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Share-eda

#hőszigetelés
1) Ha egyes településeken a lakók 
nem fizetnek önrészt a tömbházak 
hőszigeteléséért, 
akkor a csíkszeredaiaknak miért kell? 

A tömbházak hőszigetelését kétféle pályá-
zat szerint bonyolítjuk le: a Regionális Opera-
tív Program megköveteli a lakossági önrészt, 
az Országos Helyreállítási Tervből (PNRR) 
finanszírozottaknál eltekinthetnénk ettől. Két 
okból azonban Csíkszeredában továbbra is 
lakossági önrésszel folytatjuk a munkát. 
Egyrészt a PNRR hőszigetelési költség-
vonzatokat meghatározó országos norma-
tívája 2022 elején készült, és azóta draszti-
kusan elszálltak az anyagárak, ezért biztosra 
vehető, hogy többletköltségek keletkeznek 
a finanszírozási szerződésekben foglalt ér-
tékekhez képest. Ezeket a többletköltsége-
ket az önkormányzatoknak kell fedezniük. 
Ez még a néhány tömbházzal rendelkező 
községeket is nehéz helyzetbe sodorhatja, 
de Csíkszereda esetében a nagyszámú 
pályázat miatt akár meg is gátolhatják a 
hőszigetelések folytatását. 
Másrészt nem tartjuk etikusnak a hirtelen 
váltást: ha a korábbi pályázatok megvaló-
sításaiból a lakók becsületesen kivették a 
részüket anyagi szempontból is, akkor nem 
lenne tisztességes velük szemben sem, ha 
az új esetekben másképpen járnánk el. Csík-
szeredában bevált az unió, az állam, a helyi 
önkormányzat és a lakosság összefogása. 
Továbbra is ezen az úton kívánunk haladni.

#nagycsaládos kártya
2) A Nagycsaládos kártya érvényes akár 
az Erőss Zsolt Aréna tevékenységeinél is? 

Természetesen igen. Az arénát újabban 
a Csíki Sport és Rekreatív Kft. működteti, 
amely a városháza alárendeltségébe tar-
tozik. A város által fenntartott intézmények 
és cégek esetében érvényes a kártya, de 
kérjük, hogy ha probléma adódik az intéz-
ményekbe való kedvezményes belépéskor, 
mindenképpen jelezzék a varoshaza@
szereda.ro e-mail-címen vagy a 0266–
315120/241-es telefonszámon!

#rovásírás
3) Most akkor lehet rovásírás a város 
bejáratainál, vagy nem? 

Lehet. Különbséget kell tenni a város 
brandjét hirdető vizuális elem és a város-
bejáratnál elhelyezett hivatalos helység-
névtáblák között. Az utóbbit a közigazga-
tási törvény szabályozza, míg előbbit az 
önkormányzat határozza meg. Ebben az 
esetben a város élhet a rovásírás haszná-
latának jogával.

Kérdő útját 
nem veszti

Az okostelefonok elterjedését követő 
applikációs dömpingnek nem meglepő 
módon az egyik leghasznosabb hozadé-
ka az állásközvetítés. Ez képezi a gerincét 
a nemrég elérhetővé vált Hargita haza-
vár okostelefonos alkalmazásnak is. Ha 
igazán hasznos applikációkat gyűjtesz a 
telefonodra, akkor a Hargita Megye Ta-
nácsa koordinálásában létrejött alkalma-
zásnak ott a helye!

A Hargita hazavár platformja nem új ke-
letű: honlap formájában már 2019-ben 
elindította a megyei tanács alintéz-

ménye, Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége 
(www.hargitahazavar.ro). Elsődleges célja az 
állásközvetítés volt, a hangsúlyokat azonban 
jelentősen átírta a koronavírus-járvány. Részben 
emiatt, főképp azonban a folyamatosan megúju-
ló trendek késztették arra a kezdeményezőket, 
hogy a honlapon túllépve okostelefonos alkalma-
zás formájában is megszólítsák a felhasználókat.

A TalentMagnet európai uniós projekt 
révén, Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksé-
gével partnerségben megvalósult applikációt 
tavaly december 20-án mutatták be Székely-
udvarhelyen, a Harghita Business Centerben. 
Letölthető Android és iOS készülékekre is, és 
mindeddig …-en éltek ezzel a lehetőséggel.

Február elején már 188 cég hirdetett állást 
az alkalmazáson keresztül, 302 aktuális ál-
láshirdetés iránt pedig több mint 500 felhasz-
náló érdeklődött, és 77-et már alkalmaztak is. 
A platform használata egyszerű: a regisztrá-
ciót követően máris kereshetjük a számunkra 
érdekes tartalmat. A felhasználói fiókun-
kat létrehozhatjuk munkakeresőként vagy 
munkaadóként, ez alapján kereshetünk vagy 
hirdethetünk állást. Az önéletrajzunkat nagyon 
gyakorlatiasan kitölthetjük, a megpályázott 
álláslehetőségeket pedig könnyedén nyomon 
követhetjük.

