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Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa • Új sorozat, XXV. évfolyam, 8. szám, 2020

Önkormányzati választás előtt 

A világjárvány miatt a tavaszról elmaradt 
romániai önkormányzati választásokat 
szeptember 27-én pótolják. A megye-
székhely lakóinak hat polgármesterjelölt 
és hetvenhét tanácsosjelölt közül kell kivá-
lasztaniuk azokat, akikre a legszívesebben 
rábízzák a város következő négy évét.

Csíkszeredában hat párt nyújtott be 
jelölési iratcsomót a polgármesteri és 
az önkormányzati képviselői tisztségek 
megpályázására, függetlenként egyetlen 
személy, Biró József indul képviselőnek.

Szeptember 27-én, vasárnap 7.00 
órakor nyitnak és 21.00 órakor zárnak 
a szavazókörzetek. Szavazójoggal ren-
delkezik minden 18 év feletti román ál-

lampolgár, az is, aki a 18. születésnapját 
a választás napján tölti be. Az állandó 
lakosok mellett az ideiglenes letelepe-
dési engedéllyel (flotant) rendelkezők is 
voksolhatnak. Szavazni személyi igazol-
vánnyal (elektronikussal és ideiglenessel 
is), esetleg diplomata vagy szolgálati út-
levéllel lehet, külföldi állampolgárok pe-
dig csak akkor szavazhatnak, ha szava-
zati joggal felruházó iratukat előzetesen 
jóváhagyták a helyi önkormányzatnál, 
és nevük felkerült a választási listákra.

A Lakosságnyilvántartó közszolgálat 
szeptember 26-án, szombaton 8.00–
16.00 óra között, a szavazás napján, 
vasárnap pedig 7.00–21.00 óra között 
előjegyzés nélkül fogadja a személyi 

igazolvány sürgősségi cseréjére azokat, 
akiknek éppen lejár az okmányuk vagy 
elvesztették azt.

Az állampolgárok csakis abban a sza-
vazókörzetben voksolhatnak, amelynél 
szerepel a nevük. A tömbházlakókat 
ezúttal is a lépcsőházi bejárati ajtóra ki-
függesztett tájékoztatás irányítja útba. 

A szavazólapon a pártok a következő 
sorrendben követik egymást: 1. Népi Moz-
galom Pártja (PMP), 2. Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL), 3. Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség (RMDSZ/UDMR),  
4. Szociáldemokrata Párt (PSD), 5. Er-
délyi Magyar Szövetség (EMSZ/AMT),  
6. USR–PLUS Szövetség.

A szavazópolgárokat minél nagyobb 
részvételre buzdítjuk, hogy az új önkor-
mányzati testület hűen tükrözze a vá-
lasztói szándékot! n

Körzet- 
szám

Szavazókörzet székhelye Szavazókörzet behatárolása

1.
CSÍKI JÁTÉKSZÍN

Temesvári sugárút 6. szám

Borvíz; Gál Sándor (Virág); Hősök; Kossuth Lajos (Virág) 11–13. páratlan 
számok; Mihai Eminescu 1–3. páratlan számok; Mihai Eminescu 2–4. páros 
számok; Nicolae Bălcescu; Piac; Szabadság tér 2–12. páros számok; Szabadság 
tér 7–15. páratlan számok

2.

NAGY ISTVÁN 
MŰVÉSZETI KÖZÉPISKOLA 

Szabadság tér 18. szám

Decemberi forradalom (December 30) 1–9. páratlan számok; Kossuth Lajos 
(Virág) 1–9. páratlan számok; Kossuth Lajos (Virág) 2–18. páros számok; Oc-
tavian Goga sétány (Virág); Temesvári sugárút (Lenin) 19–23. páratlan számok; 
Temesvári sugárút (Lenin) 20–22. páros számok; Virág 2–34. páros számok 

3.
SZAKSZERVEZETEK MŰVELŐDÉSI 

HÁZA
Szabadság tér 16. szám

Kossuth Lajos (Virág) 20–38. páros számok; Nagy István festő sétány (Virág 
utca) 2–14. páros számok; Szív 2–14. páros számok; Temesvári sugárút (Le-
nin) 29–37. páratlan számok; Virág 36–60. páros számok

4.
NAGY IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

Decemberi forradalom utca 1. szám

Decemberi forradalom (December 30) 11–19. páratlan számok; Decemberi 
forradalom (December 30) 2–16. páros számok; Márton Áron (George Coș-
buc); Stadion; Temesvári sugárút (Lenin) 24–28. páros számok; Temesvári su-
gárút (Lenin) 45–65. páratlan számok

5. 
NAGY IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

Decemberi forradalom utca 1. szám
Csütörtök; Fűzfa 1–9.; Nagyrét 2–16. páros számok; Szív 3–5. páratlan 
számok

6.
NAGY IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Decemberi forradalom utca 1. szám

Decemberi forradalom (December 30) 26–44. páros számok; Nagyrét 18–24. 
páros számok; Nagyrét 21–31. páratlan számok; Szív 7–9. B páratlan számok; 
Tanorok; Temesvári sugárút (Lenin) 30–48. páros számok

