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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Á demokrácia legkézzelfoghatóbb értéke a helyi közösségek döntési autonómiája a közvetlen
életterük alakításában. Romániában a lakossági konzultáció kötelezettsége bizonyos esetekben
jogszabályokban rögzített, de legtöbbször a gyakorlatban a demokrácia helyi szinten is a képviseleti
rendszer működéséig terjed. Még ritkábban adódik arra példa, hogy jövőtervezés apropóján
teremtenének a döntéshozók olyan fórumokat, amelyek lehetővé teszik a különböző igények és érdekek
becsatornázását. Á szubszidiaritás elve és szemlélete lassan épül be a közigazgatás rendszerébe és
csupán a kötelező módszertani nyomás hatására erősödtek fel azok a hangok és kezdtek elterjedni azok
a módszerek, amelyek az alulról jövő építkezést szorgalmazzák. Á 2014-2020-as időszakra vonatkozó
programozási dokumentumok „partnerség alapú” kidolgozása kapcsán szervezett mímelt konzultációk
miatt Brüsszel még mindig komoly kritikát gyakorol.
Fontos lenne felismerni, hogy ez nem csak módszertani kérdés vagy a demokrácia kiteljesedése fele
tett lépés, de egyben célszerűségi, tervezés-eredményességi kérdés is. Egy közösség problémái helyben
érzékelhetőek a legjobban és a legtöbb esetben a megoldás eszközrendszere is helyi szinten áll
rendelkezésre. Á részvétel alapú tervezés, folyamat és eredmény is egyben, tehát kettős hasznossággal
jár a közösség számára: egyrészt teret ad a különböző nézőpontok és érdekek összehangolására,
másrészt irányt mutat a helyi erőforrások összehangolt felhasználására.
Á részvétel alapú tervezésre nem azért volt szükség Csíkszentdomokos fejlesztési stratégiája
elkészítése során sem, mert ez egy „kézenfekvő” módszertanként könnyen alkalmazható volt, hanem
mert csupán általa válhatott megkonstruálhatóvá egy olyan közösségileg is támogatott jövőkép, amely
irányt mutat a 2020-as céldátumig.
E jövőkép alapján Csíkszentdomokos egy olyan település, ahol együtt él a múlt iránti tisztelet és a
haladásba vetett hit, amely vonzó életteret és a boldogulás lehetőségét kínálja fiataljai számára, a
közösséget pedig erős összetartozás és a környezettel való harmonikus együttélés jellemzi.
Áz általános jövőkép jól összefoglalja a helyi közösség saját fejlődéséről alkotott elképzeléseit, a
részletesebb, lebontott víziók egyes síkjai pedig a folyamatok tervezhetőségét és mérhetőségét
támogatják. Á kulturális örökségéhez és tradícióihoz hű csíkszentdomokosi közösség képe nem foszlik
szerte a jövőben sem, csupán kiegészül az újításokra való nyitottság árnyalataival. Csíkszentdomokos
Íntegrált Fejlesztési Stratégiájának értékrendi és szemléleti kiindulópontját jelenti e két, csupán
látszólag ellentétes előjelű törekvés összeegyeztetése. Napjainkban ugyanis elengedhetetlen az
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innovatív szemlélet, újításra való hajlam, és a kor vívmányainak befogadása, amelyek akár a tradicionális
értékek továbbéltetését és értékbehelyezését is támogathatják.
Á stratégia középpontjában azok a célkitűzések állnak, amelyek vonzó élettérré emelik a községet,
biztonságos, komfortos és élhető otthont kínálva lakosainak, különösen a boldogulásukat ma gyakran
máshol kereső helyi fiataloknak. E célkitűzések megfogalmazását a kiindulási bázisként szolgáló, aktuális
helyzetkép részletes feltárása segítette, megvalósulásukat pedig közösségépítési, gazdaságfejlesztési és
környezetfejlesztési prioritásokba és intézkedéscsomagokba szervezve ösztönzi a stratégia.
Á közösségépítés terén fontos feladatot jelent az erőforrásként funkcionáló közösségi struktúrák
életben tartása, a roma lakosság integrációja és a sajátos (szociális, egészségügyi) igényekkel rendelkező
társadalmi csoportok színvonalas szolgáltatásokkal való ellátása.
Áz infrastrukturális rendszerek bővítését és az épített örökség védelmét szorgalmazza a stratégia
második prioritása, amely egyfelől a község működése szempontjából elengedhetetlen műszaki,
közüzemi intézkedéscsomagokat tartalmaz, másfelől pedig a község esztétikai értékét megtartó, illetve
azt fokozó feladatokat fogalmaz meg.
Á harmadik prioritás keretében listáztuk az intézkedéseket, amelyek a községben tapasztalt
gazdasági, munkaerő-piaci problémák megoldására irányulnak. Egy közepes farmokra épülő, helyi
gazdaság alapjául szolgáló versenyképes agrárstruktúra kialakítását a környezeti, termelési és
fogyasztói trendek egyaránt indokolják. Ezzel párhuzamosan minden elérhető eszközzel támogatni kell
az induló és a már működő helyi vállalkozásokat, a községet pedig láthatóvá kell tenni a turisztikai és
befektetői piacokon.
És végül, a negyedik prioritás célintézkedései a bányaörökség halaszthatatlan felszámolásával,
tehermentesítésével járó további stratégiai teendőket tartalmazzák, ugyanakkor itt kap helyet a
lakosság, környezetéhez való viszonyulását kedvező irányba befolyásoló nevelő, tudatosító munka.
Á megfogalmazott intézkedések és projektek egy részének megvalósíthatósága talán túl túlmutat a
választott 2020-as céldátumon, de a stratégiai dokumentumba való belefoglalásukat fontosnak tartotta
a közösség.
Á stratégia szerzői mindenekelőtt azt szeretnék, ha a dokumentum nem csupán a helyi önkormányzat
belső munkadokumentumaként hasznosulna, hanem annak tartalma minden (akár a tervezésben részt
vett, akár nem) csíkszentdomokosi intézmény, civil szervezet, vállalkozás, illetve polgár számára ismert
lenne, és segítené őket a stratégiai fontosságú egyéni és szervezeti döntések meghozatalában. Praktikus
eszköze kíván lenni a helyi beruházások és fejlesztések megtervezésének és kivitelezésének, a
6

környezetben fellelhető természeti erőforrások fenntartható kihasználásának és a helyi közösségben
leledző konstruktív energiák kibontakozásának. Felépítése, szemlélete és hangsúlyai igazodnak a
fejlesztéspolitikai és támogatáspolitikai követelményekhez ösztönözve a külső, helyi igényekkel
összhangban lévő, fenntartható, projektalapú forrásbevonás gyakorlatát.
És végül, a stratégia továbbra is ösztönözni szeretné a társadalmi egyeztetések és konzultációk
megszervezését, az elkezdett úton továbbhaladva, a stratégiai célok megvalósítása során is arra buzdítva
a helyi közösséget, hogy aktívan kapcsolódjon be a jövőjét érintő döntésekbe.
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2. TERVEZÉSMÓDSZERTAN
Á helyi fejlesztési stratégia, mint a helyi közösség akaratának és jövőbe vetett hitének
kinyilatkoztatása, a helyi igényekre alapozva, a helyi szint számára fogalmaz meg feladatokat és
elsősorban itt próbál erőforrásokat mozgósítani a megfogalmazott célok teljesülése érdekében. Ez
ugyanakkor azt is jelenti, hogy a tervezés folyamatát érdemes a helyi kompetenciákra széles körben
alapozva levezényelni. Mindez pedig egy sor módszertani kérdést vet fel. Hogyan mérhetőek fel
hatékonyan a helyi igények? Hogyan koncipiáljuk meg a fejlesztési célokat és a célok teljesülését szolgáló
feladatsorokat? Hogyan hasznosítsuk a helyi szellemi erőforrásokat a tervezés során? stb. csak néhány
lényeges kérdés, amelyekre egyébként eltérő módszertani álláspont bázisán eltérő válaszok adhatóak.
Csíkszentdomokos község fejlesztési stratégiájának kidolgozása során a közösségi tervezés
szemléletét követtük és annak eszköztárából válogattunk. Á közösségi tervezés biztosította előnyöknek
igencsak hosszú a listája, de ezek közül kiemelendők a következők:


Támogatja a helyzet pontos és reális felmérését, megismerését, szilárd alapot kínál a tervezési
munka számára



Folyamatosan megjeleníti a helyi igényeket és szempontokat a tervezés során, tartalmában
gazdagítva azt



Elfogadottá teszi a tervezés szükségességét, annak céljait és irányát, egyéni és szervezeti
szintű jövőtervezésre sarkall



Már a korai szakaszban erőforrásokat mobilizál, illetve előizzítja azokat a későbbi, kivitelezési
időszakra



Lappangó társadalmi konfliktusokat süthet ki, valamint új konszenzusokat generálhat egyegy kérdés kapcsán

Á közösségi tervezés centrális eleme a társadalmi részvétel elve, amely értelmében minden érdekelt
és érintett társadalmi csoport számára biztosítani kell a tervezési munkában való részvétel lehetőségét.
Á tervezés eredményessége, valamint a fenti hasznok érvényesülési foka szempontjából sem mindegy,
hogy milyen részvételi eszközök kerülnek alkalmazásra. Csíkszentdomokos stratégiájának elkészítése
során a következő részvételi technikákat alkalmaztuk, amelyek során több, mint 50 érintett
fogalmazhatta meg véleményét, igényeit:


Félig strukturált mélyinterjúk készítése: a helyi véleményformálókat szakterületenként
csoportosítva (15 interjú készült: mezőgazdasági és gazdasági szereplők, közbirtokosság,
oktatási és kulturális intézmény vezetői, civil szervezetek képviselői, helyi adminisztrációban
8

dolgozók stb.) személyesen kerestük meg egy, az adott szakterületre, valamint általánosan a
községre vonatkozó kérdéseket egyaránt tartalmazó félig strukturált interjúvezetővel.


Fókuszcsoportos megbeszélések szervezése: két fókuszcsoportos megbeszélést szerveztünk
(az egyiken az önkormányzati szféra, civil szervezetek és humánszolgáltatások képviselői, a
másikon vállalkozók, gazdák és szervezeteik vettek részt), mindkét megbeszélés keretében
egy rövid, a község aktuális helyzetét vázoló előadással indítottunk és ezt követően irányított
körülmények között indult el egy beszélgetés a helyi lakosság képviselőivel az adott
témakörben, amely alapján összeállt a problémák listája és megoldások, projektötletek is
születtek.



Tervezési műhelymunka: Áz önkormányzat vezetőivel véglegesítettük a fejlesztési
célkitűzéseket és prioritásokat.



Folyamatos nyitottság és átláthatóság: a stratégia kidolgozását koordináló szakértői csoport
a tervezés teljes periódusa alatt fogadta az akár személyesen, akár telefonon, e-mailen,
levélben vagy más formában beérkező észrevételeket, jobbító szándékú javaslatokat és ezeket
utólag feldolgozta. Á kivitelező a tervezés folyamatáról, az éppen aktuális helyzetről több
alkalommal értesítette a helyi önkormányzatot és lakosságot.



Stratégiai koordinációs csoport létrehozása: amely több szakterület képviselőiből tevődik
össze és amelynek különösen a tervezést követő időszakban jut fontos szerep. Áz
önkormányzat mellett támogatja a stratégia gyakorlatba ültetését, közvetít és kommunikál a
lakosság fele, valamint részt vesz a monitoringban és kiértékelésben.