Az alkalmazás azonban nem merül ki az 
állásközvetítésben: útmutatást és gyakorlati 
tanácsadást nyújt egyebek mellett a cégala-
pítás terén, ismerteti az aktuális pályázati és 
képzési lehetőségeket. Egyáltalán nem mellé-
kes, hogy az álláslehetőségekkel és jó gyakor-
latok bemutatásával üzen azoknak a Hargita 
megyeieknek – így a csíkszeredaiaknak is –, 
akik más városban vagy külföldön élnek. Az 
üzenet pedig egyszerű: aki dolgozni szeretne, 
az Hargita megyében is érvényesülhet, és a jó 
munkaerőt a megbecsülés és a tisztességes 
bérezés mellett a szülőföld jobbá-szebbé 
tétele is hajtja.

Hargita hazavár! Téged is. És a barátodat, a 
szomszédodat is. Oszd meg vele, légy szíves, az 
applikáció linkjét!

Hargita hazavár – 
applikáció a jövőnkért
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Csíkszereda fejlődik: Korodi Attila, Csík-
szereda polgármestere tavaly december 
óta összesen 98,40 millió lej értékben írt 
alá finanszírozási szerződéseket az Orszá-
gos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből. 
A kilenc finanszírozási szerződés tárgyát 
képző projektek mindegyike többéves 
kifutású, és a kivitelezések zömét jövőre 
kezdik el.

Ú jabb nagy léptékű beruházások anyagi 
támogatására nyert külső támogatást 
Csíkszereda: Korodi Attila polgármes-

ter és Cseke Attila fejlesztési miniszter az elmúlt 
hetekben kilenc finanszírozási szerződést látott el 
kézjegyével, majd elektronikusan egy környezet-
védelmi projekt szerződését is aláírták. Összér-
tékük 98,40 millió lej. A vissza nem térítendő tá-
mogatások többek között középületek felújítását, 
elektromos buszok beszerzését, kerékpárutak 
bővítését és felújítását, hulladékudvar létesítését 
finanszírozzák.

A legnagyobb értékű projekt a Csíkszereda 
vonzáskörzetét kiszolgáló elektromos autóbu-
szok beszerzése. A tíz jármű összértéke közel 
31,40 millió lej, és három körjáraton szolgálják 
ki a lakosokat, mindkét irányban. A tervezett 
útvonalak a következők: 1. Csíkszereda–Csíkdel-
ne–Csíkpálfalva–Csíkcsomortán–Csíkszereda; 
2. Csíkszereda–Csíkcsicsó–Madéfalva–Csík-
rákos–Göröcsfalva–Csíkvacsárcsi–Csíkszent-
mihály–Szépvíz–Csíkszentmiklós–Csíkszereda; 
3. Csíkszereda–Csíkszentlélek–Csíkmindszent–
Bánkfalva–Csíkszentmárton–Csíkszentsimon–
Csíkszentimre–Csíkszentkirály–Csíkszereda. 

Négy középület felújítására 36,14 millió lejt 
hívott le a Csíkszereda. Ennek több mint felét 
a Városháza műemlék épületének felújítására 
szánja (19,60 millió lej). A Városháza Ügyfélköz-
pontjára 7,69 millió lej, a Csíki Játékszín épületére 
7,32 millió lej, a Nagy Imre Galériára 1,55 millió lej 
külső támogatást nyertünk.

Ugyancsak PNRR-s forrásból finanszírozzák 
az általános városrendezési terv és nyolc övezeti 
rendezési terv elkészítését, valamint 45 elektro-
mos töltőállomás beszerzését (14,35 millió lej).

A helyreállítási terv lehetővé teszi továbbá 
közel nulla kibocsátású (nZEB) ifjúsági lakások 

építését (2,51 millió lej), a Gál Sándor utca 2–4. 
szám alatti tömbház teljes felújítását (1,02 millió 
lej), illetve új kerékpárutak építését és meglévők 
korszerűsítését (8,36 millió lej). 

Februárban újabb finanszírozási szerződést 
írt alá Korodi Attila – ezúttal a környezetvédelmi 
minisztériummal – digitalizált hulladékudvar léte-
sítése céljából (4,55 millió lej).

A felsoroltak mellett a PNRR-ből további tömb-
házszigetelési, hulladékgazdálkodási és közlekedés-
mendzsmenti projektek finanszírozására számítunk, 
és az Anghel Saligny programból is 40 millió lejnyi 
összegre várható finanszírozási szerződés aláírása. 

Mindez a városházi szakirodák megfeszített 
munkája mellett az RMDSZ kormányzati szerep-
vállalásának is köszönhető.

Folytatjuk!

É ppen egy évvel ezelőtt lapozhatta először az Olvasó a 
Csíkszereda kiadvány megújult változatát. A korábbinál 
terjedelmesebb, nagyobb méretű és színes kiadvány kelen-

dőnek bizonyul, az olvasói visszajelzések is többnyire pozitívak. Ezzel 
együtt látjuk, hogy mik a hiányosságai, és nem tartjuk kizártnak, hogy 
a közeljövőben kisebb-nagyobb módosításokkal még előrukkolunk 
annak érdekében, hogy még tartalmasabb, még fogyaszthatóbb 
lappal szolgáljuk a város lakosságát.
Ennek szellemében két vonatkozásban kérjük az Olvasó segítségét. 
Egyik a megrendelés: a press@szereda.ro e-mail-címen vagy a 
0266–315120/239-es telefonszámon jelezhetik igényüket, elektroni-