7.
PETŐFI SÁNDOR 

ÁLTALÁNOS ISKOLA
Petőfi Sándor utca 40. szám

1956 tér; Fecske; Fennsík; Galambok; Jegenyék; Kőrösi Csoma Sándor (Új); Lejtő; 
Majláth Gusztáv Károly tér (Grivița Roșie utca); Petőfi Sándor; Sólyom; Szabad-
ság utca; Szentlélek (November 7.); Temesvári sugárút (Lenin) 2.; Temesvári su-
gárút (Lenin) 3–9. páratlan számok; Tudor Vladimirescu 1–21. páratlan számok; 
Tudor Vladimirescu 2–30. páros számok; Unió; Venczel József (Park); Zöldfa 

8.
PETŐFI SÁNDOR 

ÁLTALÁNOS ISKOLA
Petőfi Sándor utca 40. szám

Müller László (Rövid)
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9. 
LIVIU REBREANU 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Jégpálya utca 2. szám

Állomás 26.; Brassói út (Cetățuii; Állomás) 1–9. páratlan számok; Brassói 
út (Cetățuii; Állomás) 2–28. páros számok; Jégpálya; Kossuth Lajos (Virág) 
17–43. páratlan számok; Kossuth Lajos (Virág) 46–62. páros számok; Maj-
láth Gusztáv Károly tér (Grivița Roșie); Mihai Eminescu (Mihail Eminescu) 
6–34. páros számok; Mihai Eminescu (Mihail Eminescu) 9–33 páratlan szá-
mok; Mihail Sadoveanu (Grivița Roșie); Virág 87–89. páratlan számok; Virág 
96. sz.; Vörösmarty Mihály (Liviu Rebreanu) 

10.
NAPRAFORGÓ 

NAPKÖZI OTTHON
Hargita utca 34. szám

Fűzfa utca 11.; Hargita utca 1–11. páratlan számok; Hargita utca 2–18. páros 
számok; Kossuth Lajos (Virág) utca 42.; Mérleg utca; Villanytelep utca

11.
KÖZÜZEMEK Rt.

Akác utca 1. szám

Akác; Aratástető; Baromtér; Búza; Csiba; Fürdő; Gyár; Hajnal; Halászok; 
Hargita 15–371. páratlan számok; Hargita 20–188. páros számok; Kút; Le-
vendula; Mézesek; Mogyorós; Olt; Remény; Sas; Tavasz; Vadász; Várkő; Vas-
fúvó; Vörösmarty Mihály (Fürdő); Zenit

12.
JÓZSEF ATTILA 

ÁLTALÁNOS ISKOLA
Miron Cristea utca 1. szám

Bolyai (Bólyai János); Brassói út (Vár; Állomás) 11–79. páratlan számok; Gá-
bor Áron (Augusztus 23.); Gólya; Hóvirág; Ifjúság; Május 1.; Miron Cristea; 
Puskaporos; Szász Endre (Gheorghe Doja); Testvériség sugárút 1–7. páratlan 
számok; Testvériség sugárút 2–6. páros számok; Vár tér (Petőfi Sándor); Zöld 
Péter (Március 6.)

13.
JÓZSEF ATTILA 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Testvériség sugárút 20. szám

Mikó; Nárcisz sétány 1–9. páratlan számok; Testvériség sugárút 8–10. páros 
számok; Tudor Vladimirescu 23–71. páratlan számok; Tudor Vladimirescu 
32–74. páros számok

14. 
JÓZSEF ATTILA 

ÁLTALÁNOS ISKOLA
Testvériség sugárút 20. szám

Fenyő 1–3. páratlan számok; Lendület sétány 2–40. páros számok; Lendület 
sétány 3–9. páratlan számok; Lendület sétány 15–29. páratlan számok; Suta 
sétány

15.
JÓZSEF ATTILA 

ÁLTALÁNOS ISKOLA sportcsarnoka
Testvériség sugárút 20. szám

Fenyő 5–11. páratlan számok; Fenyő 10–54. páros számok; Fortuna Park 
sétány; Nárcisz sétány 2–6. páros számok; Testvériség sugárút 22–34. páros 
számok 

16. 
JÓZSEF ATTILA 

ÁLTALÁNOS ISKOLA sportcsarnoka
Testvériség sugárút 20. szám 

Akarat; Bérc; Dr. Dénes László (Tudor Vladimirescu); Pacsirta sétány; Tár-
nics; Testvériség sugárút 12–18. páros számok; 

17.
ARANYALMA 

NAPKÖZI OTTHON
Gyermek sétány 6. szám

Gyermek sétány; Testvériség sugárút 9–21. páratlan számok

18.
SZÉKELY KÁROLY 

SZAKKÖZÉPISKOLA
Hunyadi János utca 29/B szám

Gaál Mózes; Hunyadi János (Kalász); Kalász; Kós Károly; Nefelejcs sétány; 
Pipacs sétány; Sarkadi Elek; Szék utca 1–51. páratlan számok; Szék utca 
2–64. páros számok; Székely Mózes; Szent Ágoston tér

19. 
SZÉKELY KÁROLY 

SZAKKÖZÉPISKOLA
Hunyadi János utca 29/B szám

Apor Péter; Barancs; Barátság; Szék II.; Szentkirály; Tarló; Tető

20.
XANTUS JÁNOS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA
Zsögöd utca 50. szám

Brassói út (Cetățuii; Állomás utca) 81–135. páratlan számok; Harom utca; 
Kicsimező utca; Kőbánya utca; Zsögöd utca; Zsögödfürdő utca; Kútpatak 
utca; Zsögödi Nagy Imre (Pictor Nagy Imre) utca; Csihányos utca

21.