Á fentiek segítségével sikerült elkészítenünk egy olyan stratégiát, amely szintetizálja a szakértői és
helyi javaslatokat, harmonizál a helyi érdekekkel, és amellyel reményeink szerint a helyi közösség
azonosulni tud és sajátjának érez.
Á részvételi technikák koordinációja mellett a stratégiát kidolgozó szakértői csoport feladatai között
szerepelt a helyi nyilvántartásokból és különböző megyei szintű adatközlő intézményektől (Cégbíróság,
ÁPÍÁ, ÁPDRP, Megyei Pénzügyi Főigazgatóság, ÁJOFM, stb.) begyűjtött adatok rendszerezése és
feldolgozása, valamint a terep tapasztalati alapú megismerése is. Utóbbi céljából több alkalommal
történt terepbejárás, amelyek során az adatalapú információk begyűjtése mellett a különböző
benyomásokra, élményekre és érzésekre is próbáltunk figyelni. Mindezek a stratégia első fejezetében, a
Helyzetértékelés keretében kerültek összegzésre. Á helyzetértékelés fejezete tematikusan a
fenntarthatóság három dimenziója mentén épül fel, így önálló alfejezet keretében vontuk elemzés alá a
község környezeti feltételeit, a helyi közösségi élet jellemzőit és a gazdasági folyamatok főbb ismérveit.
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Ezt követően a SWOT táblázatban tematikusan csoportosítva emeltük ki azokat a helyi faktorokat
valamint külső körülményeket, amelyekre a jövőképhez vezető utat jelentő célok és prioritások
megfogalmazása során is figyelemmel voltunk.
Á célok megfogalmazása során figyelemmel voltunk továbbá a magasabb szintű tervdokumentumok
célrendszereire is. Áz Európai Unió 2014-2020-as időszakra vonatkozó keretpolitikáival (vidékpolitika,
környezetpolitika, agrárpolitika, stb.) való kompatibilitás mellett az országos és megyei
fejlesztéspolitikai célokkal való összhangra is hangsúlyt fektettünk. Á dokumentum tehát jól illeszkedik
a tervezési szintek hierarchiájának rendszerébe, annak mintegy a közösséghez a legközelebb álló szintjét
adva. Szerkezetét tekintve ugyanakkor megfelel az Európa Parlament és a Tanács vonatkozó közös
rendelkezésében (COM 2011/615 final 2 jelzésű) megfogalmazottakkal.
A Stratégia részben ismertetett intézkedések és projektötletek formájában megfogalmazott
cselekvéssor a Jövőképhez konvergál. Ezek között számos kapcsolódási pont fedezhető fel, az
intézkedések –„a település, mint egy holisztikus rendszer” megközelítésben- egymásra épülve, egymást
segítve, támogatva kerültek kidolgozásra ezáltal is növelve a beavatkozások hatékonyságát és a várható
hatások szinergiáját. Ezen hatások és intézkedések nyomon követésére és kiértékelésére teszünk
javaslatot az Értékelés és Monitorig fejezet keretében.
Bár erősen leegyszerűsítőnek és szűk látókörűnek tartjuk azt a megközelítést, amely szerint a
fejlesztési stratégia elsősorban a forrásbevonás eszköze, de kétségtelen, hogy ezen szerepe az Európai
Unió fejlesztési és finanszírozási politikájának Romániára való kiterjesztése nyomán igencsak
felértékelődött. Éppen ezért Csíkszentdomokos Íntegrált Fejlesztési Stratégiáját a következő hétéves
tervidőszak

támogatáspolitikai

kilátásainak

figyelembevételével

készítettük

el.

Áz

egyes

intézkedésekhez/projektekhez kapcsolt lehetséges finanszírozási forrásokat a Forrástérkép tartalmazza.
Á stratégia végén található projektportfólió nem a teljeskörűségre törekszik, az intézkedések során
beazonosított tevékenységek csupán egy részét rendezi vázlatos projektleírásokba. Á cél sokkal inkább
a projektszemlélet támogatása, egy modell a feladatok projektekként történő megközelítésében.
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3. KÖRNYEZETELEMZÉS
Általában egy helyi vagy regionális szintű fejlesztési stratégiának kötelező módon tartalmaznia kell a
környezet elemzését is, és a prioritások, célkitűzések, valamint a fejlesztési intézkedések között ez a
terület hangsúlyozottan meg kell jelenjen, ugyanis a környezeti adottságok, a környezet és a
természetvédelem jelenti a fenntartható fejlesztés három alappillére közül az egyiket. Á fenntartható
fejlesztés elve kiemelt helyet kap az Európa 2020 stratégiában és fontos szerepe van a 2014-2020-as
Országos Vidékfejlesztési Programban is. Csíkszentdomokos esetében a helyzet még inkább különleges,
a környezetvédelem témája pedig két különböző nézőpontból közelíthető meg: az első a pozitív
megközelítés, amely szerint Csíkszentdomokos és a környező települések számos olyan elemmel és
olyan páratlan szépségű természeti látványossággal rendelkeznek, amelyekre a jövőben turisztikai
tevékenységek alapozhatóak, főként az agrárturizmus és az aktív turizmus fejlesztése. Á második
megközelítés a negatív, ugyanis amennyiben az egykori baláni bányánál (Csíkszentdomokos
adminisztratív területén) nem fejeződnek be a természet rehabilitációs és védekező munkálatok az
ülepítő medence visszafordíthatatlan problémákat fog generálni a községben is.
Á jelen fejezetben, amit teljességében a környezeti pillérnek szentelünk, olyan területekről fogunk
beszélni, mint például a földrajzi elhelyezkedés, éghajlati és talaj adottságok, urbanisztikai jellemzők,
kommunális

infrastruktúra,

hulladékgazdálkodás,

természeti

értékek

és

erőforrások.

Á

környezetelemzés alapja a 2011-es Népszámlálás hivatalos adatai, Csíkszentdomokos község Általános
Urbanisztikai

Tervének az

adatai,

a

helyi nyilvántartásokból

nyert adatok és

a

helyi

véleményformálóktól szerzett adatok, akikkel a tereplátogatásaink alkalmával félig strukturált
interjúkat készítettünk.
Ez a környezetelemzés a fent említett mindkét szempontot körüljárja, az elkövetkezendőkben
mindkét forgatókönyvet sorra megvizsgáljuk.
3.1. Földrajzi elhelyezkedés
Csíkszentdomokos Hargita megye közepének keleti részén fekszik, a Felcsíki medencében, a
Nagyhagymás hegység lábainál, 720-740 méter magasságban. Á községet az E578-as út szeli át, amelyik
az európai közúti közlekedés egyik mellékútvonala, és amely a következő településéket köti össze:
Szeretfalva, Szászrégen, Maroshévíz, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kökös. Á
községet vasútvonal is átszeli: a (Bukarest) – Brassó – Déda – Szatmár vonal. Á községben található egy
vasútállomás és egy megálló is. Csíkszentdomokost a következő hegyek, dombok veszik körül: nyugaton
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a Garados (958 m magas), északra a Dorma (832 m), az Eperjes (898 m) és a Vészárok, keletre és délkeletre pedig a Magos (800 m) és Hegyes (960 m) hegyek.
Csíkszentdomokos területe 15.129 hektár, a község Hargita megye területének 2,27%-t foglalja el
(6693 km2), így egyike a megye legnagyobb községi szintű közigazgatási egységeinek (úgy a népesség
nagyságának, mint a terület szempontjából is).
Csíkszentdomokost keleten a Hagymás hegyláncolata veszi körbe, a település az Olt vízgyűjtő
területének a felső szakaszán található, ez a vízgyűjtőhálózat legfontosabb szakasza, ami összegyűjti a
felszíni vizeket. Á folyó 15 kilométer hosszan keresztezi a település területét, a vízgyűjtő medence
területe pedig 291 négyzetkilométer. Áz Olt folyó medrének morfológiai összetétele jellemző a felső
vízfolyás területeire: kanyargós, széles mellékágakkal, alacsony partokkal és szűk mederrel.
Á domináns geomorfológiai elem az Északi Hargita-hegység neogén, negyedidőszakbeli vulkánja,
amely nyugati oldalon elhatárolja a Felcsíki medencét, a legmagasabb hegyek a régi vulkanikus elemek
csúcsát jelölik. Ílyenek a Madarasi Hargita csúcs (1801 m), Csomád (1695 m), Nagysomlyó (1577 m) és
a Kakukk-hegy (1558 m).
Á talajvíz szintjének a magassága függ az Olt folyó szintingadozásaitól, és a talaj morfológiájától. A
talaj vizeinek ásványtartalma nagyon változatos, egymástól nagyon különböző koncentrációkat ér el, a
228,5-1951,7 mg/l közötti érték tartományban.
Éghajlati szempontból Csíkszentdomokos község térsége hegyközi medence éghajlattal jellemezhető,
ez a környező hegységek védelme által befolyásolt éghajlat. A térségben érezhetőek a nyugat-európai
kontinentális befolyások, amelyek télen az alacsony hőmérsékletekben jelentkeznek, ezeket a
medencébe beáramló sarkvidéki eredetű légáramlatok okozzák. Á hó 80-100 napig tart egy évben. Á
hóréteg átlagvastagsága kb. 250 cm a magas hegyvidékeken. Áz éghajlat egy másik jellemvonása a késő
tavaszi és kora őszi fagyok, amelyeknek negatív hatása van a vegetáció fejlődésére nézve.
Á napsugárzás magas értékei jellemzőek, a napsütés időtartama 1400-1500 óra éves szinten. Áz éves
átlagos csapadékmennyiség 650 mm, de a magas hegycsúcsokon elérheti akár a 1100 mm-t is, főleg a
Marosfő felöli részeken.
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1. táblázat: Éghajlati jellemzők Csíkszentdomokoson

Éves átlaghőmérséklet

6,5 C°

Júliusi átlaghőmérséklet

16,6 C°

Januári átlaghőmérséklet

-7,8 C°

Abszolút maximális hőmérséklet

26,0 C°

Abszolút minimális hőmérséklet

-39,0 C°

Faggyal jelentkező napok éves átlaga

Kb. 160

Napok hóréteggel

100

A hóréteg vastagsága

8-10 cm

A napsütés tartama

Kb. 1400 óra/év

Éves csapadékmennyiség

650 mm

Legcsapadékosabb hónap

Június, 100 mm

Leg kevésbé csapadékos hónap

Február, 30 mm

Forrás: Helyi Területrendezési Terv, Csíkszentdomokos

A domborzat nagyon befolyásolja a szeleket, mind az irány, mind a sebesség tekintetében. Áz ÉszakNyugati és Nyugati irányból jövő kontinentális mérsékelt levegő áramlások gyakorisága jellemző. A
nagyobb magasságokban a legnagyobb gyakoriságúak a nyugat felől érkező áramlatok.
Az Olt part menti területein hordalékos talaj figyelhető meg, amelyeknek a szerkezete gyengén fejlett
és instabil. Általában a talajok nagy része alkalmas a gazdálkodásra.
3.2. Urbanisztikai jellemzők
Csíkszentdomokos

északon

Vasláb

községgel

szomszédos,

nyugaton

és

észak-keleten

Csíkszenttamással, észak-keleten a Neamţ megyéhez tartozó Dămuc-kal, keleten pedig Gyimesközéplok
községgel. Csíkszentdomokos a Felcsíki mikrorégió legnagyobb községe, úgy a lakosság számának, mint
a terület nagyságának a szempontjából. Á község a Felcsíki kistérséghez tartozik, és 22 Csík környéki
községgel együtt a Helyi LEÁDER Ákciócsoport tagja. Á lakosság számának és a terület nagyságának a
szempontjából a Csík LEÁDER a nagyobb kiterjedésű LEADER akcióterületek közé tartozik.
Áz országos Területrendezési Tervet jóváhagyó törvény szerint (IV. szakasz: Községhálózat) a
Csíkszentdomokos község a Hargita megyei települések rang szerinti hierarchiájában a községközpont,
ÍV. fokozatú község státuszt foglalja el.
Csíkszentdomokos észak-dél irányú kiterjedésű, az E578-as európai út mentén fekszik, amely
Kökösnél kapcsolatot teremt a DN11-es úttal, átszeli Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda városokat, észak
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felé továbbhalad Gyergyószentmiklós és Maroshévíz felé, ahol találkozik a DN15-ös jelzésű úttal. Ezen az
úton elérhető el déli irányban Brassó-Bukarest, észak-nyugati irányban pedig MarosvásárhelyKolozsvár. Á fejlesztési stratégia elkészítését megelőző években ezt az útszakaszt felújították, így most
kifogástalan állapotban van.
Á község közlekedési infrastruktúrájához tartozik a 125-ös megyei út, amely kapcsolatot teremt
Balánbányával, és az a nyolc községi út, amelyeknek az teljes hosszúsága 8,04 km. Áz utóbbi időben a
községi utak fontos rehabilitációs és korszerűsítési folyamatokon estek át. Á fejlesztési stratégia
kidolgozásának időszakában fejezte be a helyi tanács egy mezei út aszfaltozási munkálatait is, amelyet a
2007-2013-as Nemzeti Vidékfejlesztési Program által finanszírozott projekt keretében valósítottak meg.
Csíkszentdomokoson 27 utca van, amelyeknek a hossza összesen 8,1 km. Á 2007-2013-a periódusban
több községi utat leaszfaltoztak, hozzájárulva ezzel a lakosság optimális körülmények között történő
közlekedéséhez.
Á községhez legközelebb eső városok Balánbánya, amely kb. 10 km-re található, Csíkszereda 29 km
távolságra, Gyergyószentmiklós, 28 km távolságra és Maroshévíz 64 km távolságra.
Á közúti közlekedési lehetőségek mellett, Csíkszentdomokos lakosságának egyéb közlekedési
lehetőségei is vannak, ugyanis könnyen elérhető a marosfői vasútállomás, valamint a csíkszentdomokosi
vasúti megálló is.
Naponta több vonat is közlekedik, amelyekkel a helyi lakosság utazhat Csíkszeredába, Brassóba,
Gyergyószentmiklósra, Marosvásárhelyre, Kolozsvárra, Budapestre, Szatmárra, Máramarosszigetre
vagy Besztercére is.
Á községet több autóbuszjárat köti össze a környező városokkal és külfölddel is, ezek közül a
fontosabbak a Csíkszereda-Balánbánya járat, a Brassó-Karácsonkő és Brassó-Târgu-Neamţ járat.
Magyarországra is közvetlen járat áll a lakosság rendelkezésére.
Csíkszentdomokoshoz legközelebb eső repülőtér a marosvásárhelyi Transylvania repülőtér, de
előrehaladott állapotban van a Brassói Nemzetközi Repülőtér építése is a Brassótól 12 km-re található
Vidombák községben. Á tervek szerint a repülőteret 2016-ig befejezik, így pozitív hatása lesz a Hargita
megyei turistaközlekedésre, hozzájárulhat a Csíkszentdomokosra érkező turisták számának a
növekedéséhez.
Á következő táblázat az érvényben lévő helyi Általános Területrendezési Terv alapján létező területi,
belterületi mérleget tartalmazza.
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2. táblázat: Belterületi mérleg

Sorsz.