kus postafiókjukba vagy postaládájukba kérhetik a Csíkszeredát. 
A másik a terjesztés. Az e-mail- és a postacímek begyűjtésekor 
több esetben előfordult, hogy hiányos vagy elgépelt címek érkeztek 
hozzánk. E-mailek esetében viszonylag egyszerű a dolgunk, mert 
ahová nem jut el a kiadvány pdf-formátumú csatolmánya, onnan 
visszajelzést kapunk – nyilvánvaló viszont, hogy ezekre a címek-
re hiába küldünk értesítést. A postacímeknél ennél több a gond: 
számos megrendelést kellett időközben „kigyomlálnunk” nem létező 
vagy hiányos adatok miatt. Nagyban segítene ebben a megrendelő 
nevének ismerete. Kérjük azon Olvasóinkat (elsősorban a tömbház-
lakókat), akik a nevüket nem közölték a címek begyűjtésekor, hogy 
utólag tegyék meg: a fenti elérhetőségek bármelyikén közöljék 
velünk a (kaputelefonon megjelenő) nevet!
Köszönjük észrevételeiket, köszönjük a ránk szánt idejüket!

A hónap üzenete

Közel 100 millió lej külső forrásból, 
és a sor még folytatódik

A beruházás neve
A támogatás 

értéke  
(lej, áfával)

Elektromos buszok 31.398.949,68

PUG, PUZ, töltőállomások 14.357.989,86

Városháza 19.603.924,19

A Városháza Ügyfélközpontja 7.698.137,95

A Csíki Játékszín épülete 7.320.173,04

Nagy Imre Galéria 1.552.373,44

Kerékpárutak 8.369.050,27

Ifjúsági lakások 2.518.658,54

A Gál Sándor 2–4. szám alatti 
tömbház hőszigetelése 1.023.429,33

Digitalizált hulladékudvar 4.558.785,28

Összesen 98.401.471,58
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Látványosan folytatódik a város arculatához 
fűződő, az egyéni megjelenítést szolgáló és 
ezzel az identitástudatot erősítő városszépí-
tési beavatkozások sora: a településrende-
zési szakosztályunk tervpályázatot hirdet a 
városbejáratok egységesítésére. A pénz-
díjas verseny február 20-án indul és június 
végén zárul. A legkreatívabb, kivitelezhető 
építmények – vagy azok ötvözetei – a város 
hét bejáratát díszítik majd.

C síkszereda városbejáratainál vagy csak 
kommunizmus korabeli üdvözlőelemek 
vannak (például az egykori traktorgyár 

„emlékműve” Csiba irányából), vagy egyáltalán 
semmi. Márpedig egy település arculatának szer-
ves része, hogy az ide látogatókat és a városla-
kókat milyen köszöntőépítmény fogadja. Az új 
utcanévtáblák hozzájárulnak a „csíkszeredaiság” 
erősítéséhez, és a 2023/23-as önkormányzati ha-
tározattal útjára indított városbejárati tervpályázat 
is ezt a célt szolgálja.

A versenyt február 20-án hirdetjük meg. Az 
érdeklődők március 6-ig jelentkezhetnek, majd 
június elejéig nyújthatják be a pályázataikat. Az 
eredményhirdetés június 26-án történik. Bene-
vezhetnek egyénileg és csapatban is magán- és 
jogi személyek. Tanulmányi követelmények 
nincsenek, de a csapatoknak legalább az egyik 
tagja aláírási joggal rendelkező műépítész kell 
hogy legyen. 

A benevezőknek lehetőségük lesz szervezet-
ten felkeresni a hét helyszínt: a csibai (13A jelzésű 
országút), a csicsói (578-as európai út), a Szépvíz 
felőli (12A országút), a pálfalvi (4-es községi út), a 
csomortáni (123E jelzésű megyei út), a szentléleki 
(123B megyei út) és a szentkirályi (578-as európai 
út) városbejáratot.

Az építmények legfeljebb 2 × 2 méteres 
felületen állhatnak, maximális magasságuk 4 

méter lehet. Villanyáramot nem használhatnak, 
fényvisszaverő felülettel legfeljebb a városnevet 
jeleníthetik meg. Csíkszereda nevét egyébként 
románul és magyarul, valamint székely rovásírással 
is feltüntetik. Ezek az üdvözlőelemek nem helyet-
tesítik a hivatalos helységnévtáblákat!

A legjobb pályázatot 15 ezer lejjel díjazzák, és 
pénzjutalmat kap a második és a harmadik leg-
jobb pályamunka, valamint két további dicséret.

A részletes szakmai leírást a pályázat témameg-
jelölése és szabályzata tartalmazza – mindkettő a 
2023/23-as számú határozat melléklete –, amelye-
ket a meghirdetést követően a www.szereda.ro 
honlapon és a városházi Facebook-oldalakon ismét 
közzéteszünk. A tervpályázatokat héttagú zsűri 
rangsorolja, és a legjobb pálymunká(ka)t a városháza 
az elkövetkező időszakban – a szükséges urbaniszti-
kai lépések megtétele után – megvalósítja.

