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Hőszigetelés: megújulást várunk az új évtől

December végén egy középület és öt 
tömbház hőszigetelésére írtak alá kivite-
lezési szerződést, további hat tanintéz-
ményi épület és négy tömbház hőener-
getikai felújítása vagy a közbeszerzésre 
benyújtott pályázatok elbírálásának, 
vagy pedig a licitálásnak a szakaszában 
áll. Februárban várhatóan meghirdetik 
újabb tíz tömbház hőszigetelése kivite-
lezésének közbeszerzését

A megyeszékhely az utóbbi másfél év-
ben 67,8 millió lej értékben írt alá fi-
nanszírozási szerződést a Központi 
Regionális Fejlesztési Ügynökséggel 
hőenergetikai felújítás céljából: 47,1 
millió lejt tizenegy tanintézmény hőszi-
getelésére, 20,7 millió lejt pedig tizenkét 
tömbház felújítására. 

Uniós forrásokból jelenleg kivitelezés 
alatt áll három tömbház és a Tulipán 

óvoda felújítása, továbbá decemberben 
aláírták a kivitelezési szerződést a Nagy 
Imre Általános Iskola, valamint újabb 
öt tömbház hőszigetelésére. 

A felsorolt munkák az Európai Unió 
Regionális Operatív Programjából való-
sulnak meg. Az uniós alapokból finanszí-
rozott tizenegy tanintézmény és tizenkét 
tömbház korszerűsítését szolgáló projek-
tek a következő fázisokban állnak:

tanintézmény neve / tömbház címe értéke (lej, áfa nélkül) a megvalósítás szakasza (január 15-én)

1 Tulipán Óvoda 1 250 570,10 kivitelezés alatt
2 Nagy Imre Általános Iskola 7 051 895,89 kivitelezési szerződés aláírva
3 Aranyalma Napközi Otthon 4 246 832,48 szerződéskötés előtt
4 Octavian Goga Főgimnázium bentlakása 3 153 588,20 elbírálás alatt az iratcsomók
5 József Attila Általános Iskola 7 208 514,37 eredménytelen közbeszerzés zárult
6 Cimbora Napközi Otthon 3 345 549,00 közbeszerzés alatt
7 Liviu Rebreanu Általános Iskola 4 485 805,95 közbeszerzés alatt
8 Venczel József Szakközépiskola 6 135 784,68 közbeszerzés alatt
9 Kájoni János Szakközépiskola 4 475 293,91 közbeszerzés alatt

10 Kós Károly Szakközépiskola 3 644 296,64 közbeszerzés alatt
11 Székely Károly Szakközpiskola bentlakása 2 872 693,34 közbeszerzés alatt

1 Hunyadi János utca 33.
2 595 775,94 
(tömbösítve)

kivitelezés alatt2 Hunyadi János utca 35.
3 Tető utca 13.
4 Pacsirta sétány 2. 1 200 163,01 kivitelezési szerződés aláírva
5 Lendület sétány 10. 1 220 863,41 kivitelezési szerződés aláírva
6 Lendület sétány 14. 1 226 362,98 kivitelezési szerződés aláírva
7 Testvériség sugárút 16. 1 099 530,74 kivitelezési szerződés aláírva
8 Mihai Eminescu utca 2–4. 1 406 312,40 kivitelezési szerződés aláírva
9 Testvériség sugárút 22/A 1 246 362,10 közbeszerzés alatt

10 Kossuth Lajos utca 20–26. 4 426 606,09 közbeszerzés alatt
11 Kossuth Lajos utca 46. 1 715 084,42 közbeszerzés alatt
12 Testvériség sugárút 13. 1 535 676,11 közbeszerzés alatt

További tíz tömbházat vagy tömbház-
részt – Brassói út 9/ABE, Kőrösi Cso-
ma Sándor utca 3/AB, Kossuth Lajos 
utca 37., Mihail Sadoveanu utca 33/D 
és 34., Nagy István festő sétány 6/B, 
Nicolae Bălcescu utca 7., Temesvári 
sugárút 53/A, Tető utca 20/A és 9/B 
– a kormány támogatásával hőszige-
telnének. A kivitelezési közbeszerzésü-
ket várhatóan februárban hirdetik meg 
463  198 lejtől 1  867  650 lejig terjedő 
értékekkel. n

Kivitelezőket keresünk 
Csíkszeredában a hőszigeteléssel fog-
lalkozó építők bármelyike találhat a 
méretének, lehetőségeinek megfelelő 
munkát 2020-ban. Az önkormány-
zat az anyagár-drágulás és az épít-
kezési szektorban eszközölt mini-
málbér-emelés miatt a beruházások 
becsült értékének a növelésével, vala-
mint a nagy volumenű munkák felap-

rózásával igyekszik vonzóbbá tenni 
a kivitelezők számára a hőszigetelési 
munkákat. Városunk fejlődése érde-
kében kérjük a kedves Olvasó – min-
denekelőtt a majdani haszonélvezők 
(szülők, tömbházlakók) – segítségét 
is: népszerűsítse ismerősei körében, 
hogy Csíkszeredában bőven van köz-
beszerzés alatt és előtt álló munka. n
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Mi történt a városban 2019 
novemberében és decemberében?

