-es számú határo-
zat módosítására

283-as számú határozat
az önkormányzat gyűléselnökének és 
helyettesének a megválasztására 2021. 
november, december és 2022. január 
hónapokra

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

285-ös számú határozat
a Dánér Victoriával kötött 2014/557-
es számú bérleti szerződés megszünte-
tésének jóváhagyásáról

286-os számú határozat
a Hargita Megye Tanácsával kötött, 
2011/553-as számú szerződés 2-es szá-
mú melléklete tudomásul vételének a 
jóváhagyására

287-es számú határozat
a Kossuth Lajos utca 12. szám alatti, a 
Csíkszereda Megyei Jogú Város magán-
vagyonában levő ingatlan rendeltetése 
módosításának a jóváhagyására

288-as számú határozat
a Márton Áron utca 58. szám alatt ta-
lálható terület ügykezelésbe adásának a 
jóváhagyására a Hargita Megyei Men-
tőszolgálat javára

289-es számú határozat
a mezőgazdasági nyilvántartó adatbeviteli 
szakaszának elemzése a 2021-es esztendő 
III. negyedévére (július–szeptember)

290-es számú határozat
100 négyzetméter beltelek tulajdon-
jogának jóváhagyására Szabó Nándor 
részére

291-es számú határozat
500 négyzetméter beltelek tulajdonjo-
gának jóváhagyására Szász Ana, Szász 
János lakos részére

292-es számú határozat
a Csíkszereda közvilágítási rendszeré-
nek bővítése megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatai jóváhagyási 
dokumentációjának az elfogadására

293-as számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képvi-
selőjének felhatalmazásáról az Alcsík 
Kistérség Fejlesztési Társulás közgyű-
lésén való szavazásáról háztartásihulla-
dék-gyűjtés és szállítási díjszabás mó-
dosítását illetően

294-es számú határozat
a Csíkszereda kerülőútja megnevezésű 
beruházás partnerségi megállapodásá-
nak jóváhagyásáról szóló határozat mel-
lékletének módosítására

295-ös számú határozat
a Szék II utca felújitása megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatai 
jóváhagyási dokumentációját elfogadó 
2019/322-es számú határozat módo-
sítására 

296-os számú határozat
a 2021/124-es számú határozat kiegé-
szítéséről azon helyi adók és illetékek 
értéknövelését illetően, amelyek lej ala-
pú összegből állnak, vagy lej alapú ösz-
szeg alapján megállapítottak, valamint 
azon pénzbírságok határértékének 
megállapítását illetően, amelyek a he-
lyi költségvetés számára jövedelemként 
meghatározhatóak a 2022-es évre

297-es számú határozat
a 2021. évi tagsági díj második részleté-
nek befizetéséről a Hargita Víz Közös-
ségi Fejlesztési Társulás részére

298-as számú határozat
a 2020/291-es számú határozat mó-
dosításáról (Csíkszereda Megyei Jogú 
Város képviselőinek kinevezése a város 
oktatási intézményeinek vezetőtanácsi 
testületébe)

299-es számú határozat
a 2021/2022-es tanév első félévére vo-
natkozóan az ösztöndíjak mértékéről és 
azok odaítélésének szabályzatáról

300-as számú határozat
a 2021. novemberben szervezett kultu-
rális programok elfogadásáról

301-es számú határozat
a 2013/526-os számú, a csíkszeredai 
hőenergia-ellátási közszolgáltatás ügy-
kezelésének a Goscom Rt.-re való át-
ruházásáról szóló szerződés melléklete 
módosításának jóváhagyásáról  

302-es számú határozat
a gépjárművek behajtásának szabályo-
zását  illetően a Petőfi Sándor és a Lejtő 
utcai gyalogosövezetbe

303-as 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
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304-es számú határozat
a polgármesteri szakapparátus státus-
jegyzékének módosítására

305-ös számú határozat
a Csíki Székely Múzeum státusjegyzéké-
nek módosításáról 2021. november 1-jei 
kezdettel

306-os számú határozat
a Márton Áron utca 11. szám alatt talál-
ható egyik felület bérbevételét előirány-
zó tanulmány jóváhagyására

307-es számú határozat
az oktatási intézmények igazgatói és 
aligazgatói tisztségére kiírt versenyvizs-
ga-bizottságba való kinevezésről

308-as számú határozat
a Nagymező utca felújítása megneve-
zésű beruházási pályázat finanszírozási 
kérelmének és általános értékbecslésé-
nek az elfogadására vonatkozóan

309-es számú határozat
A Malom utcában található híd felújítása 
megnevezésű beruházási pályázat finan-
szírozási kérelmének és általános érték-
becslésének az elfogadására vonatkozóan

310-es számú határozat
A Nyírfa utcában található híd felújítása 
megnevezésű beruházási pályázat finan-
szírozási kérelmének és általános érték-
becslésének az elfogadására vonatkozóan

311-es számú határozat
Az Olt és a Sas utca felújítása megneve-
zésű beruházási pályázat finanszírozási 
kérelmének és általános értékbecslésé-
nek az elfogadására vonatkozóan

312-es számú határozat
a Csibai utcák felújítása megnevezésű 
beruházási pályázat finanszírozási ké-
relmének és általános értékbecslésének 
az elfogadására vonatkozóan

313-as számú határozat
A Hajnal, az Akác és a Gyár utca felújítása 
megnevezésű beruházási pályázat finan-
szírozási kérelmének és általános érték-
becslésének az elfogadására vonatkozóan