CSÍKSOMLYÓ EGYESÜLET 
székhelye

Szék útja 123. szám

Agyagfalva; Álmos vezér; Bánya; Barátok kertje; Nagymező 49–151. páratlan 
számok; Nagymező 36–180. páros számok; Csobotfalva; Előd vezér; Feren-
cesek; Fésülő; Fodorkert; Huba vezér; Kájoni János; Kas; Kissomlyó; Kond 
vezér; Köves; Malom; Lovarda; Nyírfa; Ond vezér; Pünkösd; Somlyó; Szék 
53–177. páratlan számok; Szék 66–214. páros számok; Széked; Tas vezér; 
Töhötöm vezér; Új mező

22. 
TAPLOCAI KULTÚROTTHON

Taploca 93. szám
Domb; Forrás; Gyűjtő; Haladás; Hársfa; Hold; Hollók; Jókai Mór; Kertészek; 
Kicsi; Lázár; Nagymező 1–47. páratlan számok; Nagymező 2–34. páros szá-
mok; Nap; Patak; Rét; Szérű; Taploca; Tó; Ugar; Zsák

23. 
HARGITAFÜRDŐ

Xantus János Általános Iskola
Hargitafürdő 39. szám

Hargitafürdő 
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Aláírták a mobilitási óriásprojekt 
finanszírozási szerződését

Csíkszereda közúti forgalmát megforra-
dalmasító projekt finanszírozási szerző-
dését írták alá júliusban: a fenntartható 
mobilitás tervének megvalósítását 151,8 
millió lejes szerződéssel alapozták meg. 
A város óriási erőfeszítésre készül: saját 
költségvetésből mintegy 40 millió lejt 
költ a nagy léptékű városfejlesztésre.

A mobilitási terv elsősorban a gyalogos, 
másodsorban a kerékpáros közlekedést 
részesíti előnyben, harmadsorban a 
tömegközlekedésnek kedvez, az autós 
forgalmat pedig – összhangban a fejlett 
országokban alkalmazott trendekkel – 
háttérbe szorítja.

Csíkszereda fenntartható mobilitási 
tervének hat eleme van: a Hargita utca 

felújítása, a Kossuth Lajos utca (ezzel 
együtt részben a Márton Áron utca, a 
teljes Decemberi forradalom utca és 
szintén részben a Temesvári sugárút) 
felújítása, a vasúti felüljáró újjáépítése, 
a buszpályaudvar felújítása (ide ért-
ve a garázsok, a szerelőműhelyek és a 
töltőállomás építését is), 23 környe-
zetbarát autóbusz vásárlása, valamint 
forgalommenedzsment elemek alkal-
mazása.

A finanszírozási szerződés időtar-
tama 2023. április 30., a határidőre be 
nem fejezett munkálatokat  a városnak 
a saját költségvetéséből kell megfizetnie. 
Az időbeni befejezés rendkívül fontos, 
mert a saját hozzájárulás mértéke eleve 
óriási: a tulajdonképpeni uniós támoga-

tás értéke ugyanis 97,2 millió lej, az álla-
mi finanszírozás 14,8 millió lej, közel 40 
millió lejt pedig a városnak kell fedeznie 
– ráadásul a 151,8 millió lejes összérték 
még nőhet, és a különbözetet szintén a 
város kell finanszírozza. A Hargita utca 
felújításának költségeit 9 millió lejre 
becsülik, a forgalommenedzsment ele-
mekét 12 millióra, a többi alprojektnek 
pedig mindegyike 30 millió lejt megha-
ladó költség.

A vasúti felüljáró újjáépítésének, a 
Hargita utca és a pályaudvar felújítá-
sának terve előrehaladott állapotban 
van, amint a terveket átveszik, kezdő-
dik a kivitelezési közbeszerzés és ezzel 
párhuzamosan az engedélyeztetés. A 
sűrítettgáz-meghajtású 23 autóbusz vá-
sárlásának közbeszerzését szintén nem-
sokára elindítják. 

A megvalósítással Csíkszereda új vá-
rosképet, korszerű tömegszállítási rend-
szert, élhetőbb mindennapokat nyer. n

Tanintézményi felújítások: két óvoda már elkészült

Megtörtént a Tulipán Óvoda és az Arany-
alma Napközi Otthon műszaki átadá-
sa, napokon belül pedig a Nagy Imre 
Általános Iskola és az Octavian Goga 
Főgimnázium bentlakásának felújításá-
val is végez a kivitelező.