NOVEMBER FOLYAMÁN

Az önkormányzat megvásárolta 
a Postabank épületét
Eredményre vezető egyeztetéseknek kö-
szönhetően Csíkszereda Önkormányzata 
megvásárolta a Postabank Mihail Sadove-
anu utca 4. szám alatti épületét. A későbbi-
ekben ebben az épületben valósulhat meg 
az egyablakos városházi ügyfélszolgálat.

NOVEMBER 10. ÉS 24.

Elnökválasztás
Klaus Johannis óriási fölénnyel nyerte 
az elnökválasztás november 10-i első, 
majd a november 24-i második körét 
is, így a következő öt évben is Románia 
államelnöke lesz.

NOVEMBER 18.

Fontos lépés az okos város 
irányába
Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 
immár a SzeredApp mobiltelefonos alkal-
mazás a városlakóknak üzenő leggyorsabb 
közlési csatornája: a városháza, valamint 
az önkormányzat fontos híreiről, továbbá 
az önkormányzatnak alárendelt intézmé-
nyek eseményeiről a felhasználó rögtön a 
közlés pillanatában értesülhet.

NOVEMBER 19.

Elit Alakulat 2.0
Rangos kiállítás nyílt a Csíki Székely 
Múzumban: a leggazdagabb honfog-
lalás kori temető leletanyagát régészeti 
szempontból bemutató interaktív tárlat 
2020. április 20-ig látogatható.

NOVEMBER 23.

Katalin-bál rekordbevétellel
68 ezer lej gyűlt össze a 2019-es jótékony-
sági Katalin bálon, amelyet hagyományo-
san a Csíki Vállalkozók Egyesülete és Ma-
gyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa 
szervez. A bevételből a megyei kórház fizi-
oterápia, illetve onkológiai osztályát, a gy-
imesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet 
Római Katolikus Gimnáziumot, illetve a 
magyar anyanyelvű nemlátók gyógypeda-
gógiai oktatását támogatták.

NOVEMBER 26.

Mérföldkőhöz ért a Harvíz-projekt
A Hargita Víz Közösségi Fejlesztési 
Társulás közgyűlésén elfogadták a víz 
és csatornahálózat korszerűsítését és 
bővítését célzó, a Nagy Infrastruktúrák 
Operatív Programból (POIM) finan-
szírozott, áfa nélkül közel 136 millió 
eurós beruházás megvalósíthatósági ta-
nulmányának végleges változatát.

NOVEMBER 29.

Megnyitották a terelőutat
A közlekedésrendészet jóváhagyásával 
megnyitották Csíkszereda észak–déli 
elkerülőútját. Az 1,2 km-es szakasz 
egyelőre makadám borítású, aszfaltozá-
sa 2020-ban várható.

Bemutatták a Valant
Az ősbemutató után alig egy héttel Csík-
szeredában is bemutatták a nagyrészt 
Balánbányán forgatott Valan – az angya-
lok völgye című magyar thrillert. A filmet 
azóta is folyamatosan vetítik, telt házzal.

DECEMBER 1.

Négy vasárnap, négy gyertyaláng
Advent első vasárnapján a városlakók jelen-
létében gyújtották meg a város karácsony-
fáját körülvevő koszorú első gyertyáját. A 
Négy vasárnap, négy gyertyaláng elnevezé-
sű rendezvénysorozat ünnepi alkalmain a 
csíkszeredaiakat egyházi vezetők gondola-
tai, kóruséneklés hangolta a karácsonyra.

DECEMBER 13.

Telekvásárlás a Tudor negyedben
Csíkszereda Önkormányzata jóváhagyta 
egy 12 430 négyzetméteres terület meg-
vásárlását a Tudor negyed szomszédsá-
gában, azzal a céllal, hogy rendezett zöl-
dövezetet, szabadidőparkot hozzon létre 
a környező utcák tömbházlakói számára.

DECEMBER 16.

Működő speciális lámpák 
a Brassói úton
Felszereltek és működésbe állítottak négy 
speciális lámpatestet a Brassói úton. A 

nagy teljesítményű eszközök láthatóbbá 
teszik sötétedés után az úttesten átkelni 
készülő gyalogosokat a Zöld Péter utcával 
és a Jégpálya utcával való találkozásnál.

DECEMBER 18.

Ismét benyújtották 
az autonómia-statútumot
Kulcsár–Terza József és Biró Zsolt, az 
RMDSZ képviselői frakciójában helyet 
foglaló MPP-s politikusok a kisebbségek 
napjának alkalmával Románia Parlament-
jében ismét iktatták törvénytervezetként 
Székelyföld Autonómia Statútumát.

DECEMBER 20.

Müller Lászlóra emlékeztünk
Az 1989-es romániai forradalom ide-
jén elhunyt Müller Lászlóra emlékezett 
Csíkszereda a Szentlélek utcai temető-
ben, a Brassóban elhunyt katona sírjá-
nál. Az egyházi és katonai tiszteletadást 
koszorúzás követte.