A városbejáratok egységesítésére készülünk

C síkszereda emblematikus sportépülete, a Vákár Lajos Műjégpálya helyén 
1930-ban még labdarúgópálya állt. A műjégpálya építését 1968-ban 
harcolta ki az akkori sportkedvelő közönség. Úgy vélték, itt az ideje an-

nak, hogy Csíkszereda fedett korcsolyapályával rendelkezzék, megteremtve ezzel 
a lehetőségét annak, hogy a csíkiak által kedvelt jégkorong, korcsolyázás idénye 
ne csak a téli időszakra szorítkozzék. Már abban az évben, 1968-ban elkezdődött 
a fedett műjégpálya építése. A lakosság – köztük dolgozók és diákok is – az épít-
kezések gyorsítása érdekében önkéntesként segítette a munkálatokat. A közös 
munkának meg is lett a gyümölcse: két év alatt felépült a 2000 szurkoló befoga-
dására alkalmas sportlétesítmény, amely helyet adott edzőtermeknek, irodahelyi-
ségeknek és természetesen a 60 × 30 méteres pályának is. A műjégpályát 1971. 
január 27-én nyitották meg, 28 évvel később, 1999. január 16-án pedig felvette 
városunk kiemelkedő játékosának, edzőjének, Vákár Lajosnak a nevét.

Forrás: Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története – 
Typografika, Békéscsaba, 2007 (164. oldal)

Vofkori László: Székelyföldi útikönyv 2. – Cartographia, Budapest, 1998 (19. oldal)
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Várjuk a gazdákat 
a városházára az 
APIA-s támogatás 
igénylése előtt!
A Csíkszeredában állatot tenyésztő vagy mező-
gazdasági földterülettel rendelkező magán- és 
jogi személyek március 1-jéig jelentkezhetnek 
be a Mezőgazdasági nyilvántartóba. Erre egy-
részt törvény kötelezi a gazdákat (tulajdono-
sokat és bérlőket egyaránt), másrészt a re-
gisztráció a területalapú (APIA-s) támogatások 
igénylésének is feltétele.

A 2009/98-as számú törvény arra kötelezi a 
földművelőket és az állattenyésztőket, hogy 
jelentkezzenek be és évente frissítsék adatai-

kat a Mezőgazdasági nyilvántartóban. Különösen fontos 
az ügyintézés azon esetekben, amikor a mezőgazda-
sági földterületek mérete vagy az állatállomány száma 
megváltozott. A területalapú támogatások igénylésekor 
szintén feltétel a nyilvántartóban végzett adatfrissítés.

Csíkszereda Városháza (Vár tér 1. szám) 43-as 
irodájában keddi és csütörtöki napokon 9–13 és 14–16 
óra között fogadják a gazdákat, március 1-jéig. További 
információt a 0266–315120/243-as és a 0735–209469-
es telefonszámon, illetve a mezogazdasag@szereda.ro 
e-mail-címen igényelhetnek.

A hónap 
Pro Urbe díjasa

Lányi Szabolcs
vegyészmérnök, egyetemi tanár
1946. február 18.

A Maros megyei Görgényszentimrén született, Marosvásárhelyen ne-
velkedett. Már az elemi iskolában „megfogta a kémia”, és korán eldön-
tötte, hogy vegyész lesz. Érettségi (1963) után a fővárosban folytatta 

tanulmányait. 1968-ban diplomázott a Bukaresti Műszaki Egyetemen, és mint 
évfolyamelsőt felvették tanársegédnek ugyanoda a vegyészmérnöki karra, a szer-
vetlen kémiai technológia és környezetvédelmi tanszékre. 

Alapító tagja a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek. Az 1989-es 
változások után a környezetvédelmi és iparügyi szaktárca miniszteri főtanácsosa, 
1996 és 1999 között államtitkár, majd az Országos Tudományos és Technológiai 
Ügynökség elnöke.

2001-ben meghívást kapott a csíkszeredai egyetem alapítására – ezt a fela-
jánlást élete ajándékának tartja. A 2000-es évek kezdetén családjával Csíkszere-
dába költözött, és egyik fő mozgatórúgója lett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem csíkszeredai kara létrehozásának, ahol azután alapító dékán, majd 
tanszékvezető egyetemi tanár, kutatásvezető, doktorátusvezető.

Több mint 250 szakcikket közölt, emellett több mint 80 műszaki termék fűződik 
nevéhez – ezek között hét nemzetközi díjat nyert szabadalmaztatott eljárás. Orszá-
gos szinten 18 versenypályázaton nyertes kutatási tervben vett részt kutatásvezető-
ként. Székelyföldi vállalkozásokat is bevont a tudományos kutatási munkába. Meglá-
tása szerint az oktató két utat követhet: oktatja azt, amit ő is könyvekből megtanult, 
vagy oktatja azt, amivel nap mint nap foglalkozik. Ez utóbbi a hiteles.

Nevéhez kötődik a Sapientia EMTE keretében működő Biokémiai és Biotech-
nológiai Kutatóközpont (BIBIRC) 2006-os alapítása és működtetése, emellett 
2014-ben az első független biotechnológiai és biokémiai kutatóintézet (CEBIO) 
létrehozása Csíksomlyón.