314-es számú határozat
a Szécsenyi utcák felújítása megneve-
zésű beruházási pályázat finanszírozási 
kérelmének és általános értékbecslésé-
nek az elfogadására vonatkozóan

315-ös számú határozat
a Festő Nagy István sétány átfogó felújí-
tása megnevezésű beruházási pályázat 
finanszírozási kérelmének és általános 
értékbecslésének az elfogadására vonat-
kozóan

316-os számú határozat
A Pünkösd, a Lovarda, a Levendula és 
a Búza utca felújítása megnevezésű be-
ruházási pályázat finanszírozási kérel-
mének és általános értékbecslésének az 
elfogadására vonatkozóan

317-es számú határozat
A Kós Károly, a Szentkirály és egy sza-
kaszon a Hunyadi János utca felújítása 
megnevezésű beruházási pályázat finan-
szírozási kérelmének és általános érték-
becslésének az elfogadására vonatkozóan

318-as számú határozat
a Harom utcai Olt-híd felújítása megne-
vezésű beruházási pályázat finanszíro-

zási kérelmének és általános értékbecs-
lésének az elfogadására vonatkozóan

319-es számú határozat
A Szék, a Nagymező és a Kájoni János 
utca találkozásának és a Somlyó-patak 
hídjának a felújtása megnevezésű be-
ruházási pályázat finanszírozási kérel-
mének és általános értékbecslésének az 
elfogadására vonatkozóan

320-as számú határozat
a Kútpatak utcai híd felújítása meg-
nevezésű beruházási pályázat finan-
szírozási kérelmének és általános 
értékbecslésének az elfogadására vo-
natkozóan

321-es számú határozat
a Mezőgazdasági utak felújítása megne-
vezésű beruházás elindításának jóváha-
gyásáról n

Anyakönyv
– 2021. október –

Születések: 

Orbán Katalin-Mária
Ambrus Gergő
László Lehel
Török Luca
Feru Ákos
Milic Róbert
Vitos Panka
Kósa Dalma
Kósa Panna
Gábor Magor
György Jenő
Vaslaban Vajk
Gabor Amalia
Gheorghiță Fanni
Ozsváth Hunor
Botos Laura
Lazar David
Borțun Patrik-Luca
Popescu Moldovan-Ilka
Páll Réka-Lujza
Böjte Géza
Știrbu Viktor-Ștefan

Elhalálozások:

Virág Ladislau
Koncsag Margareta
Antal Ábrahám
Szántó Ágnes
Tatar Elisaveta 
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– Most mi van? Úgyis elviszi majd a víz!

A hónap üzenete 
Ne kockáztassuk a bírságot!

Távol állunk még attól, hogy teljes ér-
tékű helyi rendőrségről beszélhessünk 
Csíkszeredában, de novemberben már-
is történt egy precedens értékű eljárás: 
az új intézmény vezetője törvénytelen 
hulladéklerakásért (magyarán: erdőbe 
kidobott szemétért) 10 ezer lejre bírsá-
golt egy csíkszeredai lakost. A törvény 
értelmében ez még mindig a legkisebb 
kiszabható büntetés a hulladék illegá-
lis lerakása vagy égetése miatt. A helyi 
rendőrség nem azzal a szándékkal jött 
létre, hogy bírságoljon, ugyanakkor be 
kell látnunk, hogy a tiszta városért és 
környezetért elkerülhetetlen a bírságo-
lás. Tudatos vásárlással elérhető, hogy 
ne termeljünk sok szemetet, de ne fe-
ledjük: bármennyi szemét is keletkezik 
a háztartásunkban, a szakszerű elszál-
lítása kevesebb pénzbe kerül, mint egy 
szabálysértési bírság kifizetése!  n

 Veréb Susana
Xantus Ana
Farkas Rozalia
Csilip Petru
Dénes Judith-Juliana-Vilhel-
mina
Vadana Lența
Drócsa László-István
Tamás Ladislau
Mester Ana
Csilip Ioan
Salamon Zoltan-Alexandru
Fülöp András
Dolha Hajnalka
Erőss Csaba
Bogos Clara
Mezei Olga
Skovran Maria-Elisabeta
Burista Mihail
Hegedüs Ștefan-Attila
Biró Eugen
Mihály Alexandru
Benedek Iosif
Vașloban Pavel
Sava Aglaia

Seres Erzsébet
Szilveszter Andrei
Vașloban Veronika
Lukács Imre
András Ferenc
Farkas Anton
Márton Ileana
Biró Attila
Pál Imre
Moricz Vilma-Erzsébet
David Iosif
Bálint Elemér
Kozma Toma
Szentes Arpad
Mezei Olga
Gál Iosif
Bálint Szilveszter
Sára Ileana
Lupșa Teodor
Doagă Maria
Kolumban Ion
Andras-Szabó Szilveszter
Tăran Ioan
Antal Rozalia
Ghineț Constantin

Gábor Áron
Lampi Győző
Gergely Miklos
Sorban Magdalena
Györpál Ibolya
Dénes Gábor
Gheorghiță Ileana
Kovács János

Házasságkötések:

Ádám Gábor – Vinca Izabell
Szikszai László – 

Csortán Orsolya-Zsuzsánna
Pap Gyula – Trippon Emőke
Vrîncianu Bogdan-Daniel – 

Cuke Klejvia
Todirică Alexandru-Vlăduț – 

Birjaru Mihaela-Roxana
Fazakas Tibor – Tankó Zsófia
Nagy Szabolcs-László – 

Antal Szidónia
Cilip István – Ráduly Zsuzsa
Gyerkó Attila – 

Bodó Emőke Julianna n