DECEMBER 21.

Biztonságos a zagytározó
Befejeződött a hargitafürdői egykori 
kaolinbánya 2-es számú zagytározóját 
lezáró lépcsőrendszer megerősítése. A 
munkálatot végző cég vezetője szerint 
állandó felügyeletre lenne szükség ah-
hoz, hogy a károsodásokat megelőzzék 
– számolt be a Székelyhon napilap.

DECEMBER 22.

Kupagyőztes a Sportklub
A Csíkszeredai Sportklub aranygóllal 
2–1-re nyerte a Román Kupa székely-
földi házidöntőjét a brassói műjégpá-
lyán. A Gyergyói HK meglehetősen 
nehéz ellenfélnek bizonyult.

DECEMBER UTOLSÓ HETÉN

Óvodafejlesztés, tanműhely, 
tömbház-hőszigetelés
A Micimackó óvoda bővítésére és fel-
újítására, illetve a Kós Károly Szakkö-
zépiskola tanműhelye építésének befe-
jezésére finanszírozási szerződést írtak 
alá, a Nagy Imre Általános Iskola, va-
lamint öt tömbház (Pacsirta sétány 2., 
Lendület sétány 10. és 14., Testvériség 
sugárút 16. és Mihai Eminescu utca 
2–4.) hőszigetelésére pedig kivitelezési 
szerződést. n
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 Folytatódik a roncsautók elszállítása 

Már hetvenegyre emlekedett azon gaz-
dátlan vagy elhagyott autók száma, ame-
lyeket az utóbbi hónapokban Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatalának munkatársai 
azonosítottak. Január derekáig huszat a 
felszólított tulajdonosok, négyet pedig a 
városháza szállított el. A polgármesteri 
hivatalnak az a szándéka, hogy a tavaszi 
nagytakarítás idejére felszabadítsa a ron-
csautók által foglalt közterületeket.

A rendezettebb városkép érdekében 
november folyamán 35, decemberben 
pedig újabb 36 elhagyott vagy gazdátlan 
autót azonosítottak Csíkszereda közte-
rületein. Első körben felszólítást tűznek 
ki a gépkocsik szélvédőjére, rendszám 
alapján pedig a rendőrség segítségével 
azonosítják a tulajdonosokat. Második 
lépésben levélben fordulnak a tulajdo-
nosokhoz, és ha ezután sem szállítják el 
a közterületet foglaló járművüket, akkor 
polgármesteri rendelet értelmében gaz-
dátlannak minősítik az autókat, és el-
szállíttatják a városi kertészet Jókai Mór 
utca 1. szám alatti székhelyére. Január 
közepéig négy autót a városháza szál-

líttatott el, huszat pedig a járműtulajdo-
nosok. A roncsautók azonosítása nem 
áll meg: a polgármesteri hivatal azt a célt 
tűzte ki, hogy a tavaszi nagytakarításig 
felszabadítja a gazdátlan vagy elhagyott 
autók által foglalt közterületeket.

 Amennyiben az autókat a polgármes-
teri hivatalnak kell elszállíttatnia, a gép-
jármű-tulajdonos csak bírság fejében 

válthatja ki az autóját, és ha ezt nem te-
szi meg 10 napon belül, az autó a város-
háza tulajdonába kerül és értékesítik.

Kérjük a városlakókat, hogy a nem 
használt autókat ne közterületen raktá-
rozzák, mert ezzel rontják a városképet, 
esetenként pedig értékes parkolóhelyeket 
foglalnak. Tegyünk közösen azért, hogy a 
városképünk egyre rendezettebbé váljon! n

Súlykorlátozás a vasúti felüljárón

Jobb utakon 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala útfel-
újításokkal és karbantartással, illetve be-
ruházásokból megvalósuló aszfaltozással 
javított tavaly a közlekedési feltételeken.

Az utak állapotán kétféleképpen javít-
hat a polgármesteri hivatal: folyamatos 
karbantartással, valamint beruházások-
kal (átfogó munka az úttest, a felszín 
alatti közműrendszerek, a járdák és a 
közvilágítás felújtásával, létesítésével).

Karbantartási forrásokból a kavicso-
zott utcákban kisebb-nagyobb beavat-

kozások történtek. Útjavításra került sor 
Szécseny főutcáján és egyes mellékutcái-
ban, Zsögödfürdőn, a Natúr lakópark 
felé vezető Zsögöd II. utcában, a Tano-
rok, a Mikó, a Sarkadi Elek, a Hunya-
di János, a Kós Károly, a Kissomlyó, az 
Agyagfalva, a Fodorkert, a Ferencesek, a 
Kájoni János, a Csiba, a Zenit, az Aratás, 
a Mogyorós, az Olt és a Sas utcában. A 
gödrök eltüntetése és a sár keletkezé-
sének megelőzése céljából ugyancsak 
kavicsozással tették használhatóvá több 
helyszínen is a lebontott bádoggarázsok 
helyét, valamint tömbházak közti, parko-
lásra alkalmas köztereket azokon a hely-
színeken, ahol még nem kezdődött el az 