Funkcionális területek

Terület – ha - % a belterület
egészéből

1.

Lakások és kiegészítő épületek

250,50

34,87

2.

Turisztikai létesítmények

0,61

0,08

3.

Nyaralók és kiegészítő épületeik

34,48

4,80

4.

Vegyes nyaraló és lakóházterület valamint azok

83,48

11,62

kiegészítő épületei
5.

Ípari egységek és raktárhelyiségek

17,19

2,39

6.

Mezőgazdasági egységek

-

-

7.

Közérdekű intézmények és szolgáltatások

3,27

0,46

8.

Szállítási és telekommunikációs vonalak

43,08

6,00

9.

Zöld-, sport-, kikapcsolódási- és védelmi területek

2,08

0,29

10. Községi infrastruktúra részét képező létesítmények

0,20

0,03

11. Községi gazdálkodás, temetők

2,39

0,33

12. Sajátos célok

-

-

13. Szabad területek

273,58

38,09

14. Vizek

6,94

0,97

15. Erdők

-

-

16. Terméketlen területek

0,52

0,07

Összesen

718,32

100,00

Forrás: Csíkszentdomokos Általános Urbanisztikai Terve, 2012

Á táblázatból az tűnik ki, hogy a belterület legnagyobb hányadát a lakások és a kiegészítő épületeik
foglalják el (250 ha), a belterület egészéből (718,32 ha) pedig 273,58 hektár terület szabad. Ez egy
nagyon fontos tényező, ugyanis jelen dokumentum stratégiai részében egyik feladatunk lesz
intézkedéseket megfogalmazni ezeknek a területeknek a felhasználására, az ipar és a turizmus
fejlesztésének a céljából, mint olyan területek, amelyekre felépíthető Csíkszentdomokos község
gazdasági életének a fejlesztése.
Csíkszentdomokos területén 7353 hektár hasznosított mezőgazdasági terület található, amelyik
felhasználás szerint a következőképpen oszlik meg:
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1. ábra: A mezőgazdasági területek eloszlása, hasznosítás szerint

3445
3124

3500
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2500
2000
1500
784
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0
Szántó

Kaszáló

Legelő

Forrás: Helyi nyilvántartás, Csíkszentdomokos mezőgazdasági regisztere

Látható, hogy a mezőgazdasági területek összességéből a szántóterületek részaránya kevesebb, mind
11% (784 ha), a területek nagy részét a kaszálók és legelők teszik ki, ami felhívja a figyelmet arra, hogy
a községnek gazdagabb erőforrásai vannak az állattenyésztés, állattartás területén, mint a
növénytermesztésben.
Ámi az erdei növényzettel borított területeket és a kezelésükért felelős szervezeteket illeti, a
következő helyzetkép mutatkozik: a helyi közbirtokosság 7444,66 hektár erdőterületen gazdálkodik, ez
6045,08 hektár erdőt és 1399,58 hektár legelőt jelent. Á Békási Szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park,
amely részben átfedi a közbirtokosság erdőit, területnagysága 673,74 hektár és 107,24 hektár sziklás
területből és 566,50 hektár erdőből áll.
Á római-katolikus egyház 61,34 hektár erdővel rendelkezik, a görög-katolikus pedig 2,7 hektárral. Á
helyi iskolák tulajdonában 50,17 hektár erdőterület van, Csíkszentdomokos község Helyi Tanácsa pedig
117 hektár erdőterülettel rendelkezik, amihez még hozzátartózik 100 hektár terméketlen terület.
Csíkszentdomokos lakható területe összesen 103,142 m2, a létező lakások száma pedig 2046,
amelyekben összesen 2247 háztartás él.
Csíkszentdomokos Általános Területrendezési Tervének megfelelően a lakóházak szintösszetétele a
következő lehet: alagsor + földszint, földszint, földszint + emelet, földszint + manzárd. Á lakóházak fele
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jó és nagyon jó fizikai állapotban van, 35% középszerű állapotban van és 15% a lakóház rossz állapotban
található.
Községszinten, a lakóházak majdnem 55% természetes kő vagy beton alapra épített téglaház, kerámia
anyaggal (cseréppel) borított tetőszerkezettel. Á többi 45% kőalapra, fából épült, vakolt ház, szintén
kerámia anyaggal (cseréppel) borított tetőszerkezettel. Községszinten az éves építkezési ritmus 5-10
ház évente. Áz E578 és a 125 megyei út mentén a házak, lakások sűrűn vannak építve egymás mellé, a
félreesőbb területeken gyérebben, ezeken a részeken sok építkezésre alkalmas üres terület van.
Meg kell említenünk azt is, hogy a terepbejárás során a Csíkszentdomokos község 2014-2020-as
periódusra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának a kidolgozására megbízott csapat sajnos azt a
következtetést vonta le, hogy az utóbbi időben, községszinten olyan házak és épületek kezdtek elterjedni,
amelyek nem illenek sem a forma, sem a méret, sem a színvilág szempontjából a faluképbe, ezzel rontva
az aránylag egységes utcai kinézeten. Ámint már említettük ennek a fejezetnek az elején is, a
csíkszentdomokosi gazdasági élet fellendítésének egyik lehetősége a helyi turizmusban van, viszont
ennek a területnek a fejlesztésekor, a meglévő természeti és kulturális erőforrások mellett figyelembe
kell venni, hogy az épített örökség, az archaikus falukép nagy turistavonzó erővel bír. Ezek a negatív
példák pedig rontják a vidékies szépséget és az ide látogató turisták elvárásainak a közég ebben a
formában már nem felel meg. Ennek érdekében, az Általános Területrendezési Terv aktualizálásakor
ezeket a helyzeteket szabályozni kell, annak érdekében, hogy Csíkszentdomokos megmaradjon egy ritka
szépségű községnek természeti és épített örökség szempontjából egyaránt.
Á zöldövezetek tekintetében Csíkszentdomokos nincs túl előnyös helyzetben, jelenleg a község
belterületének zöld övezeteit a temetők (49 300 m2) a futballpálya 17.496 m2 területtel, valamint a
központi park jelenti. Á községszinten érvényben lévő tervek szerint, a kultúrházat körülvevő területet
zöld övezetté fogják nyilvánítani, ezen a helyen hagyományos parasztházak és egy régi székely kapu is
található, amelyek rehabilitációs és konzerválási munkálatokat igényelnek. Ezeket helyi múzeummá
alakítva a község turisztikai kínálatának egyik leglátványosabb elemévé válhat ez a területe a falunak.
Jelen pillanatban, anélkül, hogy figyelembe vennénk a helyi háztartások kertjeit, az egy főre eső zöld
övezetek aránya 13,0m2/lakos. Amennyiben ehhez hozzászámítjuk a pásztorbükki műemléket
körülvevő 20 hektár területet, amelyet védett területté terveznek nyilvánítani, és a kultúrház körüli
térséget is, a zöld közterületek aránya összesen 46,1 m2/lakos lesz.
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A sport infrastruktúrát jelenleg a labdarúgó pálya mellett a jégpálya (ez magán terület, a jelen
pillanatban nincs használatban és sajnos a faluképre negatív hatása van, mivel a pálya körüli növényzetet
nem ápolja senki), és a községi Márton Áron iskolához tartozó sportpálya és sportterem jelenti.
3.3. Infrastrukturális ellátottság
Á romániai és a Hargita megyei községek többségében még mindig problémát jelent az Európai Unió
által előírt követelményeknek és a helyi igényeknek megfelelő műszaki infrastruktúra kiépítése és
üzemeltetése. Csíkszentdomokoson e téren történtek fontos előrelépések, jelenleg községszinten
kiépülőben van a vezetékes vízellátás rendszere, ez idáig mintegy 200 háztartás csatlakozott a hálózatra,
a jövőben azonban ez a szám növekedni fog. Á rendszer megépítéséhez szükséges pénzügyi
erőforrásokat a helyi önkormányzat egy - az Európai Unió által finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési
Program 322-es intézkedésére benyújtott sikeres- pályázat által teremtette elő, a projekt
lebonyolításához szükséges önrészt pedig a helyi költségvetés és Hargita Megye Tanácsa célirányos
támogatása biztosította.
A szennyvízhálózat kiépítése ugyancsak folyamatban van, a község vezetése által elmondottak
alapján, körülbelül két év alatt lesznek befejezve az építkezési munkálatok, ekkor indulhat el a rendszer
működése. Csíkszentdomokos egyike a térség azon községeinek, amelyek a SC Harviz SA közhasznú cég
által benyújtott, mintegy 317.049.306,41 lej (ÁFÁ nélkül) értékű pályázatának a haszonélvezői. Á
pályázat - amelynek megnevezése Hargita megye víz - és szennyvíz közműrendszereinek bővítése és
felújítása - fő célkitűzései a következők:


biztosítani a felzárkózást az országos és az európai környezetvédelemi szabványokhoz