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 11 
tanintézményi épület teljes felújítását 
kezdte el uniós támogatásból, a Regi-
onális Operatív Program középületek 

energiahatékonyság-növelését célzó 3.1B 
számú intézkedéséből. Két óvoda felújí-
tását szeptember első felében befejezte a 
kivitelező: a Tulipánt és az Aranyalmát 
már át is vette a polgármesteri hivatal. A 
Nagy Imre Általános Iskolában a tervek 
szerint szeptember végén, az Octavian 
Goga Főgimnázium bentlakásával októ-
ber elején végez a kivitelező.

Az említett tizenegy projekt esetében 
a munkálat összértéke 61,5 millió lej, 

a város saját hozzájárulása pedig 24,65 
millió lejre rúg. 

Mindezek mellett folyamatban van to-
vábbi egy tanintézményi épület bővítése 
– egyelőre tervezési fázisban –, illetve 
négy új épület kivitelezése vagy annak 
előkészítése, amelyekkel együtt az összes 
folyamatbasn levő tanintézmény-fejlesz-
tési projekt munkálatának értéke meg-
közelíti a 100 millió lejt, az önrész pedig 
meghaladja az 50 milliót. n

sorszám intézmény neve
munkálat összérték 

(millió lej)
helyi hozzájárulás 

(millió lej)

1 Tulipán Óvoda 1,63 0,54

2 Aranyalma Napközi Otthon 5,88 2,48

3 Nagy Imre Általános Iskola 8,39 2,06

4 Octavian Goga Főgimnázium bentlakása 4,27 2,17

5 Kájoni János Szakközépiskola 6,11 2,54

6 Venczel József Szakközépiskola 6,98 2,58

7 Liviu Rebreanu Általános Iskola 6,13 3,12

8 Kós Károly Szakközépiskola 5,03 1,52

9 József Attila Általános Iskola 8,33 3,72

10 Cimbora Napközi Otthon 5,14 3,00

11 Székely Károly Szakközépiskola bentlakása 3,56 0,91

ÖSSZESEN: 61,45 24,64
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Mi történt a városban 
2020 júliusában és augusztusában?

JÚLIUS 3–4.

Kulturális nyárindító
Újra megnyitotta kapuit a látogatók 
előtt a Csíki Székely Múzeum. A hó-
nap első péntekén a Székely Népvise-
let Napját ünnepeltük, másnap pedig 
– bár visszafogottan, de  – sor került 
az első nyári tömegrendezvényre, a 
csíksomlyói nyeregben tartott Ezer 
Székely Leány Napjára. A résztvevők 
törekedtek a távolságtartásra vonat-
kozó szabályok betartására, maga a 
hagyományos közös tánc és a csoport-
képkészítés is ennek szellemében tör-
tént. A tiszteletbeli házigazda jövőre is 
Csíkdelne marad.

JÚLIUS FOLYAMÁN

Iskolai beruházások
Négy tanintézményi épület felújításá-
ról, építéséről írt alá kivitelezési szer-
ződést Csíkszereda Polgármesteri Hi-
vatala. 8-án a Petőfi Sándor Általános 
Iskola tornatermének építéséről, 22-én 
a Cimbora Napközi Otthon felújításá-
ról és a Kós Károly Szakközépiskola 
tanműhelye befejezéséről, 31-én pe-
dig a Székely Károly Szakközépiskola 
bentlakásának felújításáról írtak alá 
szerződést. 

JÚLIUS 8.

Ritka eszköz a megyei 
kórháznak
Az ország legkorszerűbb vesekőzúzó 
berendezését vásárolták meg a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kórház 
számára állami finanszírozásból és 
Hargita Megye Tanácsának támogatá-
sával.

JÚLIUS 11.

Nem maradt el a Régizene 
Fesztivál
Rendhagyó formában, de megszervez-
ték a Csíkszeredai Régizene Fesztivál. 
A járványügyi intézkedések rányomták 
bélyegüket a nagy múltú rendezvényre, 
de a kilencnapos fesztiválból a lehető 
legtöbbet hozta ki a Hargita Megyei 
Kulturális Központ.

 JÚLIUS 14. ÉS 16.

Közvita a városházán
Az előkészítés folyamatában van a nyu-
gati ipari övezet revitalizációja, valamint 
a Nagyrét rendezése. Mindkettőről 
közvitát szervezett a polgármesteri hi-
vatal, és előbbi telt-házas érdeklődésnek 
örült, utóbbira be sem fértek volna az 
érdeklődők a városháza gyűléstermébe, 
ezért a Mikó-várban szervezték meg.

JÚLIUS 20.

Városházi ügyfélfogadás: 
vissza a régi órarendhez
Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 
pénztára, valamint a Lakosságnyilvántar-
tó közszolgálat a járvány előtti órarend-
del fogadja az ügyfeleket: hétfőn, kedden 
és csütörtökön 8.00–13.00 óra, illetve 
14.00–17.00 óra között, szerdai és pénte-
ki napokon pedig 8.00–13.00 óra között. 
A Közüzemek Rt. (GOSCOM) szék-
helyén ugyanakkor a szociális osztály is 
ügyfélfogadási programot indított keddi 
és csütörtöki napokon 9.00–11.00 óra 
között.