átfogó lakónegyed-felújítás. Ugyancsak 
javítások keretéből új aszfaltszőnyeggel 
borították a Müller László utca, a Nár-
cisz és a Festő Nagy István sétány, vala-
mint az Akác utca egy részét – előbbi 
kettő esetében parkolóhelyeket is léte-
sítettek –, de ezek mellett város szerte 
folyamatosan kátyúztak az meglyukadt 
aszfaltutakon, a gödrök hidegaszfalttal 
való tömése pedig a fagyos időjárás beáll-
tával továbbra is folytatódik.

A felsoroltak mellett önálló beruhá-
zásokból elkészítették és megnyitották 
a város észak-déli terelőútjának hiányzó 
szakaszát is (és a déli csomópontjánál 
körforgalmat létesítettek), továbbá si-
került befejezni az aszfaltozást – bele-
értve a parkolóhelyek kialakítását is – a 
Pacsirta sétányon. Aszfaltozott immár 
a Kalász negyedben is a legtöbb par-
kolóhely, valamint a Tető utca egyik 
szakasza. Ugyanakkor a Fészek (Nest) 
kereskedelmi park beruházójának fi-
nanszírozásával korszerűbbé vált a Hu-
nyadi János utca egyik szakasza is: itt az 
új aszfaltszőnyeg mellett a közvilágítást 
és a járdákat is felújították, és itt is kiala-
kítottak egy új körforgalmat. n

Ettől az évtől már tilos a 3,5 tonnánál 
nagyobb összsúlyú gépkocsik áthaladá-
sa a vasúti felüljárón – a híd két végén 
tiltótábla jelzi ezt. A Székelyudvarhely 
irányából érkező áthaladó teherfor-
galomnak a Rét útjára kell letérnie a 
Hargita utcáról, majd az autóvezetők 
a vasúti átjáró utáni körforgalomban 

térhetnek rá arra a szakaszra, amely az 
úticéljuk felé vezeti őket. A polgármes-
teri hivatal térfigyelő kamerákat sze-
reltetett a Rét utcai letérőhöz is, ezek 
segítségével pedig – bár nem ez a cél 
– azonosítás után akár utólag is bírsá-
golhatják az új forgalmi rendet be nem 
tartókat. n
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Anyakönyv 

– 2019. november –

Születések

Todor Bendegúz
Gábor Áron-Krisztián
Biró Xénia
Barabás Dávid
Ferencz Kende
Vaslaban Sára
Karácsony Küne
Csergő Patrik
Izsák Mátyás
Farkas Renáta-Júlia
Kopacz Diána-Krisztina
Szőgyőr Ákos
Petres István
Ábrahám Alexandra
Bartis Áron
Nagy Milán
Orosz Hunor
Bálint Anna
Bálint Viktor
Egyed Máté
Egyed Áron
Boțoni Andra-Nicoleta
Siklodi Magor
Ráduly Kenéz
Kelemen Bence
Csáki Henrietta
Tankó Ágoston-Tihamér
Márdirosz Viola
Petres Lola
Rugină Nectarie-Răzvan
Ganghamer Zsanett
Szabó Eugen-Andrei
Tofalvi Örs

Elhalálozások

Boicu Grigore
Kovács János
András Ileana
Albert Martin
Péterfi Elisaveta
Szakács Francisc
Kondor Anamaria
Lönhard Paraschiva
Onodi Iuliana
Corciovei Rodica
Keresztes Csongor
Radu Mihai
Dregus Ioan
Török Gheorghe
Csedő Ferencz
Pál Ilona
Görgicze Iolanda

Barabás Mária-Magdolna
Szakács Roza
Gecző Iosif
Váta Estera

Házasságkötések

Rostás József – Dani Pamela
Albert Csongor – 

Bartalis Renáta
Tankó László –

 Tankó Gyöngyvér
Dénes Zoárd – 

Albert Annamária
Ambrus László – Sós Gabriella
Oltean Bela – Szőcs Erzsébet
Crăciun Ionuț – 

Szarvas Laura-Olimpia
Salamon Hunor – Fodor Eszter
Sugár Dénes – Máté Éva

– 2019. december –

Születések

Bedő Kincső
Adorján Gergő
Ajităriței Luca-Raul
Opra Zsejke
Horváth Dávid-Bence
Lázár Tamás
Kedves Kinga
Catrinoi Márk
Vita Milán
Dávid-Szávuj Anita
Szőcs Eszter
Katona Abigél
Tankó Zsombor
Hompoth Kristóf
Burján Dorottya
Mészáros Dávid
Toplician Raisa-Maria
Székely Rebeka
Oláh Janka
Veress Áron
Tamás Zalán-Hunor
Simó Mátyás
Csorba Előd