az Európai Uniós alap optimális felhasználásának biztosítása



a haszonélvezők támogatása jövőbeni projektek elkészítésében



egy hosszútávú befektetési program meghatározása

Á beruházások és munkálatok típusát tekintve, illetve területi szempontból a pályázat több
komponensből tevődik össze. Egyebek mellett derítőállomások rehabilitációja, új klórozási állomások
építése, a vezetékek, tartályok és a vízelosztó hálózatok kibővítése és rehabilitációja, ugyanúgy a
szennyvíz hálózatok kibővítése és rehabilitációja, ide értve a szivattyúállomások rehabilitációját
valamint újak építését, valamint az ellennyomás vezetékek megépítése szerepel a projektben
Csíkszereda, Szentegyháza, Csíkszentdomokos, Csímadaras és Csíkcsicsó körzetekben.
Á fenti pályázat keretében megvalósuló beruházás következtében a község képes lesz megfelelni
annak a 119/2014-es Kormányrendeletnek, mely a lakosság életterére vonatkozó higiéniai és
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közegészségügyi szabályait tartalmazza, és amelynek a 2. és 3. bekezdései leszögezik azt, hogy a higiéniai
és közegészségügy előírások a törvény előírásainak megfelelően kötelezőek, minden köz- és
magánszereplőnek, valamint az egész lakosságnak, illetve a lakosság életterére vonatkozó higiéniai és
közegészségügyi szabályok be nem tartása fegyelmi, anyagi, civil vagy esetek szerint büntetőjogi
felelősséget von maga után a kihágást elkövető személlyel szemben.
Á XXÍ századi higiéniai és közegészségügyi feltételek biztosításán túl, az ivóvíz és szennyvízhálózat
megépítése elősegítheti a üzleti szféra fejlődését is (turista fogadó egységek létesítése), ezáltal
Csíkszentdomokos vonzóbbá válhat a turisták és a befektetők szemében.
A 1072/92 STÁS alapján, Csíkszentdomokos a hegyközi medence ÍÍÍ. éghajlati zónájában található,
ahol alacsony hőmérsékleti értékek jellemzőek. Azoknak a napoknak a száma, amikor a hőmérséklet 0
fok alá süllyed, meghaladja a 160-at. Áz alacsony hőmérsékletek és a hosszú időn át tartó hideg miatt,
Csíkszentdomokoson magasabb az energia és tüzelőanyag fogyasztás, mint az ország más részein. A
község lakossága magánházait fával, illetve földgázzal melegíti. Á földgáz hálózathoz csatlakozott
háztartások száma megközelíti a 800-at. Főzéshez ugyanakkor sok háztartásban használnak palackozott
gázat.
Csíkszentdomokos egy gázszabályzó és mérőállomás által csatlakozott a Csíkszereda-Balán földgáz
hálózathoz, ami a Balán felőli belterület határában található. Á létesítmény alapterülete 134 m2 amelyhez
egy 50 méteres bekötőút vezet. Á hálózat a Székelykeresztúr-Csíkszereda, illetve a Moldva irányába
kiépített Székelykeresztúr-Bálványos-Onesti vezetékekből táplálkozik.
Á községet a LEÁ 20 kW Országos Hálózat látja el villamos energiával, a SC. ELECTRÍCÁ S.Á.
tulajdonában lévő transzformátor állomások segítségével. Ami a község villamos energiával való
ellátottságát illeti, Csíkszentdomokos meglehetősen kedvező helyzetben van, ugyanis a községben
található háztartások közül csupán néhány nincs a hálózatra rácsatlakozva. Ezek a családok (kb. 80
személy) a Garadosalján található roma népesség köreiből kerül ki.
A villamos energia továbbítását a transzformátor állomásoktól a fogyasztókig alacsony feszültségű légi
vezetékek biztosítják. Jelenleg a lakosság minden háztartása (kivéve a fent említetteket), a helyi termelő
és szolgáltató egységek, a kereskedelmi és közélelmezési egységek, a közintézmények stb. rá van
csatlakozva a villamos energia hálózatra.
Á távközlési rendszer tekintetében megemlítendő, hogy a községben az új vonalak bekötésének az
igénye könnyen kielégíthető. Emelett, minden hazai mobilszolgáltató jelen van a községben, a lakók
választhatnak az Orange, Vodafone és Cosmote szolgáltatásai közül. Az Electro-Sat és Romtelecom cégek
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biztosítják a helyi háztartások számára a világhálóhoz való hozzáférést. Á helyi kábelszolgáltató, az
Electro-Sat bíztosítja a televiziós csatornák elérését, amelynek jelenleg több, mint 1070 előfizetője van.
3.4. Hulladékgazdálkodás
Csíkszentdomokoson a háztartási hulladék összegyűjtését, tárolását és elszállítását a SC AVE-HURON
SRL cég biztosítja, a hulladék elszállítása szolgáltatási szerződés alapján 2 hetente történik. Jelenleg a
községben nem szelektív módon történik a hulladék gyűjtése, ugyanakkor az oktatási intézmények a
kérdés fontosságának hirdetésére egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek. Á hulladék elszállításának a
költségeit haszonélvező természetes és jogi személyek fizetik, az éves adó 58 RON fizikai személyek
esetén és 540 RON jogi személyeknek. Csíkszentdomokos is kedvezményezettje annak az integrált
hulladékgazdálkodási rendszer kiépítését célzó pályázatnak, amelyet Hargita Megye Tanácsa
kezdeményezett és hajt végre. Á Környezeti Operatív Program finanszírozta, 2015-ös határidejű pályázat
címe: „Íntegrált hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése Hargita megyében”. Á projekt eredményeként
a helyi hulladék is szelektív módon kerül majd összegyűjtésre, és ezután Gyergyóremetei
Hulladékgazdálkodási raktárhoz lesz elszállítva.
Á fafeldolgozó üzemekből származó ipari hulladékot, melléktermékeket többnyire tüzelőanyagként
hasznosítják a helyiek. Á veszélyes hulladékok kezelése megyei szintű megoldásért kiált, helyi szinten
bizonyos veszélyes hulladékokat az ezekkel kapcsolatos tevékenységet végző kereskedelmi egységek is
befogadnak (használt motorolaj, gumi, akkumulátorok, elemek, használt gyógyszerek stb.).
Á tereplátogatásaink alkalmával megfigyelhettük, hogy a patakok medrei nincsenek megfelelően
karban tartva, gyakran pet palackok és egyéb háztartási hulladék „díszíti” a patakok medreit. A
csíkszentdomokosi véleményformálokkal készített beszélgetések során az is nyilvánvalóvá vált, hogy
sajnos arra is van példa, hogy a háztartási hulladék a község mezein landol. Ezeknek a hulladékoknak
egy része akár háztartási keretek között, vagy a gazdálkodás során (szerves hulladékok) is
újrahasznosítható lenne. Mindez a környezeti nevelés fontosságára hívja fel a figyelmet, amely hosszabb
távon egy környezettudatos mentalitás kialakulását eredményezi.
Áz ökológiai nevelésben nagyon fontos szerep jut a községben található iskolának és civil
szervezeteknek, amelyek már e téren több pozitív kezdeményezést és sikeres projektet tudhatnak
magukénak.
3.5. Ökológiai veszélyek
Á XÍX. századtól kezdődően Csíkszentdomokos külterületi részén több rézkitermelő bánya nyílt. Á
Minvest Deva központhoz tartozó bányaegység baláni kirendeltsége, széleskörű kitermelési
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tevékenységet végzett. Á bányászati tevékenység az 1802-2006 közötti időszakban zajlott, ebben az
időszakban a bánya több alkalommal is felfüggesztette tevékenységét (1895 és 1921), kapuit végleg
2006-ban zárták be. Áz ezt követő periódusban több alkalommal is végeztek környezetvédelmi és
tehermentesítési munkálatokat, jelen pillanatban anyagi források hiánya miatt ezeket a munkálatokat
felfüggesztették, ami jelentős környezeti veszélynek teszi ki Csíkszentdomokos községet. Ökológiai
szempontból a legfőbb veszélyt a rézbánya bezárása után maradt zagytározók és az iszapülepítők jelenti.
Mindezek a község külterületén találhatóak, számottevő távolságban, de a bányából kifolyó vizek, illetve
amelyek a zagytározókkal és iszapülepítőkkel kapcsolatba kerülnek ionokat és nehézfém szuszpenziókat
tartalmaznak, ezzel szennyezve az Olt vizét. Ugyanakkor bármelyik védőgát elszakadása a térségben
található folyóvizek és területek tartós elszennyeződéséhez vezetne. Á környezeti munkálatok és
ökológiai terveknek megfelelően a zagytározók stabilizálása, ezek termőfölddel történő befödése
többnyire megtörtént. Ide évelő fűmagok, akác, ezüsttövis és nyír vannak vetve. Á munkálatok
felfüggesztése végett a környezeti veszélyforrást nem sikerült teljességgel kiiktatni, habár a helyi tanács
hatalmas erőfeszítéseket tesz a helyzet megoldására és egy súlyos szociális és gazdasági problémákkal
is járó környezeti katasztrófa megelőzésére.
A helyzet a 4-es számú zagytározónál a legkritikusabb. Ez egy patak völgyében van elhelyezve, kb. 2
km-re Csíkszentdomokostól, gyakorlatilag egy völgyben létrehozott tározó, amelyet a klasszikusnak
számító lépcsős eljárással alakítottak ki.
A 4-es számú zagytározó egy 75,45 hektár felületű létesítmény, amely a következő jellemvonásokkal
írható körül:


a patak völgyében van elhelyezve, jelentős árhullám mennyiséggel



a lerakodott zagymennyiség kb. 22.600.000 t



két gát válassza el, egyik folyásirányban, másik pedig folyással szemben (a folyásirányban
lévő 46 m magas, a folyással szemben lévő pedig kb. 31 m)



az ülepítő összterületét 4 patak határolja, a hegyoldal mindkét oldalán kettő



a gáttól folyásirányban van a vízelvezető, amelyiknek az átmérője 2,20 m hosszúsága pedig
1040 m.

Áz egyéb veszélyek között meg kell említeni az árvizeket és talajcsuszamlásokat. Á földcsuszamlással
jelentkező instabil területek és a lehetséges csuszamlások megtalálhatóak a miocén alakulatokban és a
pannon alakulatokban egyaránt. Ezeken a részeken az építkezési munkálatok és az útépítési
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munkálatokat megelőzően részletes geotechnikai tanulmányokat és sajátos szabályozó munkálatokat
kell végezni.
Á község közvetlen közelében az Olt folyó a mederkarbantartási munkálatok elhanyagolása miatt
árvízveszélyt rejt.
3.6. Természeti és turisztikai erőforrások
Á község adminisztratív területén található legfontosabb természeti erőforrások a következők: az
erdők, a mezőgazdaságnak és főleg az állattenyésztésnek kedvező talajadottságok, az Olt folyó és
mellékágai (Kurta, Sárosút, Szakadút, Lok, Szedloka). Á térségben mészkő tartalékok is találhatók,
amelyeket az idők során kitermeltek és égetett mész formájában használtak fel, jelenleg a bányából
kitermelt mészkövet mozaik gyártásához használják.
Á község elhelyezkedése a táji adottságok és a természeti turisztikai látványosságok szempontjából
jónak mondható, valamint kedvező a közlekedési infrastruktúrával való ellátottsága is. Ezek a
körülmények elősegítik a turizmus fejlődését, amely az utóbbi időszakban a szálláshelyek számának
növekedésében is tetten érhető. Jelenleg a községben 9 turistafogadó egység működik: 5 panzió
(amelyekből három 3 margarétás), 3 kulcsos ház és egy vendégház. Ezekben az egységekben összesen
43 szoba és 113 férőhely várja az ide érkező turistákat.
Á községet hegyek ölelik körül, a legközelebb eső hegyoldal és az első lakóház közötti távolság nem
több 500 méternél. Á Pásztorbükknek nevezett hely búcsúshelynek számít, ahová évről évre egyre
többen zarándokolnak el. Á községből több turisztikai útvonal indul a Nagyhagymás, az Egyeskő (ahol
felújított menedékház várja a látogatókat) a halastó, Fehér mező stb. fele.
Á Márton Áron Múzeumot és a Szerváciusz Tibor faragó terve alapján készült műemléket, a bronzba
öntött mellszobrot szintén gyakran felkeresik turisták és helyiek egyaránt.
3.6.1.

Védett természeti területek

Á község külterületén található a Nagyhagymás vidéke a Békási szoros-Hagymás-Gyilkos-tó Nemzeti
Park természetvédelmi terület egy része, ugyanakkor a Natura 2000 ROSCI 0027 – Békás-szoros –
Nagyhagymás, ROSPÁ 0018 Békás-szoros – Nagyhagymás és a ROSPÁ 0033 Görgényi medence és
havasok természetvédelmi területek egy része is.
ROSCI0027 Békás-szoros – Nagyhagymás
Ez a hely egy ritka szépségű területen található, a természetjárók országszerte jól ismerik. Á táj
változatosságát (Békási-szoros, Gyilkos-tó, a Nagyhagymás csúcsa) gazdagítják az állattani és növénytani
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szempontból kiemelt értékkel bíró természeti elemek, lehetőséget kínálva a tudományos, nevelési,
turisztikai és kikapcsolódási céllal tett látogatásra. Á területen természeti rezervátumok (Nagyhagymás
Egyeskő és Békás-szoros) és a természeti örökség fontos elemei megtalálhatóak (Likas zsomboly és a
Súgó Szoros). Á terület nagy részben átfedésben áll a Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Parkkal. A
természetvédelmi kincsek, amelyek a hely védett területté való nyilvánítását indokolták, a 19 közösségi
fontosságú élőhely (amelyek közül három kiemelt fontosságú), négy honos ritka növény- és tizenegy
állatfaj.
A területen élő 36189 lakós leginkább állattenyésztéssel, kereskedelemmel, fakitermeléssel, erdei
gyümölcs és gombaszedéssel, valamint turizmussal foglalkozik. Á lakásokban egyéni fűtésrendszer van,
fával, egyes községekben gázzal, illetve villamos energiával fűtenek.
Á területen XÍÍÍ-XÍX századi templomok és műemléképületek találhatóak, amelyek közül kiemelkedik
a gyergyószentmiklósi 1735-1757 között, barokk stílusban épített római-katolikus templom, amelyet az
1498-ban épített gótikus templom helyére építettek. Ugyancsak fontos épített örökség elem az örménykatolikus templom (1730-1734).
Á területen, illetve szomszédságában legeltetési, fakitermelési, mészkőfejtési, erdei gyümölcs és
gombaszedési tevékenységek zajlanak. Á védett területre kedvezőtlen hatással van a túllegeltetés, a zajés esztétikai szennyezés, az ellenőrizetlen turizmus. Sok esetben a fakitermelés, az erdei
gyümölcsszedés, a gombászás és a legeltetés is törvénytelen módon, engedély nélkül történik.
Ugyanakkor a Békás-szorosban zajló kereskedelmi tevékenységek és havasi gyopár árusítása nem
engedélyezett.
Á területen figyelmeztető táblák, információs és orientációs táblák (térképek) vannak elhelyezve,
adminisztrációs épületek, látogató ösvények, turisztikai és tematikus útvonalak épültek. Még szükség
volna további figyelmeztető táblák, információs és orientációs táblák (térképek) felszerelésére,
látogató/információs központ kialakítására, megfigyelő/felvigyázó pontok kialakítására, bejárati
pontokra, kempingezésre alkalmas helyszínekre és tűzhelyekre.
ROSPA0018 Békás-szoros – Nagyhagymás
Á terület a DN12C jelzésű úton közelíthető meg (Békás-Gyergyószentmiklós), amelyik a védett terület
északi részén halad át, illetve a DN12 útvonalon (Csíkszereda - Gyergyószentmiklós), folytatva
Csíkszentdomokoson a DJ125-ön az utat Balánig és a Nyír-tóig, ahonnan több erdei úton vagy turista
útvonalon lehet elérni a terület déli részére. Szintén erdei utakon közelíthető meg a szomszédos
községek irányából: Gyilkos-tó, Bernádtelep és Háromkút felől. Vasúton két útvonalon érhető el a terület:
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Brassó-Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda-Csíkszentdomokos-Gyergyószentmiklós