2016 óta az egyetem professor emeritusa.
Csíkszereda város polgármestere 2003-ban Pro Urbe díjjal tüntette ki.

Forrás:
Daczó Katalin: Születésnapi beszélgetés dr. Lányi Szabolccsal – Főnöknek lenni: 
elvégzendő feladat (Hargita Népe, 2016. március 2.)
Politika és oktatás – interjú dr. Lányi Szabolcs egyetemi tanárral (TVR1 Magyaradás, 
2020. január 20.)
Wikipédia
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A költségvetés kétharmadát 
fejlesztésekre szánjuk
Csíkszereda Önkormányzata a város 2023-as költségvetéséről szavazott feb-
ruár 2-i soron kívüli ülésén. A 392,39 millió lejnek 66 százaléka (258,22 millió 
lej) a fejlesztési alapot erősíti, a fennmaradó 134,17 millió lej pedig a műkö-
dést fedezi. A korábbi évekből példátlanul magas arány az uniós forrásoknak 
köszönhető: idén a mobilitási terv beruházásait kell csúcsra járatni, és további 
nagy értékű projektek kezdődnek el.

A városvezető testület a tavalyihoz hasonlóan idén is már februárban elfogadta 
a megyeszékhely költségvetését. „Erős költségvetéssel vágunk neki a 2023-as 
esztendőnek. Városvezetői mandátumunk kezdetétől már közel 114,5 millió lejt 

kifizettünk beruházásokra, és mivel két és fél év alatt a működési alapból közel 83 millió 
lejt sikerült megtakarítanunk, továbbra is egyensúlyban vagyunk. 40 millió lejes beruházá-
si megtakarítással vettük át a város irányítását, és a működési megtakarítások, valamint a 
projektek különféle társfinanszírozásai azt eredményezték, hogy most már 70,8 millió lejes 
beruházási tartaléknál tartunk. Erre nagy szükség lesz, mert óriási fejlesztéseket valósítunk 
meg, és az előkészítettek is ugyanilyen nagy léptékűek. Évről évre egyre nagyobb össze-
gekkel támogatjuk az oktatást, a kultúrát, a sportot, az egyházakat, és igyekszünk minden 
hasznos társadalmi, közösségi projektben partnerek lenni” – fogalmazott az önkormányzati 
ülésen Korodi Attila polgármester.

A bevételi forrásokat illetően a személyi jövedelemadóból tervezett bevételek összege 
a tavalyihoz képest 11 millió lejjel növekedve megközelíti a 85 millió lejt, az áfa-visszaosztá-
sokból származó összeg pedig 38,8 százalékkal növekedve 21,84 millió lejre emelkedett. 
Az uniós források 136,64 millió lejt, az állami források 39,5 millió lejt tesznek ki, továbbá a 
költségvetés részét képezik a hőszigetelés előtt álló tömbházak lakóinak hozzájárulásai – ez 
az összeg meghaladja a 11 millió lejt.

A kultúra és a sport támogatásának összege is növekedett – utóbbit nagyban erősíti a 
sportinfrastruktúrát működtető Csíki Sport és Rekreatív Kft. 3,3 millió lejes támogatása. Az 
egyházi támogatások 750 ezer lejről 1 millió lejre növekedtek, az útkarbantartás hatékonysá-
gának köszönhetően pedig az erre a fejezetre szánt összeget is a tavaly már rekordösszegű 
6,8 millió lejről idén 8,6 millió lejre bővítették.

Ez a költségvetés már a következő évek nagy léptékű fejlesztéseinek költségvonzatát 
is tükrözi: az Országos Helyreállítási Terv és az Anghel Saligny program keretéből aláírt 
finanszírozási szerződések összegei is visszaköszönnek.

A költségvetés sarokszámait a mellékelt illusztrációk is bemutatják.

Lencsevég
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Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2023. január 27-én 
tartotta soros havi ülését, emellett pe-
dig egy alkalommal, január 9-én gyűlt 
össze soron kívüli ülésen. A januári 
határozatok a következők:

 � 1-es számú határozat
a Csíkszeredára és vonzáskörzetére vonatkozó 
Integrált Városfejlesztési Stratégia (2021–2030) 
jóváhagyásáról, az utólagosan módosított és 
kiegészített 2022/214-es számú határozat visz-
szavonására vonatkozóan

 � 2-es számú határozat
a Csíkszeredára és vonzáskörzetére vonatkozó 
Integrált Városfejlesztési Stratégia (2021–2030) 
jóváhagyásáról

 � 3-as számú határozat
a Csíkszeredára és vonzáskörzetére vonatko-
zó Fenntartható Mobilitási Terv (2021–2030) 
jóváhagyásáról

 � 4-es számú határozat
az előző évek többletének a 2023-as esztendő-
ben való felhasználásának jóváhagyására

 � 5-ös számú határozat
a kisajátítási végzés kiadásáról mindazon ingat-
lanokra, amelyek a Nagymező utca felújítása 
megnevezésű közhasznú beruházás megvalósít-
hatóságához szükségesek

 � 6-os számú határozat
a helyi önkormányzat gyűléselnökének és 
helyettesének a megválasztására 2023 február, 
március, április hónapokra

 � 7-es számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó 
területek használatba adásának jóváhagyásáról