Urzică Natalia-Ioana
Szabó Balázs

Elhalálozások

Kedves Ecaterina
Láday Éva-Margit
Borbély Ludovic
Nagy Joan
Simon József-János
Gurău Ion
Veress Blasiu
Bănceanu Csaba
Marin Eva-Veronica
Cseh Francisc
Ábrahám István
Bálint Albert
Ruczui Valentin
Gurău Maria
Kovács Matilda
Bercse Magdalena
Bakó Elvira
Demeter Ladislau
Antal László
Petres Maria-Magdalena
Janos Ileana
Ujlaky Terezia
Erőss Emeric
Bács Magdolna-Mária
Deáky Ana
László Francisc
Molnár Lăcrămioara-Veronica
Ráduly László
Lőrincz Viorica
Vass Enikő-Katalin
Tankó Katalin-Ibolya

Házasságkötések

Gergely György – 
László Annamária

Burus János-Botond – Pál Biborka
András Zoltán – Tankó Edit
Sorbán József-Zsolt – 

Szilveszter Adél
Kovács Gábor-Hunor – 

Teutsch Brigitta
György Tamás – 

Negoiță Claudia n
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Kedvezményesen törleszthetik az adókat

Csíkszereda önkormányzatának nem 
állt szándékában az adóemelés, a tör-
vény értelmében azonban inflációará-
nyos növelést kellett alkalmaznia. Illeté-
kek terén négy típusnál történt további 
emelés, de az intézkedések jellemzően 
nem a magánszemélyeket terhelik.

A döntéshozó testület önszántából egy-
általán nem emelt a helyi adókon, alkal-
maznia kellett viszont a tavaly április-
ban – a 2018-as inflációval arányosan 
4,6 százalékkal – megemelt értékeket. 
Az Adótörvénykönyv (2015/227-es 
törvény) 491. cikkelye ugyanis arra kö-
telezi a helyhatóságokat, hogy az elmúlt 
pénzügyi év inflációjával arányosan 
emelniük kell mindhárom adónemet 
(épületadó, telekadó és gépjárműadó) és 
azon illetékeket, amelyeknek mértéké-
ről az Adótörvénykönyv összegszerűen 
rendelkezik. 

Az önkormányzat a novemberi taná-
csülésén hagyta jóvá a pénzromlással 
arányosan még 2019 áprilisában meg-

növelt értékek 2020-as adókra és illeté-
kekre való alkalmazását.

Az illetékek terén mindössze négy típus-
nál történt további növelés: a cégtáblákra, 
illetve reklámtáblákra vonatkozó illeték, 
a közélelmezési dokumentumok kiváltá-
sáért, valamint az urbanisztikai szolgálta-
tásokért fizetendő illeték esetében. A fel-
sorolásból is kiderül: magánszemélyeket 
kevésbé terhelnek a módosítások. 

Felhívjuk a városlakók figyelmét, hogy 
a teljes évre megállapított adót idén is 10 

százalékos kedvezménnyel törleszthetik 
március 31-ig. Magánszemélyek esetében 
mindhárom adónemre érvényes a kedvez-
mény, jogi személyek csakis az épületadó-
jukat fizethetik be kedvezményesen. 

A polgármesteri hivatal pénztára hét-
főn, kedden és csütörtökön 8.00–13.00, 
illetve 14.00–17.00 óra között, míg szer-
dán és pénteken 8.00-tól 14.00 óráig 
fogadja az adófizetőket. A tartozásokat 
ugyanakkor online is befizethetik a www.
ghiseul.ro portálon keresztül. n

Ne vegyük félvállról a tűzvédelmet!

Egy-egy tűzeset mindig bajt jelent, de 
hatványozottan igaz ez a téli, fagyos 
hónapokra. A javak pusztulásával járó, 
akár emberéletet is követelő tragédiá-
kat megelőzhetjük, ha biztonságosan 
fűtünk. Ehhez nyújtunk rövid ismer-
tetőt.

Fontos tudnivalók a kályhák haszná-
latát illetően:

Fémkályhákat tilos fa anyagból vagy 
más éghető anyagokból épített falak 
mellé, azoktól 1 méternél kisebb tá-
volságra felszerelni. Ha a fa/falak szi-
geteltek, a kályhák elhelyezési távolsá-
ga 70 cm-re csökkenhet. Fémkályhát 
tilos közvetlenül a deszkapadlóra he-
lyezni, és nem ajánlott égésgyorsító 
anyagok (benzin, szesz, más robba-
nékony anyagok) használata.  Szintén 
tilos a kályháktól kevesebb mint egy 
méterre éghető anyagokat tárolni, és a 
kályhát nem szabad felnőtt felügyelete 
nélkül hagyni. Ne feledjék, hogy a fém 
vagy csempekályhák túlfűtés esetén 
lángra lobbanthatják a környező tár-
gyakat!