és

Marosvásárhely-

Déda-Maroshévíz-Gyergyószentmiklós-Csíkszentdomokos útvonalakon.
Az európai érdekeltségű madárfajtákra kedvezőtlen hatással lévő tevékenységek a területen:
fakitermelés (az öreg, lyukas fák kivágása), a nem ellenőrzött turizmus és a gomba, erdei gyümölcsök
begyűjtése (az olyan élőhelyek érintésével, ahová nem vezetnek turistaösvények, vagy nem megfelelő
időpontokban, pl.: a fészekrakás idején).
Á területen elhelyezett táblák (figyelmeztető, informáló, orientációs) száma elégtelen, szükség lenne
további táblák kihelyezésére. Á területen egy adminisztratív épület is található, bekerített területek
illetve sorompók, amelyek megakadályozzák az autók bejárását. Továbbá bejárási pontok, látogató
ösvények és turisztikai útvonalak, egy tematikus útvonal és egy információs pont is kialakításra került.
Szükség van további információs, megfigyelő/felvigyázó pontok kialakítására és hulladékgyűjtő helyek
kialakítására.
ROSPA0033 Görgényi Medence és Havasok
Á védett területre való bejutást a következő közlekedési útvonalak biztosítják: Marosvásárhely felől
a DN13 (Balavásárig, majd a DN13B Szováta-Gyergyószentmiklós útvonalon) vagy a DN15
(Szászrégenen, Dédán át Maroshévízig, majd a DN12-ön a Gyergyóditró-Gyergyószentmiklós útvonalon).
Karácsonkő felől a DN12C-n Békáson át Gyergyószentmiklósig, Moldva felől a DN15, BistricioaraGyergyótölgyes átkelőn, valamint Gyergyótölgyes, Borszék és Maroshévíz. Brassó felől a DN12,
Csíkszeredán

át

Gyergyószentmiklósig,

vagy

Székelyudvarhely

felől

a

DJ138,

Zetelaka-

Gyergyószentmiklós útvonalon. Vonattal a következő vasúti útvonalakon közelíthető meg: BrassóSepsiszentgyörgy-Csíkszereda-Csíkszentdomokos-Gyergyószentmiklós

vagy

a

Marosvásárhely-

Szászrégen-Maroshévíz-Gyergyószentmiklós.
Á védett területen a következő, az itt található madárfajokra nézve káros tevékenységek zajlanak:
intenzív mezőgazdaság (amikor már nem a hagyományos talaj-megmunkálási eszközöket használják,
hanem nagyobb területen monokultúrákat létesítenek, vegyi anyagokat és vegyszereket használnak), a
kaszálás (amikor nem a hagyományos eszközökkel történik ez a tevékenység, vagy túl korán kezdik el a
kaszálást), az erdőkitermelési munkálatok (leginkább a nappali és az éjszakai ragadozók és fakopáncsok
fészekrakási periódusait érintve), a vadászat és orvvadászat (főleg a siketfajdra és a császármadárra van
hatással).
Á területen turista útvonalak és látogató ösvények/utak vannak kiépítve, de szükség lenne még a
következőkre: figyelmeztető, informáló, orientációs táblák kihelyezése, információs/turisztikai központ
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és információs pontok létesítése a területen található községekben, felvigyázó/megfigyelő pontok
kialakítása, sorompók elhelyezése, amelyek megakadályozzák bizonyos erdei utakra való bejutást,
bejáratok, tematikus útvonalak, kemping helyek kialakítására, hulladéktározókkal felszerelve és
tűzhelyek kijelölésére.
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4. KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS HELYZETKÉP
Á stratégiai tervezés egyik korai munkafázisa a fellelhető erőforrások lehetőleg minél teljesebb körű
számbavétele, ezek bizonyos ismérvek szerinti csoportosítása, a hasznosításukhoz kötött feltételek
vizsgálata. Ezen a ponton az ember által hordozott különböző tudásformák, kvalitások és tehetségek
megnyilvánulási formái – az inkorporált tőke-, de az egyének alkotta különböző közösségi struktúrák és
azok mechanizmusai (társadalmi tőke) is mind-mind kiemelt figyelmet érdemelnek. Á településfejlesztés
módszertana az ember, mint meghatározó erőforrás közelítésmódját a vállalatgazdaságtan világából
kölcsönözte, miután az emberi erőforrás stratégiai menedzsmentjének eszköztára bár megkötésekkel,
de a településszintű stratégiai tervezés során is alkalmazhatónak bizonyult. Ennek alapján számos
analógia építhető fel, pl.: település = szervezet, helyi lakosság, mint hasznosítható humánerőforrás, stb.
Mára a fejlesztéspolitika központi fogalmaivá váltak a „népességmegtartó képesség” és a
„képességmegtartó népesség” fogalompárok, amelyek az emberi erőforrással való gazdálkodás irányába
településszinten is új igényeket támasztanak. Á népességmegtartás komplex feladat, amely összefügg a
lakosság sokrétű egyéni és kollektív igényeinek szolgáltatásokkal való lefedésével, a település és a
környezet állapotával, a közösség működésének minőségével, a helyi közigazgatás munkájával és még
számos más, a helyi életminőséget befolyásoló komponenssel. Á képességmegtartás az emberi erőforrás
újratermelésére és az ezzel kapcsolatos befektetésekre, aktív cselekvésekre utal, - feladat, amely lokális
szinten is egy széleskörű partnerségi rendszer hiányában nehezen teljesíthető.
Áz alábbiak során Csíkszentdomokos társadalmi helyzetképéé a főszerep, a helyi közösség
sajátosságait és identitását meghatározó társadalmi és kulturális jegyeket, valamint a közösség
„működéséhez” kapcsolódó legfontosabb intézményeket fogjuk bemutatni. Áz elmúlt évek népesedési
tendenciáitól kiindulva, számba vesszük a stratégiai jelentőséggel bíró közösségi és kulturális
intézményeket és produktumokat, utóbbiak aktuális hasznosítási gyakorlatára és a az ebben rejlő
lehetőségekre is utalva.
4.1. Népesedési folyamatok a községben
Áz emberben és helyi közösségben leledző erőforrás mértékének megbecsülésére tett erőfeszítések
során mennyiségi és minőségi aspektusokat egyaránt figyelembe kell vennünk. Csíkszentdomokos
község demográfiai elemzése alapvetően a mennyiségi, számszerűsíthető folyamatokra és változásokra
koncentrál. Tudatában vagyunk annak, hogy a számok (népesedési folyamatok) alakulásának vizsgálata
önmagában nem ad kimerítő választ egy sor kérdésre – így a humánerőforrás mértékére vonatkozóan
sem -, arról nem is beszélve, hogy ezek a változások komplex társadalmi, gazdasági, lélektani, stb.
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jelenségek okozatai, illetve okai egyaránt lehetnek. Á számok ugyanakkor igencsak beszédesek lehetnek,
hisz a lakosság számában és szerkezetében beállt változások egy adott közösség „életképességéről”, az
adott térség vagy település vonzásértékéről, jövőbeli perspektíváiról egyaránt árulkodhatnak.
Csíkszentdomokos község demográfiai szempontú elemzése elsősorban a folyamatok leírásával, a
változások lényegi megragadásával foglalkozik, a háttérben meghúzódó komplex gazdasági, társadalmi
és más összefüggések alapos vizsgálata meghaladná jelen dokumentum kereteit, ezért ezekre csupán
helyenként és utalásszerűen térünk ki. Elemzésünket a megye, valamint a megye vidéki térségeinek
kontextusában folytatjuk le, a vizsgálat idősíkját tekintve pedig elsősorban a rendszerváltástól
napjainkig végbemenő, illetve a stratégiai tervezés céldátumául választott 2020-as időpontig
valószínűsíthető fontosabb változások kerülnek górcső alá.
Á legkorábbi nyilvántartások szerint (1614-es lustra) 57 család él összesen, amely a XVÍÍÍ század
végére 89-re (472 fő) emelkedett. Á különböző feljegyzések szerint egy évszázaddal később a
lakosságszám megtízszereződik. Á XX. század során a község lakossága elérte és meg is haladta a 6500
fős lélekszámot, a jellemző magas gyermekvállalási hajlandóság okán Csíkszentdomokos azóta is a
megye egyik legnépesebb községe.
Á rendszerváltás következtében jelentkező társadalmi és gazdasági változások, az új makropolitikai
és –gazdasági viszonyok - még az olyan hagyományos értékeihez erősen ragaszkodó közösség esetében,
mint amilyen Csíkszentdomokos is- rányomták bélyegüket a demográfiai tendenciákra. Valójában a
változások már az átmenet éveiben jelentkeztek. Á Statisztikai Hivatal az 1990-es évre vonatkozóan még
6870 személyt regisztrál, míg 25 évvel később a stabil népesség száma 6366 főre csökken. Á 7,3%-os
népességfogyás bár jelentős, de a megyei vidéki átlag alatti fogyásról árulkodik. Áz elmúlt huszonöt
évben lefolytatott népszámlálások adatait (amelyek módszertani okok miatt nem teljesen egyeznek a SH
adataival) az alábbi ábra tartalmazza.
3. táblázat: A csíkszentdomokosi lakosság száma a népszámlálási adatok szerint

Népszámlálás éve

Regisztrált lakosságszám (fő)

Népességváltozás 1992
báziséven

1992

6678

-

2002

6401

4,14%

2011

6110

8,5%
Forrás: Népszámlálási adatok

Á község sajátos demográfiai helyzete – amelynek történelmi, gazdasági, néplélektani és más
vonatkozásai fele többen is érdeklődéssel fordultak - mára már kevésbé mondható sajátosnak, ha a
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születési arányszám alakulására gondolunk. Áz alábbi ábrán láthatjuk, hogy az egykoron még a 30
ezreléket is meghaladó natalitás mutatója, a kilencvenes években már rendre a megyei átlag alatt alakul.
2. ábra: Élveszületési és elhalálozási arányszámok (ezrelék)

16
14
12
10
8

6
4
2
0
1992

2002

2012

Natalitás HR megye

Natalitás HR vidék

Natalitás Csíkszentdomokos

Mortalitás HR megye

Mortalitás HR vidék

Mortalitás Csíkszentdomokos

Forrás: saját számítás a SH adatai alapján

Áz ábra mindhárom év, és mindhárom területi egység esetében az elhalálozások, születéseket
meghaladó számáról informál. Á természetes fogyás mértéke 1992-ben Csíkszentdomokoson kisebb
mértékben (-1.19 ezrelék) éreztette hatását, mint a megye vidéki térségeiben általában. 2002-ben ez a
helyzet megváltozik, hisz a -3.68 ezreléket meghaladó népességfogyás felülmúlja mind a megyei (-1.43),
mind pedig a vidéki átlag (-3.40) értékeit. Tíz évvel később ez a mutató -0.16, ami kedvezőbb a megyei,
és a megye vidéki átlagaira számolt értékeknél egyaránt.
Á XX. század utolsó évtizedében a természetes fogyás mellett az elvándorlás is hozzájárult a lélekszám
csappanásához.
Ámennyiben hihetünk a statisztikának, az emigrációval számolt elköltözések és beköltözések
különbsége húsz év alatt közel 300 fővel, összességében 4,5%-al csökkentette a lakosságszámot.
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3. ábra: Migrációs folyamatok 1990-2009
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Forrás: saját számítás az INS adatai szerint