JÚLIUS 28.

Nyílt nap a mentőszolgálatnál
Az országos mentősnap alkalmából jármű- 
és eszközbemutatóval, tematikus foglalko-
zásokkal tarkított nyílt napokat tartottak a 
Hargita Megyei Mentőszolgálatnak – töb-
bek között – a csíkszeredai állomásán.

AUGUSZTUS 7–9.

Körverseny, maraton
Székelyföld Kerékpáros Körversenyé-
nek a 14. kiírásával kezdődött el a nyári 
sportesemények sora Csíkszeredában. 
A körverseny mezőnye 7–8-án ver-
senyzett a városunkban, 9-én, vasárnap 
pedig minden eddiginél több szaladót 
vonzó maratonra került sor: a Tusnád 
Ásványvíz Székely Maratonra több 
mint 200-an neveztek be.

AUGUSZTUS 10.

Épülhet a Nagy István tornaterme
Többszöri közbeszerzési kiírás után 

kivitelezőt talált Csíkszereda Polgár-
mesteri Hivatala a Nagy István Művé-
szeti Középiskola tornatermének épí-
tésére. A bukaresti Niliten Construcții 
Kft.-vel 8,87 millió lej értékben írták 
alá a kivitelezési szerződést, 24 hóna-
pos időtartammal. A régvárt beruhá-
zás átalakítja a városközpont arculatát. 
A modern, üvegfalú épület ugyanis 
összeköti a középiskola épületét a 
Szakszervezetek Művelődési Házával, 
ugyanakkor rendezett átjárást biztosít 
majd a Szabadság tér és a Gál Sándor 
utca között.

AUGUSZTUS 18.

Hat polgármesterjelölt 
Hat párt jelölt polgármestert és tanácsosi 
listát a szeptember 27-i helyhatósági vá-
lasztásokra Csíkszeredában. A tanácsosi 
helyek egyikéért egy független jelölt is 
versenybe szállt.

AUGUSZTUS 22.

Kilőtték a várost látogató 
medvét
A Márton Áron Főgimnázium udvarán 
lőtték ki a város lakott területét – sőt 
környező településeket is – több alka-
lommal látogató medvét. Csíkszereda 
Katasztrófavédelmi Bizottsága azt sze-
retné elérni, hogy bejáratott folyamat 
legyen a várost többször, visszatérően 
látogató nagyvadak kilövését szolgáló 
engedélyek igénylése, valamint a med-
vék elejtése.

AUGUSZTUS 23.

Hármas pálos ünnep
A hargitafürdői Szent István-plébáni-
atemplom búcsújának alkalmával érke-
zett Csíkszeredába a Pálosan szép az 
élet nevet viselő pálos kiállítást bemu-
tató autóbusz. A mozgótárlat még két 
alkalommal tért vissza Csíkszeredába. 
Ugyanekkor jelentették be az újabb pá-
los kolostor építését is. 

AUGUSZTUS 29.

Püspökszentelés Csíksomlyón
Keresztelő Szent János vértanúságá-
nak emléknapján a csíksomlyói kegy-
templomban szentelték püspökké Ke-
rekes Lászlót, a gyulafehérvári római 
katolikus főegyházmegye segédpüspö-
két. n
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Anyakönyv

– 2020. július –

Születések

Kalo Rafael
Hátszegi Tünde
Magyar Mátyás
Fuștei Filoteea
Szőcs Zente
Olteanu Adrian
Kalapács Zsófia
Kalamár Kertész-Koppány
Czine Natasa-Betti
Tőke Fanni
Rostás Emília
Veress Réka
Koncz Lara
Tánczos Rebeka
Szőcs Panna
Fekete-Kászoni Sebastian
Mezei Milán
Márton Luca
Despu Matei
Despu Luca
Gergely Dominic

Kovács Orsolya
Tankó Tamara
Tamás Janka
László Lizi

Elhalálozások

Sipos Dionisie
Zerkula Dénes
Györgypál Francisc
Ungureanu Ana
Kedves Ignác
Péter Klára
Zerwes Margit
Sinka Magdolna
Keresztes Ilona-Irén
Tamás Sándor
Nagy Dénes
Gál Juliánna
Madaras Rozália
Incze Maria
Péter Lajos
Farkas Ibolya
Csorba Ferencz
Dragu Daniel-Eduard
Ieșan Anna
Both Alexandru
Gergely Dominic
Dobos Róza

Házasságkötések

Majlát Zsolt – 
Gergely Emilia-Ottilia

Morar Eugen-Mihai –
Puluc Paula-Emilia-Otilia

Kolumbán Szabolcs – Opra Ágota
Márton Arnold – 

Torday Kitti-Mária
Baricz Antal-Barnabás – 

Szabó Zsófia
Antal Róbert-Sándor – 

Țibichi Kinga-Beáta
Bakó Levente – Farkas Tünde
Kelemen Arnold – 

Karda Kincső
Moricz Attila-István – 

Elekes Melinda
Țăpuc Lóránd-Aurelian – 

Czegő Krisztina
Orbán Zoltán – Török Krisztina
Gáll Norbert – Péter Szidónia
Koncz István – 