Fontos tudnivalók a kémények hasz-
nálatát illetően:

A téglakéményeket szigetelni kell a 
tetőtér éghető faanyagaitól: a tetőtérbe 
behatoló rész 25 cm-re vastagított tégla-
réteg kell legyen, vagy 10 cm vastag pléh-
réteget kell hagyni a kémény külső része 
és a környező tetőtéri elemek között. Ti-
los a kéményekkel egybeépíteni a tetőtér 
elemeit, és a kéménynek legkevesebb 0,5 
méterrel meg kell haladnia a tető magas-
ságát. A kémények állapotát állandóan 
ellenőrizni kell: évenkénti tisztításuk, a 
repedések ellenőrzése kötelező, vakolat-
lan kémények használata pedig tilos.

Fontos tudnivalók a lakástüzek meg-
előzése érdekében:
• Saját hőközpontot csak szakképesí-

tett cég munkatársa üzemelhet be, és 
csak törvényes gyártási-forgalmazási 
jóváhagyással rendelkező központot 
szabad használni. Ezeket kétévente 
ellenőriztetni kell szakemberrel.

• A cigarettát mindig hamutartóba, és 
soha nem szemetesbe oltsuk/dobjuk 
el. Az ágyban nem ajánlott dohányoz-

ni: rengeteg tűz- és haláleset oka a 
meggyulladt ágynemű.

• A konyhában nem ajánlott gyúlékony 
folyadékokat tárolni, improvizált vagy 
sérült huzalozású elektromos főzőal-
kalmatosságokat használni, öngyul-
ladt olajat és meggyuladt elektromos 
készüléket vízzel oltani.

• A radiátorokat ne helyezzük közvet-
lenül függöny vagy bútor mellé, és ne 
használjuk azokat ruhaszárításra. A 
túlmelegedés és a rövidzárlat veszélye 
miatt kerülendő ugyanazon elosz-
tóról egyszerre több elektromos ké-
szülék üzemeltetése. Ugyancsak nem 
ajánlott az elosztó-kábeleket szőnyeg 
alá rejteni, és ne használjunk impro-
vizált vagy sérült huzalozású elektro-
mos berendezéseket!

• Lefekvés előtt áramtalanítsunk min-
den olyan készüléket, amelynek nem 
fontos a használata. Ne használjuk 
lakásfűtésre a gázüzemű (leginkább a 
konyhai) kályhát!

•  A saját, a családja és a szomszédai 
biztonsága érdekében, kérjük foko-
zottan figyeljen oda a tűzvédelmi 
előírásokra, és a baleset-megelőzés ér-
dekében tegye meg a szükséges óvin-
tézkedéseket! n
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Novemberi és decemberi határozatok

Csíkszereda Megyei Jogú Város ön-
kormányzati testülete november 7-én,  
14-én és december 13-án soron kívü-
li, november 29-én és december 20-án 
pedig soros tanácsülését tartotta, és 
összesen 74 határozatot fogadott el.

314-es határozat
az  IMO Property Investments  Kft. 
tulajdonában levő, a Mihail Sadoveanu 
utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlá-
sáról szóló határozat elfogadásáról

315-ös határozat
a 129/2018 számú határozat módosítá-
sára és kiegészítésére, amely Csíkszere-
da Megyei Jogú Városnak a FOREST 
Közösségi Fejlesztési Társuláshoz való 
csatlakozásának a jóváhagyására vonat-
kozik

316-os határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város szá-
mára naprakésszé tett műszaki-gazda-
sági mutatók jóváhagyására, valamint 
külön megbízatás megadása Csíksze-
reda Megyei Jogú Város képviselőinek, 
annak érdekében, hogy a Hargita Víz 
Közösségi Fejlesztési Társulás Köz-
gyűlésén szavazzanak a megvalósít-
hatósági tanulmányból naprakésszé 
tett műszaki-gazdasági mutatókról 
a Hargita megye víz és szennyvíz-
rendszerének regionális fejlesztése a 
2014–2020-as időszakban elnevezésű 
projekt keretében

317-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Várost kép-
viselő személyek nevesítésének jóváha-
gyására a Hargita Víz Közösségi Fej-
lesztési Társulás igazgatótanácsában

318-as határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz 
tartozó területek használatba adásáról

319-es határozat
a C1-es ingatlan – 216 alapterületű 
emeletes téglaépület lebontása megne-
vezésű beruházás beavatkozási munká-
latok engedélyeztetési dokumentációjá-
nak jóváhagyására

320-as határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város köz-
vagyonát képező javak jegyzékét elfoga-

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

321-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város 2019-
es évi költségvetését, illetve a 2020–
2022-es időszakra vonatkozó becslé-
seket szabályozó, utólag módosított 
2019/121-es számú határozat módo-
sításáról