Á népességfogyás táplálása mellett az elvándorlás és a csökkenő gyermekvállalási kedv szerkezetileg
is hatnak a népesség egészére. Á migráció strukturális hatása azáltal mutatkozik meg, hogy rendszerint
a fiatalabb, potensebb egyének vállalkoznak a lokalitásból való időszakos vagy végleges kilépésre. Áz
országos és megyei trendekhez idomulva az elmúlt húsz évben a községben folyamatosan csökkent a
gyermekek részaránya a teljes lakosságon belül, miközben nem túl gyors, de annál biztosabb módon
növekedett a nyugdíjas korúaké. Míg azonban a megye esetében a fiatalok részaránya még mindig
meghaladja a 65 évnél idősebb korú lakosságét, addig Csíkszentdomokos község esetében 2010-ben az
idősek javára változik a korcsoportok súlya a népesség egészében.
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4. ábra: A 0-14 és a 65 évnél idősebb lakosság aránya a teljes népességen belül

25%
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HR 0-14

Domokos 0-14

HR 65+

Domokos 65+

Forrás: Saját számítás az INS adatai alapján

Áz olló csukódása, majd 2010 utáni szétnyílása, a demográfiai szerkezet elöregedés irányába történő
tendenciáját jelzi. Részletesebb képet adnak a népesség korcsoport szerkezeti állapotáról az alábbi
korfák, amelyekről az egyes korcsoportokhoz tartozók száma húsz év távlatában olvasható ki.
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5. ábra: A község korfája 1995-ben nemek szerinti bontásban (piros = nők, kék = férfiak)
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85 év és felett
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Forrás: Saját számítás az INS adatai alapján
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6. ábra: A község korfája 2014-ben nemek szerinti bontásban (piros = nők, kék = férfiak)
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Forrás: Saját számítás az INS adatai alapján

Á korfák összehasonlításából kiviláglik a „törzs” karcsúsodása, az egyes korcsoportokhoz tartozó
lakosság abszolút számokban is mérhető fogyatkozása. Áz elöregedés térnyerésével párhuzamosan
növekedik az (időskori) demográfiai függőség. Ez a mutató Csíkszentdomokos esetében az elmúlt közel
húsz évben 0.18-ról 0.24-re növekedett jelezve az aktív korúakra nehezedő demográfiai nyomást. Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy jelenleg négy aktív korura jut egy idős személy a községben. Á fiatalkorú
lakosság számarányának megfogyatkozása erősebben megmutatkozik a teljes demográfiai függőség
alakulásában, amely összességében 0.49-ről, 0.46-ra csökken, azaz napjainkban több, mint két aktív
korura jut egy inaktív személy a községben. Áz alábbi táblázat alapján láthatjuk, hogy a község
népesedési „teljesítménye” a vizsgált két időpontban sokkal inkább a megyei átlagértékekhez, semmint
a megye vidéki térségeinek átlagához konvergál.
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4. táblázat: Demográfiai függőségi ráták, 1996 és 2014

Térség

1996

2014

Változás Vidéki

Vidéki

átlagtól

átlagtól

eltérés

eltérés

1996

2014

Időskori függőség - Hargita megye

0.18

0.22

0.04

-0.07

-0.03

Fiatalkori függőség - Hargita megye

0.31

0.24

-0.08

0.00

-0.02

Teljes

-

0.49

0.45

-0.04

-0.07

-0.05

Időskori függőség - Hargita megye

0.25

0.25

0.00

0

0

0.31

0.26

-0.06

0

0

-

0.56

0.51

-0.05

0

0

–

0.18

0.24

0.05

-0.06

-0.01

–

0.31

0.22

-0.09

-0.01

-0.04

-

0.49

0.46

-0.03

-0.07

-0.05

demográfiai

függőség

Hargita megye
vidék
Fiatalkori függőség - Hargita megye
vidék
Teljes

demográfiai

függőség

Hargita megye vidék
Időskori

függőség

Csíkszentdomokos
Fiatalkori

függőség

Csíkszentdomokos
Teljes

demográfiai

függőség

Csíkszentdomokos
Forrás: saját számítás az INS adatai szerint

Feltevődik a kérdés, hogy amennyiben középtávon a jelenlegi trendek érvényesülnek milyen
számszerű és strukturális változások következnek be a helyi lakosság életében. Sajnos mind az
elöregedés mind pedig a népességfogyás tovább valószínűsíthető. Á fentebb vázoltakra épülő (19952014 bázis perióduson, lineáris trend alapján) előreszámításaink szerint 2020-ban a község népessége
még mindig 6300 fő körül alakul, ahol az aktív korúak elhanyagolható növekedése mellett közel 100
fővel gyarapodik az idősek száma, miközben jelentősen (kb. 150 fő) csökken a gyermekeké.
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7. ábra: A teljes lakosság és gyerekkorú lakosság számának várható alakulása 2020-ig
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Forrás: saját szerk. az INS adatai alapján

Helyi perspektíva hiányában, valamint az EU integráció elmélyítésével járó határok ellégiesedése
következtében pedig félő, hogy a migráció továbbra is tizedelni fogja az aktív társadalmi csoportokat.
Mindezek hathatós beavatkozásokra hívják fel a figyelmet és olyan stratégiai célok megfogalmazását
teszik szükségessé, amelyek ösztönzik egyfelől a népességmegtartást és a gyerekvállalást, másfelől pedig
eleget tesznek az idős lakosság részéről érkező fokozódó szociális és egészségügyi igényeknek.
4.2. Közösségi és kulturális értékek, szereplők és színterek
Á helyi közösségi élet mélyreható elemzése olyan időtartamú terepjelenlétet és olyan módszerek
alkalmazását feltételezte volna, amely meghaladná jelen munka módszertani eszköztárát. Ezért az
alábbiak során a helyi közösségi és kulturális élet fontosabb ismérveit sorakoztatjuk fel, kiemelve az
erőforrásként kezelendő, jövőtervezési szempontból is releváns elemeket.
4.2.1. Közösségi élet
Á közösségi élet minőségének megítélése kívülálló számára rendkívül nehéz feladat. Sokkal
használhatóbb és megbízhatóbb képet kaphatunk, ha szakértői megfigyeléseinket kiegészítjük azokkal a
vélekedésekkel, amelyeket a közvetlen érintettek, a helyi közösség tagjai tárnak elénk. Éppen ezért a
közösségi és kulturális élet értékelése, az ezzel kapcsolatos problémák és hiányosságok, jövőbemutató
gondolatok, a helyi véleményformálókkal folytatott interjúk során önálló témakőrt jelentettek.
Á különböző történelmi, helytörténeti anyagokban hitéhez ragaszkodó, folyamatosan önellátásra
törekvő, család- és gyermekigenlő, erős közösségként jelenik meg a csíkszentdomokosi közösség. Áz
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egykor tapasztalható erős kohézió iránt ma már többen nosztalgiával emlékeznek, interjúalanyaink egy
része az individuális gazdasági közösségi érdeket felülíró erejéről panaszkodott. Áz egyéni/családi
gyarapodás mindenek fölöttisége a rendszerváltás után erősödött fel és sokak szerint ez a korábbi,
kölcsönösség elvén működő, kohéziót újra meg újra kitermelő közösségi mechanizmusok ellen hatott és
hat ma is. Áz interjúk többségében visszaköszönt az (a túlzó) állítás, amely szerint valamilyen nem kívánt
eseményre, egyéni/családi katasztrófára van szükség ahhoz, hogy az egymásrafigyelés és összefogás
jelei faluszinten ma megmutatkozzanak. Mindezzel ellentétben többen vélték úgy, hogy ma is erős a
közösségi összetartás, léteznek szilárd közösségi struktúrák a faluban, amelyekre stratégiai
szempontból is építeni lehet. Még mindig erősek például a település bizonyos részein a szomszédsági
kötelékek, működnek a rózsafűzér társulások, de egy-egy munkaközösségben (pl. iskola) is magas szintű
a bizalom és tetten érhető a közösségvállalás.
Á legfontosabb közösségi színtereket ma a templom, a kultúrotthon és a különböző események
(falunapok, lovas napok, vásárok, koros és más bálok, búcsúk, Gábor-kerti megemlékezés, stb.) jelentik.
A felújított, amfiteátrummal és próbateremmel rendelkező helyi kultúrház megfelelő befogadóhelye a
színi előadásoknak és más, közösségi vagy kulturális programoknak. Nem találni jelenleg azonban olyan
födött (köztulajdonban lévő) felületet, amelyet közösségi ünnepek, rendezvények alkalmával
díjmentesen igénybe vehetnének a helyiek. Urbanisztikai szempontból is további beavatkozásokra lenne
szükség, további olyan közterek és felületek kialakítására/rendezésére, amelyek támogatják a közösségi
interakciók létrejöttét és minőségi környezetet kínálnak a társas kapcsolatok ápolásához.
Fontos közösségszervező szerepet töltenek be továbbá a különböző sporttevékenységek és a helyi
sportegyesület által szervezett rendezvények, ugyanakkor községszinten több sportág (hoki, foci, judo)
keretében is építhető a csapatszellem a fiatalok között. Á fiatalok körében fontos közösségépítő
tevékenységet folytat a helyi ifjúsági egyesület, amely különböző programok (gyereknap, vetélkedők,
vetítések és más foglalkozások) szervezése által kínál lehetőséget a kapcsolatok építésére, és a közös
munkára.
Csíkszentdomokoson több olyan egyesület is tevékenykedik, amelyek a hagyományőrzés, múltápolás
vagy egyéb fő tevékenység mellett a közösségi élet ápolását, szervezését is felvállalták. Ílyen például az
immár húsz éve működő Márton Áron Álapítvány, vagy az Ősi Értékek egyesület, amely egyebek mellett
a falusi társadalom hagyományos kapcsolatrendszerének újraélesztését tűzte zászlajára. Á Múzeum
Egyesület hagyományápoló tevékenysége során hangsúlyt fektet a generációk közötti kapcsolatok
erősítésére a hagyományos műveltség és tapasztalat átadására a fiatalabb generációk számára. Ebben az
összefüggésben nem szabad megfeledkeznünk a cserkészekről, az önkéntes tűzoltókról, a fúvósokról,
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vagy azokról a csoportosulásokról sem amelyek jogi személyiséggel nem rendelkeznek, ugyanakkor
megfigyelhető egyfajta szerveződés a jól kitapintható gazdasági érdekek mentén is. Érdekcsoportok
alakultak az elmúlt időszakban például az erdőtulajdonosok (Közbirtokosság, Oltrezes Egyesület,),
illetve a helyi gazdák között, amelyek gazdasági funkciójukon túl közösségi célokat is szolgálnak.
4.2.2. Szellemi értékek
Á községről készült legutóbbi monográfia (szerk. Dr. Balázs Lajos) bemutatja a társadalomszervezés
(határőri katonafalú) múltbéli sajátosságait, a közösségi élet működését- valamint a helyi közösség
„külvilággal” való viszonyát szabályozó normákat és szokásrendszereket. Ezek gyakorlatilag átszőtték a
társadalmi élet és gazdálkodási mód egészét, kitermelve egy sor kollektív rituális viselkedést is. Á
különböző vallási és világi eseményekhez, gazdálkodási ciklusokhoz kapcsolódó szokásoknak páratlanul
gazdag tárházát találja itt az érdeklődő (farsangolás, búzaszentelés, határkerülés, fazakozás, május ág
ültetés, Jakab-ág ütés, Lucázás, betlehemezés, stb.), gyakran egész székelyföld szinten is egyedinek
mondható hagyományokkal. Ezek egy részét ma is őrzi a közösség, ugyanakkor rendkívül hosszú a sora
a kapcsolódó népi hiedelmeknek is.
Á község szellemi kultúrájának gazdag termékvilága számos neves néprajzkutatót vagy éppen laikus
helybélit sarkalt arra, hogy ezek gyűjtésébe kezdjen. Hála a több szálon futó értékmentő munkának a
népköltészet számos eleme (mondókák, mondák, mesék, játékok, népdalok, balladák, stb.) él tovább ma
is különböző gyűjteményekben, de dokumentálásra került például a helyi gasztronómia is.
Á konzerválás mellett ugyanakkor fontos feladat a község múltját és sorsát meghatározó történések,
a helyi identitást is gazdagító néprajzi elemeknek a köztudatba való (újra)bevezetése, hasznosítva és
életre

keltve

a

szellemi

örökséget.