 � 8-as számú határozat
a villanyvezeték-hálózat bővítése és felújítása 

A városi  önkormányzat 
2023. januári  határozatai

céljából szükséges területek biztosításának 
jóváhagyására a Distribuție Energie Electrică 
România Rt. javára

 � 9-es számú határozat
a Csíkszereda területén lévő tanügyi intéz-
ményekben található, egyes többletfelületek 
versenytárgyaláson való bérbeadásának jóváha-
gyására

 � 10-es számú határozat
a Hargita Megyei Kataszteri Hivatallal kötött 
2013/55-ös számú bérmentes szerződés meg-
hosszabbításának jóváhagyására

 � 11-es számú határozat
a csíkszeredai hőenergia-ellátási közszolgáltatás 
ügykezelésének a Közüzemek Rt.-re való átruhá-
zására vonatkozó 2013/526-os számú szerző-
dés melléklete módosításának és bővítésének 
jóváhagyásáról

 � 12-es számú határozat
a 2023/5-ös számú határozat módosításának 
jóváhagyására (kisajátítási végzés kiadásáról 
mindazon ingatlanokra, amelyek a Nagymező 
utca felújítása megnevezésű közhasznú beruhá-
zás megvalósíthatóságához szükségesek

 � 13-as számú határozat
a 2022/107-es számú határozat módosításá-
nak jóváhagyására (az állami tulajdonban – a 
Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium 
igazgatása alatt és a Román Állami Vasúttársa-
ság haszonbérleményében – levő vasúti aluljáró 
tulajdonjogának és ügyintézésének az átvételére 
irányuló kérelem jóváhagyására)

 � 14-es számú határozat
jogi és magánszemélyek által felajánlott, tulaj-
donjogról való lemondások elfogadásának a 
jóváhagyására

 � 15-ös számú határozat
a Mezőgazdasági nyilvántartó adatbeviteli szaka-
szának elemzése a 2022-es év IV. negyedévére 
(október–december)

 � 16-os számú határozat
a Csíkszereda területén élő kutyák és macs-
kák tenyésztéséről, tartásáról, szaporodásuk 
szabályozásáról és az elhagyásuk megelőzéséről 
szóló Szabályzatot elfogadó 2019/211-es számú 
határozat módosításáról

 � 17-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőinek 
megbízásáról, a Hargita Víz Közösségi Fejlesztési 
Társulás közgyűlésén történő alapszabály-frissí-
tés elfogadására

 � 18-as számú határozat
a helyi közösség gyermekvédelmét biztosító te-
vékenység költségei támogatásának mértékéről

 � 19-es számú határozat
a bentlakási otthonokba beutalt személyek ellá-
tási költségei támogatásának mértékéről

 � 20-as számú határozat
a csíkszeredai oktatási intézményhálózat elfoga-
dására a 2023–2024-es tanévre vonatkozóan

 � 21-es számú határozat
az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás árstratégiá-
jának és haszonbér-stratégiájának az elfogadá-
sáról

 � 22-es számú határozat
övezeti rendezési terv készítése családi házak és 
társasházak építése céljából

 � 23-as számú határozat
a Városbejáratok című tervpályázat szabályzatá-
nak elfogadásáról

 � 24-es számú határozat
a 2000/28-as és a 2000/29-es számú haszon-
bérleti szerződések meghosszabbításának a 
jóváhagyására

 � 25-ös számú határozat
az Országos Lakásügynökség által épített laká-
sok bérleti szerződései meghosszabbításának, 
valamint az újraszámított béreinek jóváhagyására
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A z országos törvénykezés sokat szigorodott az utóbbi 
esztendőkben. A kiszabható pénzbírságok nagy ará-
nyú növekedésén túl az utólagos ügyintézés is sokkal 

nagyobb költségeket von maga után. Engedély nélkül építkezni 
ma már óriási kockázat!

Ahány illegálisan épült lakóház, melléképület: annyi különféle 
eset. Az immár bő két éve mandátumát teljesítő városvezetés-
nek célkitűzése az építkezésfegyelem megerősítése, ugyan-

akkor a régi gondok megoldása is. Erre 
a törvény kínál megoldást a meglévő 
épületek engedélyeztetésének lehető-
ségével. Csíkszeredában az elmúlt bő két 
esztendőben 46 esetben indították el 
ezt az eljárást.

Mi is ennek a módja? Alapvetően attól 
függ, hogy az építkezési engedély nélküli 
épületet az elmúlt három évben építet-
ték, vagy pedig annál régebben.

Az a kiindulópont, hogy az engedély 
nélküli építkezés kihágásnak minősül, és 
eszerint büntetendő. A kihágás bün-
tethetősége három év után elévül. A 
kihágást jegyzőkönyvben állapítja meg a 
városrendezési osztály, függetlenül attól, 
hogy mikor épült az illető épület.

Ha a tulajdonos nem tudja bizonyítani, hogy három évnél 
korábbi az építmény, akkor utólagos engedélyeztetési fo-
lyamatot kell végigjárnia urbanisztikai bizonylattal, tervvel, 
jóváhagyásokkal, építkezési engedéllyel, és pluszban bejön a 
szakvéleményezés. Na meg a bírság. Bizonyítéknak minősül-
nek a dátummal ellátott, manipulálatlan fotók, dokumentumok 
vagy tanúk. A város nagy felbontású légi felvétele pedig kiszűri 
az esetleges „lódításokat”.