322–336-os határozatok
beavatkozási munkálatok engedélyez-
tetési dokumentációja módosításának 
jóváhagyására több projektet illetően: 
Szék II. utca felújítása (322); Útjavítás 
a Zsögöd utcában – II. szakasz (323); 
Tulipan Óvoda felújítása (324 és 325); 
Kossuth Lajos utca 46 A/B/C szám 
alatti tömbház hőszigetelése (326); 
Testvériség sugárút 13 A/B szám alatti 
tömbház hőszigetelése (327); Pacsirta 
sétány 5. szám alatti tömbház hőszi-
getelése (328); Pacsirta sétány 7. szám 
alatti tömbház hőszigetelése (329); 
Testvériség sugárút 11 AB szám alatti 
tömbház hőszigetelése (330); Testvéri-
ség sugárút 15 AB szám alatti tömbház 
hőszigetelése (331); Müller László utca 
4 ABC szám alatti tömbház hőszigete-
lése (332); Decemberi forradalom utca 
26 AB szám alatti tömbház hőszigete-
lése (333); Decemberi forradalom utca 
32 AB szám alatti tömbház hőszigete-
lése (334); Decemberi forradalom utca 
34 A/AB szám alatti tömbház hőszi-
getelése (335); Tudor Vladimirescu 
utca 17. szám alatti tömbház hőszige-
telése (336)

337-es határozat
a Nagy István Művészeti Középiskola 
sportterme megnevezésű beruházás 
megvalósíthatósági tanulmányát jó-
váhagyó, utólag módosított és kiegé-
szített 2005/128-as számú határozat 
módosítására 

338-as határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város ön-
kormányzata képviselőjének a kineve-
zéséről a Joannes Kájoni Szakközépis-
kola minőségbiztosítási bizottságába

339-es határozat
a 2019 decemberi kulturális és szabad-
idős programok elfogadásáról 

340-es határozat
a 2019-es évi tagsági díj befizetéséről 
az Alcsík Kistérségi Közösségi Fejlesz-
tési Társulás részére

341-es határozat
a 2019-es évi tagsági díj befizetéséről a 
Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás 
részére

342-es határozat
a Pro Cultura Siculi Közösségi Fej-
lesztési Társulás létrehozásáról szóló 
2016/86-os számú határozat módosí-
tásáról és kiegészítéséről

343-as határozat
amely Csíkszereda Megyei Jogú Város 
helyi adóit, illetékeit, valamint a különle-
ges illetékeit állapítja meg a 2020-as évre

344-es határozat
Csíkszereda Önkormányzata képvise-
lőjének felhatalmazásáért a Csíki Trans 
Kft. közgyűlésében

345-ös határozat
a polgármesteri szakapparátus státus-
jegyzékének módosítására

346-os határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képvi-
selőjének visszavonása, illetve megbiza-
tása a Harvíz Rt. térségi víz- és csator-
naszolgáltató közgyűlésébe

347-es határozat
Csíkszereda területén, a Bércen találha-
tó belterület megvásárlásának jóváha-
gyására 

348-as határozat
az Útjavítás a Zsögöd utcában – II. sza-
kasz megnevezésű beruházás beavatkozá-
si munkálatok engedélyeztetési dokumen-
tációja módosításának a jóváhagyására

349-es határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város Parkolók, 
utca és sétányok a Kalász negyed övezeté-
ben megnevezésű beruházás 2013/836-as 
számú megvalósíthatósági tanulmány má-
sodik cikkelyének módosítására

350-es határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Észak–déli elkerülőútjának kivitelezése 
megnevezésű beruházás megvalósítha-
tósági tanulmánya naprakész változatá-
nak a jóváhagyására
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351-es határozat
a Nagy István Művészeti Középisko-
la sportterme megnevezésű beruházás 
megvalósíthatosági tanulmányát jóvá-
hagyó, utólag módosított és kiegészített 
2005/128-as számú határozat módosí-
tására és kiegészítésére 

352-es határozat
a Petőfi Sándor Általános Iskola sport-
terme megnevezésű beruházás meg-
valósíthatosági tanulmányát jóváha-
gyó, utólag módosított és kiegészített 
2011/75-ös számú határozat módosí-
tására és kiegészítésére 

353-as határozat
Csíkszereda Önkormányzata gyűléselnö-
kének és helyettesének a megválasztására 
2020. január, február és március hónapokra

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

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

356-os határozat
az Országos Lakásügynökség által épí-
tett lakások bérleti szerződései meg-
hosszabbításának jóváhagyására

357-es határozat
a villanyvezetékek bővítése és felújítása 
céljából szükséges terület biztosítása az 
SDEE Transilvania Sud Rt. javára 

358-as határozat
a Joannes Kájoni Szakközépiskola felújí-
tása megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok engedélyeztetési dokumentá-
ciójának jóváhagyására előterjesztett, utó-
lag módosított és kiegészített 2017/272-
es számú határozat módosítására 

359-es határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város köz-
szállítási szolgáltatásának közvetlen meg-
bízásáról

360-as határozat
az Octavian Goga lakótelep parkolóinak, 
bekötő útjainak és sétányainak rendezé-
se megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok engedélyeztetési dokumen-
tációja módosításának a jóváhagyására

361-es határozat
a Csíkszereda közigazgatási területén 
működő, fogyatékkal élő személyekkel 
foglalkozó szervezetek, alapítványok 
2020-ban tervezett programjainak fi-
nanszírozásáról