Szerencsére

Csíkszentdomokoson

találni

olyan helyi

kezdeményezéseket, amelyek éppen ezt szorgalmazzák. Á helyi Márton Áron Múzeum a falu leghíresebb
szülöttjének szellemi hagyatékát -szisztematikusan összegyűjtve és modern audiovizuális eszközökön
megjelenítve- teszi bekapcsolhatóvá a fiatalabb generációk öndefinicíós folyamataiba és menti át azt a
következő generációk számára. Á püspök életét, munkásságát és társadalomfelfogását kronologikus
rendben illusztráló gazdag képi, szöveg, hang és videoanyagot tartalmazó állandó tárlat előzetes
bejelentkezés alapján látogatható a helyi iskola épületében erre a célra kialakított 120 m 2 múzeumban.
Hasonló célból és küldetéssel indult a Mesélő falú elnevezésű projekt is, amely a helyi mesemondók és
mesék feltérképezését célozta. Áz értékes mesekincs és helyi vonatkozású mesemondók
közgondolkodásba való bevezetését, az ehhez szükséges források előteremtését a helyi könyvtár vállalta
fel, a mesék és történetek képi feldolgozásában és színre vitelében azonban már a helyi iskola is
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bekapcsolódott. Áz iskola közösségszervező és művelődéstámogató szerepéről a helyi oktatás alfejezet
keretében szólunk bővebben.
Á hagyományos folklórkultúra éltetésén többen is dolgoznak a községben, egyebek mellett
néptáncoktatás folyik, fúvószenekar működik, ugyanakkor több hangszeren (fúvós, hegedű, zongora) is
megtanulhatnak játszani az érdeklődő fiatalok. Egybecsengő helyi vélemények szerint kevésbé kedvező
a helyzet azonban a népi mesterségek továbbéltetése terén. Áz ipari és tömegtermékek térhódításával a
mesterségek egy része piacot vesztett, jelenleg néhány helyi idős asszony őrzi például a len, kender és
gyapjú feldolgozásának hagyományos fogásait, különböző asszonymesterségek (szövés, fonás, stb.)
csínját-bínját. Á famegmunkálást, fafaragást ma is többen értik és művelik a községben, ugyanakkor félő,
hogy végleg a feledésbe merül például a mészégetés mestersége. Korábban történt kezdeményezés a
hagyományos mesterségek egy községi tájház keretében történő bemutatására és tábort is szerveztek a
mesterségek tanítására, művelésére. Á Karácsony környékén megrendezendő helyi kézműves vásár egy
másik olyan kezdeményezés, amely ráirányíthatja a figyelmet a hagyományos mesterségek és
produktumaik szellemi értékére.
Á községi kulturális intézményrendszer legfontosabb szereplői a 250 férőhelyes frissen felújított
kultúrotthon, a községi könyvtár és a Márton Áron múzeum. Á kultúrotthonról és a múzeumról a fentiek
során már esett szó, ezért az alábbiak során a könyvtárat mutatjuk be röviden. Á községi könyvtár több,
mint 15.000 kötettel, számítógépekkel és ingyenes internet hozzáféréssel rendelkezik. Á folyamatosan
gyarapodó állomány miatt a jelenlegi helyszín szűkössé vált, ezért szükség mutatkozik a könyvtári felület
bővítésére. Á községi könyvtár mellett az iskolakönyvtár is tekintélyes mennyiségű (közel 15.000)
kötettel rendelkezik, ezenkívül a helyi plébánián egyházi könyvtár is található.
Á községi könyvtár saját kezdeményezései mentén aktív szerepet vállal az olvasásnépszerűsítésben,
a helytörténeti anyagok gyűjtésében (fotók), különböző kulturális események szervezésében és a
községi lap szerkesztésében egyaránt. Á helyi könyvtáros elmondása szerint a lakosság körében
számottevő az igény az olvasásra, tény, amelyet a hivatalos statisztikai adatok is bizonyítanak.
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8. ábra: Könyvtári olvasók és kölcsönzött kötetek száma 2011-2013
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Forrás: saját szerkesztés az INS adatai alapján

Áz elmúlt évben tapasztalható visszaesés ellenére az aktív könyvtári látogatók száma ezer lakosra
vetítve (138) meghaladja a megyei vidéki térségek átlagát (124), ugyanakkor az egy aktív látogatóra jutó
kölcsönzött kötetek száma is magasabb (9 kötet) a községben, mint a megye vidéki térségeiben általában.
4.2.3. Tárgyi kultúra világa
Bár a különböző mesterségekhez, kézműves-kisipari vagy éppen háztáji munkákhoz kapcsolódó
eszközök egy része elpusztult vagy régiségkereskedők kezébe került, de még mindig sok értékes darabot
őriznek a helyi porták. Á tradicionális tárgyi kultúra értékes gyűjteménye a több száz darabot számláló
önkormányzati tulajdonban lévő néprajzi és népművészeti kollekció, amely méltó kiállító felület
hiányában a helyi kultúrotthon emeletén került elhelyezésre szakszerűtlenül. Ugyancsak értékes tárgyi
emlékek találhatóak egy lelkes helyi gyűjtő által kiállított tájházban és csűrmúzeumban. Á tárgyi örökség
részét képezi továbbá a csíkszentdomokosi viselet is, amelynek készítését és viselését egy egész
normarendszer szabályozta. Á családok többségében ma is megtalálható a viselet, amelyet az egyéni
sorshoz kapcsolódó különleges alkalmak, vagy vallási ünnepek során büszkén öltenek magukra a
helyiek. Ítt külön említést érdemel a Szőttesek Vasárnapja elnevezésű rendezvény, amely az
önmegmutatkozás (kenderből szőtt ing, pendely, stb.) talán legnagyobb ünnepe.
Á hagyományos (XVÍÍÍ és XÍX századi) népi építészet jegyeit híven őrzik a helyi kultúrotthon udvarán
elhelyezett parasztházak. Á házak hasznosítására vonatkozóan több elképzelés is született az utóbbi
időben, valamint felmerült egy skanzen kialakításának ötlete is, a község egy másik részén. Áz
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önkormányzati és egyesületi tulajdonban lévő lakóházak remek kiállítófelületet kínálnának
hagyományos népi mesterségek bemutatására, vagy éppen az előbb említett néprajzi és népművészeti
eszközök számára.
4.3. Helyi oktatás
Levéltári, múzeumi feljegyzések alapján az oktatás igen tekintélyes múltra tekinthet vissza a
községben. Á helyi oktatás mellett elkötelezett csíkszentdomokosiak, napjainkban is fontos
közösségmegtartó erőnek tartják az iskolát.
Á községben jelenleg 7 óvoda működik térben elszórtan, ezáltal biztosítva az óvodai oktatás
hozzáférhetőségét. Helyi adatforrások szerint az óvodások száma ma 250 fő körül alakul, a legnagyobb
létszámmal működő óvoda a garadosaljai (közel 80 óvodás jár ide), ezt követi a várutcai óvoda (46). Á
helyi pedagógusok véleménye szerint, az óvodák mellett a községben szükség lenne napköziotthon
beindítására is.
Napjainkban a helyi iskolahálózat három helyszínen biztosítja az elemi és általános iskolai oktatás
elérhetőségét, a Márton Áron Általános iskola alszegi iskolájának tantermeiben első osztálytól nyolcadik
osztályig tanulhatnak a gyerekek, a sárosúti és cseraljai iskolákban elemi oktatás folyik. Á
tanintézmények épületei meglehetősen előrehaladott korban vannak, szinte kivétel nélkül mindegyiken
indokolt lenne kisebb-nagyobb felújítási munkálatok elvégzése.
Á helyi oktatási infrastruktúra legfontosabb eleme a községközpontban található épület, amely a
hetvenes években egy új szárnnyal bővült. Áz iskolaépület ma felszerelt tantermekkel,
konferenciateremmel,

internetkapcsolattal,

könyvtárral,

tornateremmel

és

műhelytermekkel

rendelkezik.
Á község iskolája, adminisztratív határain túlmutató jelentőséggel bír, hisz a szomszédos Marosfőről
is ingáznak ide gyerekek. Á községben tanuló diákok létszáma ma meghaladja az 500 főt (ami
évfolyamonként két-három osztályt is jelent), a teljes pedagógusi testületé (az óvodai személyzettel
együtt) pedig az 50-et.
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Áz alábbi ábrán nyomon követhetjük az óvodások és beiskolázottak számának alakulását az elmúlt
húsz évben.
9. ábra: Az iskolások és óvodások számának alakulása az elmúlt húsz évben
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Forrás: INS

Á fenti ábra egyértelműen jelzi a helyi tanintézményeket látogató népesség csökkenését, amely
jelenség mögött demográfiai okok húzódnak meg. Á csökkenő gyereklétszám miatt jelenleg összevont
rendszerben történik az oktatás a cseraljai és garadosi iskolákban. Á helyi pedagógusok elmondása
szerint problémát jelent a roma gyerekek integrációja a helyi oktatás rendszerébe, az iskolai év
kezdésekor tapasztalható beiskolázási létszám évközben folyamatosan csökken, különböző okok miatt
egyre több roma gyerek marad ki az oktatásból.
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Á helyi óvónők, tanítók és tanárok szakképzett, 90%-ban címzetes pedagógusok, didaktikai fokozat
alapján egyharmaduk Í. fokozattal rendelkezik.
10. ábra: A helyi pedagógusi testület didaktikai fokozat
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Forrás: martonaroniskola.net