A három év elteltével – az 1991/50-es számú törvény 37-es 
cikkelye alapján – a közvetlen telekkönyvbe vétel a járandó út. 
Ez az eljárás nem von maga után bírságot. Az elvégzett épít-
kezési munkálatok törvényesítése érdekében az urbanisztikai 
bizonylat az első szükséges dokumentum – ehhez kérelmet, 
friss telekkönyvi kivonatot, kataszteri térképkivonatot vagy 
esetenként övezeti rajzot, személyi másolatokat, cég esetében 
a cégbejegyzési irat másolatát, illetve az illeték befizetésének 
igazolását kell benyújtania a kérelmezőnek. Az urbanisztikai 
bizonylat kéri  a következő lépésben a szakvéleményezést és 
a tervet. A következő lépés az ingatlanazonosítási bizonylat. 
Szükséges iratok: friss telekkönyvi kivonat, személyi igazolvány 
másolat, topo-kataszteri dokumentáció (Plan de Amplasam-
ent și Delimitare – PAD) és illeték-befizetési igazolás. Az ingat-
lanazonosítási bizonylat a telekkönyv naprakésszé tételének 
a feltétele, ezzel tehát frissíteni lehet a telekkönyvet, rajta a 
telken levő összes építménnyel.

Az engedélyezett műszaki 
szakértők névsora és elérhetősége 
a fejlesztési minisztérium honlapján 
érhető el.

Csíkszeredában az utóbbi 
években az építésfelügyelet terén 
nagyobb a szigorúság és a követke-
zetesség, mind a bírságolások, mind 
pedig a tisztázások szempontjából. 
Bárki is járjon ebben a cipőben, for-
duljon a városrendezési szakosztály-
hoz: amennyiben az engedély nélkül 
épített ingatlanja megfelel a város-
rendezési előírásoknak, lassan és nem 
kevés többletköltséggel ugyan, de 
orvosolható a mulasztás. Az előírá-
soknak nem megfelelően kivitelezett 
épületekre ez természetesen nem 
vonatkozik!

Folyamatábra

Csíkszeredára is jellemző az 
országszerte tetten érhető jelen-
ség, miszerint egy-egy városrész 
többé-kevésbé építkezési engedély 
nélkül alakult ki. Városrendezési 
szempontból nincs minden veszve: 
mára az ügyintézés folyamatában is 
fontos enyhítések történtek. A tör-
vényes keret lehetővé teszi a nem 
túl gyors, de viszonylag egyszerű 
tisztázást, egyben szigorúbban jár el 
az jelenleg is törvénytelenül építke-
zőkkel szemben.

Engedély nélkül áll az épület – mit tehetek vele?

– Ez csak egy kis nyári szállás a nagyapámtól örökölt kaszálón. Egy kicsit kipofoztam itt-ott... 
Kellett volna rá engedély? Mi az a Natura 2000?

HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN KARIKATÚRÁJA
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Egyedülálló 
sportközpontot avattak

A RideMore Klub által megálmodott, a Vá-
rosháza által felkarolt és a Magyar Turisztikai 
Ügynökség, valamint Magyarország Kormá-
nya támogatásával létrejött sportközpont 
újabb sportolói réteget szólít meg, amely az 
extrém sportokban látja a kihívást. A köz-
pontban megtalálható skate-park, mászófal, 
trambulinház – adott minden feltétel ahhoz, 
hogy a levegőben mozgáskoordinációt 
követelő sportokat gyakorolni lehessen. Van 
crossfit és jógaterem, továbbá öt vendég-
szobát is kialakítottak, ahol 20 edzőtáboro-
zó sportoló számára biztosíthatnak szállást.

Ünnepi fényekben 
a Mikó-vár
A tavaly elindított kezdeményezést 

folyatva idén is a székely zászló színeivel 
világították meg a Mikó-vár homlokzatát 
a madéfalvi veszedelem emléknapján. A 
csendes megemlékezés tömegeket vonzott 
a Vár térre.

Jelesre vizsgáztak 
a hargitafürdői tűzoltók

Szándékos gyújtogatás nyomán tűz ütött 
ki egy hargitafürdői tömbházlakásban, 
és csak a frissen létrejött hargitafürdői 
önkéntes tűzoltóknak köszönhető, hogy 
nem harapództak el a lángok. A hivatásos 
tűzoltók helyszínre érkezése előtt az ön-
kéntesek már megfékezték a tüzet – egy-
ben ez volt az első bevetésük. Munkájukat 
nemcsak oklevéllel, hanem eszközado-
mányokkal is megköszönte a Városháza 
február 6-án.

Egyeztetés az egyházak 
képviselőivel

Az egyházközségek képviselői több új 
beruházási elképzelést is vázoltak a város-
vezetőkkel tartott egyeztetésük alkalmával. 
A gördülékeny együttműködés érdekében 
a város idén egymillió lejjel támogatja az 
egyházakat.