Keresztes Brigitta
Bordi András –

 Ban Tünde-Melinda
Zilai Zoltán – Pap Edith
Böjthe István – 

Balázs Angella

– 2020. augusztus –

Születések

Almási Koppány
Gábor Dávid
Xántus Benedek
Csibi Ádám
Karácson Ajna
Gavrilescu Daniel
László Csenge-Lili
Farkas Ferenc-Attila
Demeter Zonga
Moldovan Antal
Böjte Anita
Albert Márk
Péter Botond
Bodor Szilveszter-Sándor
Kertész Lehel-Barnabás
Györfy Panna
Csutak Magor
Bálint Mátyás
Imre Lilla
Szőke Andor-Vajk
Kovács Bence
Timaru Adam-Petre
Balog Zsanett
Rostás János
Morar David-Andrei

János Sára
Dombi Dóra
Tubák Nóra
Puskás Ábel
Mihálcz Gergő-Márton
Petcu Paulina
Ötvös Vivien

Elhalálozások

Hajdu Agnes
Kelemen Emeric
Cenan Maria
Molnár Jolán
Biro Attila
Dobos Angelica
Munteanu Hermina
Botár Veronica
Demeter Josif
Hompoth Rozália
Antal Csaba
Bándi Ester
Sorban Ida
Mozsner Magdalena-Susana
Suciu Daniela
Üke Ana
Benkő Ernest
Szőcs Iános
Gergely Elizabeta

Mirică Gheorghe
Tamás Estera
György Elisabeta
David Roza
Farkasházi Ladislau

Házasságkötések

Feiszthammel Norbert – 
Demeter Ágota

Deák Csongor-Péter – 
Szilágyi Pamela-Szilvia

János Levente – Tulit Izolda
Antal János – Kovács Tímea
Kovácsi László – Darvas Kinga
Balázs Hunor – Laczkó Boglárka
Tarczali Sándor – 

Fülöp Magdolna
Kolozsváry Tamás – Benedek Noémi
Bocskor Zsolt – 

Boga Emese-Elvira
Pál Róbert – Orbán Anna-Mária
Milik Szilárd-Zsolt – 

Csiszár Julianna
Kosza Botond – 

Jakab-Lukács Kincső
Csató Levente – Rigmányi Helga
Suciachi Szabolcs-Árpád – 

Farkas Tünde n
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A városi önkormányzat júliusi és augusztusi határozatai

Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata július 3-án és 15-én 
soron kívüli, 31-én pedig soros havi 
ülését tartotta. Augusztusban 14-én 
soron kívüli, 28-án soros testületi 
ülést tartottak. A következő határoza-
tok születtek:

174-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város 2020-as 
évi költségvetését, illetve a 2021–2023-
as időszakra vonatkozó becsléseket sza-
bályozó, utólag módosított 2020/12-es 
számú határozat módosítása

175-ös számú határozat
a 2020/134-es számú határozat 6. sza-
kasza módosításának jóváhagyása

176-os számú határozat
a Székely Károly Szakközépiskola 
bentlakásának felújítása megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációjára vonat-
kozó, utólag módosított és kiegészített 
2017/234-es számú határozat módosí-
tása

177-es számú határozat
az Octavian Goga sétány 4. szám alat-
ti tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok jó-
váhagyási dokumentációjára vonatkozó 
2014/158-es számú határozat módosí-
tása

178-as számú határozat
az Octavian Goga sétány 2. szám alat-
ti tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok jó-
váhagyási dokumentációjára vonatkozó 
2014/157-es számú határozat módosí-
tása

179-es számú határozat
bizonyos javak ingyenes átadása Szen-
tegyháza Polgármesteri Hivatalának 
részére

180-as számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakások-
hoz tartozó területek használatba adása

181-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város köz-
vagyonát képező javak jegyzékét elfoga-

dó 2008/6-os számú határozat módosí-
tásának jóváhagyása

182-es számú határozat
egyes, Csíkszeredában található terüle-
tek összevonásának jóváhagyása telek-
könyvezés céljából

183-as számú határozat
a csíkszeredai hőenergia-ellátási köz-
szolgáltatás ügykezelését a Goscom 
Rt.-re átruházó szerződést jóváha-
gyó, utólag módosított és kiegészített 
2013/159-es számú határozat módo-
sítása

184-es számú határozat
a Hargita Megye Tanácsának közva-
gyonában szereplő Lendület sétány 1. 
szám alatt található ingatlan városi kö-
zérdekűvé tétele szándéka kinyilvánítá-
sának elfogadása, és az ingatlan átadása 
Csíkszereda közvagyonába

185-ös számú határozat
a villanyvezetékek bővítése és felújítása 
céljából szükséges területek biztosítása 
a Transilvania Sud Rt. javára  

186-os számú határozat
a kisajátítási végzés kiadása azon in-
gatlanra, amely a Szék II. utca felújítá-
sa megnevezésű közhasznú beruházás 
megvalósításához szükséges 