362-es határozat
a Csíkszereda közigazgatási területén 
működő, idős személyekkel foglalkozó 
szervezetek, alapítványok 2020-ban 
tervezett programjainak finanszírozá-
sáról

363-as határozat
A Szociális Központban működő szol-
gáltatások szervezési és működési sza-
bályzatainak jóváhagyására

364-es határozat
a Futball Klub Csíkszereda Egyesület 
Alapszabályzatának módosításáról és 
kiegészítéséről 

365-ös határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város 2020-
as kulturális programjainak jóváhagyá-
sáról

366-os határozat
a 2020-as évi egyházi pályázatok támo-
gatásának jóváhagyására

367-es határozat
a 2020-as évi kulturális pályázatok tá-
mogatásának jóváhagyására

368-as határozat
a 2020-as évi sportpályázatok támoga-
tásának jóváhagyására

369-es határozat
a Központi zöldségpiac fűtésrend-
szerének korszerűsítése és felújítása 
megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok engedélyeztetési dokumen-
tációjának jóváhagyására

370-es határozat
a polgármesteri szakapparátus státus-
jegyzékének és tisztségjegyzékének mó-
dosítására

371-es határozat
egyes bérleti szerződések meghosszab-
bításának jóváhagyására

372-es határozat
a 2008/189-es számú határozat módo-
sítására és kiegészítésére, amely Csíksze-

reda Megyei Jogú Városnak az Alcsík 
Kistérségi Közösségi Fejlesztési Tár-
suláshoz való csatlakozására vonat-
kozik 

373–382-es határozatok
beavatkozási munkálatok engedélyez-
tetési dokumentációja módosításának 
jóváhagyására több projektet illetően: 
Temesvári sugárút 53 A szám alatti 
tömbház hőszigetelése (373); Brassói 
út 9 ABE szám alatti tömbház hőszige-
telése (374); Tető utca 20 A szám alat-
ti tömbház hőszigetelése (375); Tető 
utca 9 B szám alatti tömbház hőszige-
telése (376);  Kőrösi Csoma Sándor 3 
AB szám alatti tömbház hőszigetelése 
(377); Kossuth Lajos utca 37. szám 
alatti tömbház hőszigetelése (378); 
Mihail Sadoveanu utca 33 D szám 
alatti tömbház hőszigetelése (379); 
Mihail Sadoveanu utca 34. szám alatti 
tömbház hőszigetelése (380); Nicolae 
Bălcescu út 7. szám alatti tömbház 
hőszigetelése (381); Festő Nagy István 
sétány 6 B szám alatti tömbház hőszi-
getelése (382).

383-as határozat
a Futball Klub Csíkszereda Egyesület 
Alapszabályzatának a módosításáról és 
kiegészítéséről 

384-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város pol-
gármesteri szakapparátusa és az ön-
kormányzati alárendelt intézmények 
köztisztviselői és munkaszerződéses 
személyzete 2020. január 1-jétől érvé-
nyes alapfizetésének megállapítására 

385-ös határozat
A VSK Csíkszereda státusjegyzékének 
és tisztségjegyzékének módosítására 
2020. január 1-jétől

386-os határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Észak–déli elkerülőútjának kivitelezése 
megnevezésű beruházás 2013/241-es 
számú megvalósíthatósági tanulmány 
második cikkelyének módosítására

387-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város 2019-
es évi költségvetését, illetve a 2020–
2022-es időszakra vonatkozó becslé-
seket szabályozó, utólag módosított 
2019/121-es számú határozat módo-
sításáról n
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közérdekű

A hónap üzenete:
Teremtsünk értéket 

Mozgalmas esztendőt hagytunk magunk 
mögött, és belevágtunk egy új esztendő-
be, amely ugyancsak számos izgalmas 
eseménnyel kecsegtet: önkormányzati és 
parlamenti választások elé nézünk, tanúi 
lehetünk a tokiói nyári olimpiának, Csík-
szereda újabb hőszigetelési hullám kivi-
telezésébe vág bele, sportfesztivál váltja a 
városnapokat...
Kezdjük bizakodva ezt az esztendőt! A 
hátráltató tényezők mellett lássuk meg 
mindazt, ami előrevisz, ami értéket képez 
és ami értéket teremt! Mi több, igyekez-
zünk egyénileg is minél több értéket te-
remteni – akár azáltal is, hogy támogatjuk 
a helyi értékteremtőket és munkájukat. És 
persze a pénzben nem mérhető emberi 
értékekről se feledkezzünk meg! Közös-
ségként pedig adjon erőt a tudat, hogy 
Trianon után 100 évvel még mindig álljuk 
a sarat, és derűlátó hozzáállással tegyünk 
azért, hogy még erősebbekké váljunk! 
2020 hozzon mindannyiunk számára 
egészségben, szeretetben, elégtételekben 
gazdag esztendőt! n

Fogadónapok: főbb városházi szakosztályok

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 szem élyesen fordulhat-
nak a szakosztályok és -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 

Itt van nyolc liter originál csíki köd, már csak egy pöpec kis brandet kellene köré építeni...