Filmvásznon 
a néptáncegyüttes 
dubaji utazása

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
Romániát képviselte a 2022-es Dubaji 
Világkiállításon, ezzel együtt városunk hír-
nevét is öregbítette. Az utazásról Sivatagi 
álom címmel Katyi Antal filmet rendezett, 
és ezt a nyilvánosságnak is bemutatták a 
Csíki Moziban.

Alakul Csíkszereda 
fúvószenekara

Csíkszereda Városháza közös zenélésre 
hívja a csíkszeredai gyermekeket: Both 
Béla vezetésével megalakul Csíkszereda 
fúvószenekara. Gyakorló hangszeresek és 
kezdők egyaránt jelentkezhetnek a 0742–
675820-as telefonszámon.

Nemes küldetés 
második állomása

A Lázár-ház dísztermében bemutatták 
Oláh-Gál Elvira Nobile Officium című 
kötetének folytatását. A Nobile Officium 
II-ben erdélyi történelmi családok leszár-
mazottaival készült további mélyinterjúk 
olvashatók.

Újraindult a síbusz!

A hóhelyzet még messze nem volt 
ideális, de már indokolt volt a síbusz újraindí-
tása, ezért hétvégenként elindultak a Csík-
szeredát Hargitafürdővel összekötő járatok. 
Egy vonaljegy ára 7 lej, a menettérti jegy ára 
pedig 12 lej.

Nem szolgáltat, de 
megmarad az ideiglenes 
buszpályaudvar

A megyei fogyasztóvédelem döntése 
nyomán elszállították az ideiglenes busz-
pályaudvarról a konténereket, amelyek 
váróteremként és irodaként szolgáltak. Az 
autóbuszok viszont továbbra is a barkácsáru-
házzal szembeni, állami területen kialakított 
helyszínen állnak meg, az utasok továbbra is 
itt szállhatnak fel és le. A Csíki Trans Kft. az 
utazóközönség minél hatékonyabb kiszolgá-
lása érdekében telefonos ügyfélszolgálatot 
indított: a vidéki buszjáratokkal kapcsolatos 
hívásokat hétfőtől vasárnapig 24 órában 
a 0372–155955 és a 0736–004343 tele-
fonszámon fogadják, míg a helyi járatokkal 
kapcsolatos kérdéseiket hétfőtől péntekig 
6 és 21 óra között a 0266–311322 meg a 
0749–091524 telefonszámon tehetik fel.

Hét finanszírozási 
szerződést írtak alá

48 millió lej összértékben írt alá finanszíro-
zási szerződéseket Bukarestben Korodi Atti-
la polgármester és Cseke Attila fejlesztési 
miniszter. Az Országos Helyreállítási Tervből 
(PNRR) finanszírozott beruházásokról a 
3. oldalon olvashat bővebben.

Megjött a tél!

Országszerte lehavazott péntekre 
virradóra, így végre Csíkszeredát is hó lepte 
be. A hóréteg mindeddig a napig a hegyek-
ben is elenyésző volt. Az utak állapotáról 
naprakészen értesül a városháza és a vá-
rosvezetők (elsősorban Bors Béla alpolgár-
mester) Facebook-oldaláról.

Krónika

Mi történt a városban 2023 januárjában?
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Incze Ernest
Tankó Sándor
László Pál
Lampi Petru
Becze Terézia
Bors Laszlo
Lászlo Sándor
Czintos Nicolae-Zoltan
Kacso Károly
Antal Ladislau
Benedek Emeric

Hella Anna
Benedek Antal
Ötvös Lajos 
Nistor Mihály
Orbán Magdalena
Salamon István
Bene Iosif 
Kristó Zsolt
Sikó Eliza
Balázs Ecaterina
Tinca Valeria

Kis Margit
Kristály Rozalia-Gabriela
Török Maria
Nagy Margareta
Căpraru Angelica
Simon Gheorghe-Joan
Szőcs Varvara
Gáspár Margit
Andre Terezia 

2023 január hónapjában anyakönyveztük

Jánosi Árpád-Péter
Rostas Ervin-Szilveszter
Tankó Áron-Márk
Barcsa István-Lajos
Bakó András
Ábrahám Krisztián-Péter
Ferencz Vince

Szakács Benedek
Hanesz Nándor-Örs
Nagy Eszter
Gábor Emma
Szőcs Lara
Crăciun Ioan
Szanto Krisztián-Haris

Gaál Ádám
Illyés Mátyás
Lőrinczi Krisztián
Baricz Nándor
Barabás Tamara
Ferariu Kevin-Florian
Haynal Domokos-Pál

Gáspár Eliza
Szabó Anna-Júlia
Nagy Dorottya
Gábor Dániel
Szabó Bálint
Antal Tatiana
Dénes Odett 

Ambrus Krisztián
Oltean Gherasim
Csúcs Gergely
Toth Gréta
János Mátyás
Szőcs Áron

Küsmödi Csongor – Csata Melinda
Tőke Szabolcs – László Éva

Berszán-Márkos Zsolt – Szabó Csilla
Tușa István – Gerczuj Veronka

Ghencea Paul-Ionuț – Cochior-Tamaș Andreea
Marcus Emil-Leon – Marcus Emma

Miklós Sándor – Szilveszter Szidónia
Mikó László – Kopacz Réka-Orsolya

ELHALÁLOZÁS

31
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