187-es számú határozat
a 2016/339-es számú határozat módo-
sítása (beltelkek tulajdonjogának visz-
szaállítása az 1991/18-as számú, aktu-
alizált és elfogadott földtörvény 36-os 
szakasza 3-as bekezdésének értelmében 
Bejan Joan és Bejan Ecaterina részére)

188-as számú határozat
tulajdonjog megjelölésének javaslata 
egy 557,41 négyzetméteres beltelek ese-
tében Szakács Vilmos-László, Szakács 
Róbert-Csaba javára

189-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város 
2020-as évi költségvetését, illetve a 
2021–2023-as időszakra vonatkozó 
becsléseket szabályozó, utólag módosí-
tott 2020/12-es számú határozat mó-
dosítása

190-es számú határozat
bizonyos javak ingyenes átadásáról Ba-
lánbánya Polgármesteri Hivatala részére 

191-es számú határozat
a Mihail Sadoveanu utca 33 D szám 
alatti tömbház hőszigetelése megne-
vezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjára 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2012/150-es számú határozat 
módosítása

192-es számú határozat
a Temesvári sugárút 53 A szám alatti 
tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációjára vonat-
kozó, utólag módosított és kiegészített 
2012/157-es számú határozat módosí-
tása

193-as számú határozat
a Festő Nagy István sétány 6 B szám 
alatti tömbház hőszigetelése megne-
vezésű beruházásbeavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjára 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2013/142-es számú határozat 
módosítása
 
194-es számú határozat
a Mihail Sadoveanu utca 34. szám alat-
ti tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációjára vonat-
kozó, utólag módosított és kiegészített 
2012/151-es számú határozat módosí-
tása  

195-ös számú határozat
a Tető utca 20 A szám alatti tömbház 
hőszigetelése megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatok jóváhagyási 
dokumentációjára vonatkozó, utólag 
módosított és kiegészített 2012/138-as 
számú határozat módosítása

196-os számú határozat
a Kőrösi Csoma Sándor utca 3 AB 
szám alatti tömbház hőszigetelése meg-
nevezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjára 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2012/143-es számú határozat 
módosítása
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197-es számú határozat
a Tető utca 9 B szám alatti tömbház 
hőszigetelése megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatok jóváhagyási 
dokumentációjára vonatkozó, utólag 
módosított és kiegészített 2012/139-es 
számú határozat módosítása

198-as számú határozat
a Nicolae Bălcescu utca 7. szám alatti 
tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációjára vonat-
kozó, utólag módosított és kiegészített 
2012/154-es számú határozat módosí-
tása

199-es számú határozat
a Brassói út 9 A, B, E szám alatti tömb-
ház hőszigetelése megnevezésű beruhá-
zás beavatkozási munkálatok jóváhagyá-
si dokumentációjára vonatkozó, utólag 
módosított és kiegészített 2012/133-as 
számú határozat módosítása

200-as számú határozat
a Kossuth Lajos utca 37. szám alatti 
tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációjára vonat-
kozó, utólag módosított és kiegészített 
2012/144-es számú határozat módosí-
tása

201-es számú határozat
a 269/2013 és 202/2013 határozatok 
1. mellékletének bővítése, amelyek a 
víz- és csatornahálozat  karbantartási, 
helyettesítési és fejlesztési alap felhasz-
nálására vonatkoznak

202-es számú határozat
a 2020-ra kirótt éves épületadók és havi 
épületilletékek befizetésére vonatkozó 
könnyítések, valamint a könnyítések 
odaítélésének eljárása 

203-as számú határozat
a súlyosan sérült betegek személyi gon-
dozóinak 2020. I. félévi tevékenységéről 
szóló beszámoló jóváhagyása 

204-es számú határozat
a Tombstone Kft.  temetkezési szolgál-
tató működési engedélyének kibocsátása 

205-ös számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Városnak a 
Hargitafürdőért Fejlesztési Egyesü-
lethez való csatlakozására vonatkozó 

2011/101-es számú határozat módosí-
tása és kiegészítése  

206-os számú határozat
a 2020. évi tagsági díj befizetése a Fel-
csík Sport Klub számára

207-es számú határozat
a 2020. évi tagsági díj befizetése az Al-
csík Kistérségi Közösségi Fejlesztési 
Egyesület részére

208-as számú határozat
a 2020. évi tagsági díj befizetése  a Har-
gitafürdőért Fejlesztési Egyesület részére

209-es számú határozat
a Kori-úszás program jóváhagyására vo-
natkozó 2013/187-es számú határozat 
módosítása és kiegészítése

210-es számú határozat
a 2020. augusztusi kulturális és szaba-
didős programok elfogadása 

211-es számú határozat
a VSK Csíkszereda – CSM Miercurea 
Ciuc státusjegyzékének és organigram-
májának módosítása 2020. augusztus 
1-jétől

212-es számú határozat
a Csíkszereda közvilágítási rendszere 
energiahatékonyságának növelése meg-
nevezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjának 
elfogadása

213-as számú határozat
Csíkszereda közvilágítási rendszere 
energiahatékonyságának növelése

214-es számú határozat
a polgármesteri szakapparátus státus-
jegyzékének és organigrammájának 
módosítása

215-ös számú határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes státusjegyzékének és organig-
rammájának módosítása

216-os számú határozat
a Csíki Székely Múzeum szakapparátu-
sa státusjegyzékének módosítása

217-es számú határozat
a Gyulafehérvári Caritas-szal kötött, 
2012/495-ös számú szerződés módo-
sítása

218-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város köz-
vagyonában levő Petőfi Sándor utca 39. 
szám alatti ingatlan  ügykezelésének 
jóváhagyása a Xantus János Általános 
Iskola javára

219-es számú határozat
a polgármesteri szakapparátus státus-
jegyzékének és organigrammájának 
módosítása

220-as számú határozat
a Jegenyék utca 22. szám alá tervezett 
háromlakrészes panzió építése rendezé-
si tervének elfogadása céljából

221-es számú határozat
a katasztrófák okozta károkat értékelő 
bizottság 2020/1-es számú határozatá-
nak jováhagyása

222-es számú határozat
a Román Állam által elvett beltel-
kek tulajdonjogának visszaállítása a 
1991/18-as, időszerűsített és elfogadott 
földtörvény 36-os szakasza (3)-as be-
kezdésének értelmében, Kelemen Elisa-
beta-Iuliana, Kelemen Attila, Kelemen 
Szilveszter javára 

223-as számú határozat
a Stadion utca 1–3. szám alatti egyik 
telek megosztásának jóváhagyása telek-
könyvezés céljából

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

225-ös számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata közvagyonában található 
Piricske nevű helyi érdekeltségű út át-
minősítése községi úttá 

226-os számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város köz-
vagyonában levő Zsögödi Nagy Imre 
utca 171. szám alatti ingatlan egyik 
helyisége használatának jóváhagyása a 
VSK Csikszereda javára

227-es számú határozat
a villanyvezetékek bővítése és felújítá-
sa céljából szükséges területek bizto-
sítása az SDEE Transilvania Sud Rt 
javára
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KÖZÉRDEKŰ

A hónap üzenete
Vegyünk részt 
a döntésekben! 

Ahogy a magánéletünknek életre szóló 
irányt szabunk egy-egy személyes dön-
tésünkkel, ugyanúgy meghatározhat-
juk településünk, megyénk, országunk 
fejlődésének irányát a szavazatainkkal. 
A választások majdani döntéseket ala-
poznak meg, emiatt kiemelten fontos 
az állampolgárok részvétele. A választó-
polgár szerepe azonban nem merül ki az 
alkalmankénti szavazásokban: ahhoz, 
hogy valóban befolyásolja a döntéseket, 
érdemes részt vennie közvitákon, visz-
szajelzést küldenie a felhívásokra, épí-
tő jellegű kritikával élnie a választottak 
irányába. Számtalan felmérés tanúsítja, 
hogy Csíkszereda a dinamikus fejlődés 
útján jár, és saját szemünkkel is láthat-
juk a folyamatban levő beruházások so-
kaságát. Mindez számos, a lakossággal 
való egyeztetésnek is eredménye. Vá-
lasztókként tudnunk kell, hogy a meg-
valósítások közösek! Vegyünk részt a 
döntések előkészítésében! n

– Mondd, te kit választanál?
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228-as számú határozat
az RC Miercurea-Ciuc Development 
Kft. által felajánlott adomány elfoga-
dása 

229-es számú határozat
a vasúti felüljáró és a hozzátartozó cso-
mópontok újraépítése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációját elfogadó, 
utólag kiegészített 2018/274-es számú 
határozat kiegészítése

230-as számú határozat
a Pacsirta sétány 2., a Lendület sétány 
14., a Testvériség sugárút 22A és a 
Kossuth Lajos utca 20–26. szám alatti 
tömbház hőszigeteléséről szóló, utólag 
módosított és kiegészített pályázat jó-
váhagyása

231-es számú határozat
az Aranyalma Óvoda felújítása megne-
vezésű pályázat jóváhagyására előter-
jesztett, utólag módosított és kiegészített 
2017/338-as számú határozat módosítása 

232-es számú határozat
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala Kö-
zösségi egészségügyi részlege szervezési 
és működési szabályzójának, valamint a 
2020-as tevékenységi tervének jóváhagyása 

233-as számú határozat
a Gyulafehérvári Caritas Alapítvánnyal 
kötött szociális szolgáltatási szerződés 
jóváhagyása

234-es számú határozat
a 2020. szeptemberi kulturális és szaba-
didős programok elfogadása 

235-ös számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Várost kép-
viselő személyek nevesítésének jóvá-
hagyása a Hargita Víz Közösségi Fej-
lesztési Egyesület igazgatói tanácsába, a 
szennyvízszolgáltatási átalány mértéké-
nek elfogadása céljából

236-os számú határozat
a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 
2020-as költségvetését, illetve a 2021–
2023-as időszakra vonatkozó becslé-
seket szabályozó, utólag módosított 
2020/12-es számú határozat módosí-
tása

237-es számú határozat
a földgázvezetékek bővítése és felújítása 
céljából szükséges területek biztosítása 
a Delgaz Grid Rt. javára n