Á tevékeny helyi pedagógus csapatnak köszönhetően az iskola közművelődési szerepvállalása
túlmutat a kötelező tananyagok leadásán. Á rendszeresen szervezett műveltségi és ügyességi vetélkedők,
tantárgyversenyek és pályázatok gyakran fontos helyi ismeretekkel gazdagítják a gyerekek tudását.
Emellett a diákok fakultatív foglalkozások és programok keretében készülhetnek fel a különböző iskolai
szintű vagy községi kulturális eseményeken való megmutatkozásokra. Mindemellett a tanintézmény
szemléletfejlesztő tevékenysége a szociális attitűd formálásától, a környezettudatos gondolkodásig, több
területre is kiterjedt.
4.4. Egészségügy és szociális rendszer
Áz egészségügyi és szociális szolgáltatások színvonala és elérhetősége alapvető fontosságú a helyi
lakosság életminősége szempontjából. Á lakosság egészségügyi állapota, de a szociális komfortérzet is
szorosan összefügg a fejezet elején tárgyalt emberi potenciál és humántőke kérdésével, ezért kiemelt
stratégai jelentőséggel bírnak. Bár nem álltak rendelkezésünkre a lakosság egészségügyi állapotára
vonatkozó részletes adatok, a helyi egészségügyi szakszemélyzet szerint a lakosság egészségi állapota
jónak mondható, a bánya bezárását követően jelentősen csökkent a légúti- és tüdőmegbetegedések
száma. Áz alkoholizmus, mint destruktív egészségügyi és szociális jelenség ugyancsak visszaszorulóban
van a községben. Áz elmúlt tíz évben megszaporodtak ugyanakkor a civilizációs betegségekként is
számon tartott betegségtípusok, különösen a cukorbetegség, valamint a szív és érrendszeri betegségek,
illetve más, elhízással kapcsolatos betegségek.
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Á helyi családorvosok figyelmet fordítanak a betegségmegelőzésre és az egészséges életmód
népszerűsítésére. Különböző felvilágosító akciók keretében hívják fel a figyelmet a rendszeres
testmozgás és az egészségtudatos életvezetés fontosságára. Á rendszeres sportolás egészségmegőrző
szerepének tudatosítása továbbra is olyan aktuális feladatot jelent, amelybe a családorvosok mellett a
helyi (sport, ifjúsági) egyesületeknek is be kell kapcsolódniuk. Á községben több sportág kínál
lehetőséget a testmozgásra, fontos lenne ugyanakkor a helyi sportinfrastruktúra bővítése, további
tornatermek, játszóterek építése, valamint bicikliutak kialakítása.
Á hazai vidéki települések többségéhez hasonlóan, Csíkszentdomokoson is a családorvosok által
biztosított egészségügyi alapszolgáltatások érhetőek el helyben. Á nagy gyereklétszámmal működő
iskolában nem rendel iskolaorvos, a községben a betegellátást két családorvos biztosítja, munkájukat
két-két szakképzett asszisztens segíti. Á község központjában található, önkormányzati tulajdonban lévő
családorvosi rendelő épülete általános állag-, és épületgépészeti feljavításra szorul. Áz egyébként jól
felszerelt, korszerű orvostechnikai eszközökkel is ellátott orvosi rendelő épülete több mint 35 éve volt
legutóbb felújítva, indokolt lenne egy átfogó korszerűsítési munkálat elvégzése, amely a különböző
páciensek számára (gyerekek, mozgássérültek, felnőttek) külön bejáratok, várótermek kialakítását is
magába foglalná.
Áz egészségügyi ellátás magasabb szintű szolgáltatásai a szakorvosi és korházi szolgáltatások a
félórányi távolságra megyeközpontban vehetőek igénybe. Sürgősség esetén a 2004-től működő helyi
mentőállomás személyzete (4 fő), 2 mentőautóval szállítja a betegeket a megyeközpont sürgősségi vagy
megfelelő szakosztályára.
A családorvosi rendelő szomszédságában fogorvosi rendelő működik, illetve éves szűrővizsgálatokat
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat is szervez, amely mobil fogászati rendelője egy sor fogorvosi
beavatkozásra alkalmas. Áz immár több éve rendszeres szűréseknek és fogorvosi beavatkozásoknak
köszönhetően a szolgálat javulást tapasztal a helyi gyerekek fogazatával kapcsolatban.
Csíkszentdomokoson egy gyógyszertár és egy gyógyszerpont alkalmazottai (összesen 8 fő) biztosítják
a hozzáférést a gyógyszerekhez, naponta 8 és 16 óra között.
Á hagyományos közösségi egymásrafigyelés és gondoskodás gyakorlatát ma kiegészíti az erre
szakosodott intézmények tevékenysége. Á helyi önkormányzat támogatásával működő Caritas otthoni
betegápolás és szociális gondoskodás szolgáltatásai ma körülbelül 35-40 személyt érintenek a
községben. Á szolgáltatásokat 2 szakképesített helyi személy végzi, a szomszédos csíkkarcfalvi irodából
látogatva a helyieket. Áz idősek, betegek és rászorultak támogatásában a helyi egyesületek is
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bekapcsolódnak lehetőségük szerint hozzájárulnak a társadalmi leszakadás és kirekesztés
megelőzéséhez. Á Márton Áron Álapítvány humanitárius tevékenysége (hátrányos helyzetű gyerekek
megsegítése, gyűjtések szervezése, stb.) tovább élteti a közösségi egymásrafigyelés eszméjét.
Á rossz jövedelmi viszonyokkal összefüggő nehéz szociális helyzetben lévő családokról árulkodik az
alábbi ábra.
11. ábra: Szociális segélyben és családi pótlékben részesülő családok száma Csíkszentdomokoson
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Á község méretéből és a jellemző demográfiai tendenciákból eredően számottevő népességet tesz ki
a helyi idős lakosság, amely szociális igényeinek kielégítésére egy nyugdíjas klub is alakult. Á klub
vezetősége és tagjai az aktív, társas kapcsolatokban nem elszigetelt, tartalmas időskor megélése mellett
kötelezték el magukat, ezen cél égisze alatt szervezik a különböző foglalkozásokat, rendezvényeket.
Szociális feszültséget hordoz magában továbbá a „megoldatlan roma kérdés”, akik integrációjával a
jövőben is foglalkozni kell. Á roma népesség nem csupán térben különül el a többségi lakosságtól, de
társadalmi kapcsolataiban is. Áz integrációs kísérletek egyik kulcseleme éppen a már korábban említett
iskolai integráció lesz.
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5. GAZDASÁGI HELYZETKÉP ÉS FOLYAMATOK
5.1. Gazdaságföldrajzi kontextus
Csíkszentdomokos fekvése az országos gazdasági térben – hasonlóan Hargita megye településeinek
többségéhez – nem előnyös, ha az olyan fejlett és sok lábon álló gazdaság kialakításához szükséges
kritériumokat számba vesszük, mint az elérhetőség, a természeti és humán erőforrások, a piacok
közelsége és a szállítás gyorsasága. Habár az ország közepén fekszik, a hegyvidéki és vidékies jellegnek
valamint az alacsony népsűrűségnek tulajdoníthatóan Hargita megye regionális és országos
viszonylatban sem számít gazdaságilag húzó térségnek. Áz országos GDP alig több mint tizedét állítja elő
a központi régió (11%), aminek Hargita megye mindössze szintén az egy tizedéért felel (10,2%).
12. ábra: Hargita megye részesedése az országos és regionális GDP-ből, 2011
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Mindemellett Csíkszentdomokos Hargita megyén belüli fekvése számos előnyös tulajdonsággal
rendelkezik a többi településhez képest. Á Felcsíki térség kapujában a község az Észak-déli közlekedési
(vasút, közút) útvonalak mentén fekszik, nagyjából félúton a megyeközpont Csíkszereda és
Gyergyószentmiklós között. Á Csíki térségben működik a megyében bejegyzett cégek több mint
egyharmada és 2011-es adatok szerint a megyei profit 42%-a származik ebből a térségből. Gazdaságilag
Csíkszentdomokos a megyeszékhely Csíkszereda (29,1 km) város vonzáskörzetéhez kapcsolódik
legszorosabban, mind a fogyasztás és értékesítés (piac), mind a munkahelyek és a hivatali ügyintézés
szempontjából. Á község tulajdonképpen két város vonzáskörzetének metszéspontjában található:
Gyergyószentmiklós (28,5 km) közelsége szintén bővíti a gazdasági és egyéb kapcsolatok lehetőségét.
Külön kell megemlítenünk Balánbánya város közelségét, amely bányájával a 2000-es évekig
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meghatározó munkaadó volt a környező településeken, de a hetvenes-nyolcvanas évek felfutását
követően a rendszerváltás után a bánya súlyos válságba került, a kitermelést pedig 2006-ban szüntették
be. Balánbánya lakossága emiatt visszasüllyedt a Csíkszentdomokosi méretre (korábban több, mint
12.000 lakosa volt) és munkalehetőségek szempontjából sem jelent napjainkban alternatívát a
Domokosi munkaerő számára. Á bánya újranyitására nem lehet számítani az elkövetkező időszakban.
Áz említett kisvárosok, amelyek vonzáskörzetébe Csíkszentdomokos napjainkban tartozik, viszont
egyáltalán nem számítanak dinamikus központnak a régió szintjén sem, saját lakosságukat sem képesek
ellátni megfelelő számú termelő munkahellyel. Á meglevő munkahelyek többsége alacsony hozzáadott
értéket előállító feldolgozó cégeknél található, ennek megfelelően nem igényel magas képzettséget és
gyenge (minimálbéres) megélhetést biztosít csupán. Á hegyvidéki jellegből adódóan jelenlegi
formájában a térség lakosságának kiegészítő jövedelemforrást tud biztosítani csupán a mezőgazdasági
termelés (de rengeteg családnál ez jelenti az egyetlen bevételforrást). Csíkszentdomokos gazdasági
elhelyezkedése tehát a megyén belül relatíve kedvezőnek mondható, de a nagy felvevőpiacok és a
munkalehetőségeket jelentő diverzifikált gazdasággal rendelkező (nagy)városi térségek meglehetősen
távol fekszenek (Brassó 128 km, Karácsonkő (Piatra Neamț) 110 km, Marosvásárhely 140 km).
Csíkszentdomokos elérhetősége a környező kisvárosokból, a megyeközpont Csíkszeredából és
Gyergyószentmiklósról is megfelelő köszönhetően a nemrég felújított nemzeti útnak. Csíkszeredával a
településnek közúti (31 perc) és vasúti (28 km, 38-54 perc) kapcsolata is van. Középtávon a térség
gazdaságának új lehetőségeket nyithat, az országos autópálya fejlesztés tervezett MarosvásárhelyJászvásár nyomvonala, amely Csíkszentdomokostól 50 km-re húzódik mindössze, megvalósítása
azonban 2020-ig jelenleg bizonytalan.
Nemzetközi repülőtér Hargita megyében nem található, a szomszédos megyék közül pedig Bákóban
(156 km, 3 óra autóút) működik jelenleg nemzetközi forgalmat is bonyolító repülőtér (Írország, NagyBritannia, Franciaország, Belgium, Olaszország és Törökország felé kapcsolatokkal). Á tengerentúli
kapcsolatokkal is rendelkező fővárosi reptér távolsága Csíkszentdomokostól 280 km, ami 4 órás
autóutat jelent. Legközelebb a Marosvásárhelyi nemzetközi repülőtér található (149 km 2 óra 15 perc
út), amely kis nemzetközi forgalmat bonyolít le. Áz elsősorban németországi kapcsolatokkal rendelkező
Nagyszebeni repülőtér 3 óra 28 percre (kb. 217 km-re) található, a Kolozsvári pedig 228 km-re (3 óra 20
perces autóút). Á légi elérhetőséget a Brassó mellett épülő repülőtér sem javítaná jelentősen (137 km, 2
óra autóút). Á csíkszentdomokosi vállalkozók, vagy a befektetési lehetőséget kereső tőkések tehát
elsősorban az elérhetőség időbeli korlátjába ütköznek, amely megnövekedett szállítási költséget jelent.

45

Hargita megye gyenge vasúti kapcsolatokkal rendelkezik (a vasútvonalak sűrűsége a megyében 31
km/1000km2, szemben az országos 46 km/1000km2-tel), de ebből a szempontból Csikszentdomokos a
megye községeinek többségénél előnyösebb helyzetben van, mert van vasútállomása. Á megyén északdéli irányban egy vágányos alacsony forgalmú villamosított vonal halad keresztül (a megyei vonalak
99%-a egyvágányú, 83%-a villamosított), amely mellett Csíkszentdomokos is fekszik. Jelenleg naponta
tizenkét személyszállító vonat áll meg a Domokosi állomáson: négy vonatpár (Maroshévíz-Brassó, DédaCsíkszereda,

Csíkszereda-Marosvásárhely,

Gyergyószentmiklós-Brassó),

két

Marosvásárhelyről

közlekedő vonat Tusnádfürdőig, illetve Brassóig, valamint Gyergyószentmiklósra:
5. táblázat: Vonatok útvonalterve

Vonat

Érkezés

Honnan

Hova

Csíkszentdomokosra
R – 4504

05:52

Maroshévíz (04:35)

Brassó (08:46)

R – 4503

06:05

Csíkszereda (05:14)

Marosvásárhely (10:12)

R – 4501

08:09

Brassó (04:30)

Gyergyószentmiklós
(08:57)

R – 4506

08:40

Déda (05:18)

Csíkszereda (08:30)

R – 4507

12:45

Csíkszereda (12:07)

Déda (15:20)

R – 4510

13:29

Gyergyószentmiklós

Brassó (16:10)

(12:51)
R – 4509

14:58

Brassó (12:00)

Gyergyószentmiklós
(15:46)

R - 4508

15:27

Marosvásárhely (11:20)

Brassó (18:18)

R - 4511

17:01

Csíkszereda (16:05)

Marosvásárhely (21:40)

R - 4514

18:28

Marosvásárhely (14:23)

Tusnádfürdő (19:52)

R - 4513

20:16

Brassó (17:17)

Maroshévíz (21:40)

R - 11508

21:36

Gyergyószentmiklós

Csíkszereda (22:24)

(20:56)
Forrás: www.infofer.ro

Á táblázatból az is kiolvasható, hogy a munkavállalók számára adott a lehetőség a környező
kisvárosokba (Csíkszereda, Gyergyószentmiklós) való mindennapi ingázás (ennek költsége napi 9 lej).
Ákár Brassóba is lehetséges a mindennapi ingázás, ennek viszont a költsége elég borsos (jelenlegi napi
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minimum 38 lej). Brassóban, illetve Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson lehet átszállni nemzetközi
viszonylatban is közlekedő vonatokra.
Á domborzat és a természeti környezet változatossága Hargita megye és a környező megyék számára
turisztikai potenciált is rejt magában. Ez a lehetőség azonban jelenleg nem hasznosul olyan szinten, hogy
állandó és jelentős jövedelmi forrást jelentsen a megye lakossága számára. Á 2012-es adatok szerint
Hargita megye országos szinten ugyan a harmadik helyet foglalja el a turisztikai szálláslehetőségek
tekintetében (344 ilyen egységet regisztráltak a megyében), de jellemzően az alacsony kategóriás, olcsó
szálláshelyek számában áll jó helyen (vidéki panziók, agrárpanziók), a magasabb szolgáltatásszintet és
ágyszámot jelentő hotel kategóriában mindössze a 18. Á turistaérkezések és vendégéjszakák száma
szerint ennek megfelelően tekintve Hargita megye már csupán 19. illetve 16. a romániai megyék sorában,
amely alig jobb, mint az átlag. Á megyék közötti összehasonlításban viszont itt valamivel több éjszakát
töltenek a külföldi turisták, mint a hazaiak. Á turisták származás szerinti összetétele az országos
értékeknek megfelelő képet mutat, 78,6% belföldi és 21,4% külföldi turista érkezik a megyébe.
Csíkszentdomokos fekvése turisztikai szempontból a megyén belül relatíve kedvezőnek mondható,
két nagy turisztikai célpont (Csíksomlyó, Gyilkos-tó) között fekszik, és közvetlen környezetébe is
tartozik jelentősebb vonzerővel rendelkező természeti látványosság (Egyeskő, Nagyhagymás), valamint
remek kiindulópontja lehet a Hargitára és a Csíki-havasokba induló kirándulásoknak. Turisztika jelenlegi
községi gazdasági jelentőségére a gazdasági erőforrások elemzésénél visszatérünk.
Csíkszentdomokos gazdaságföldrajzi elhelyezkedése tehát országos és regionális szempontból
jelenleg marginális, a megközelíthetőség miatt az országos szintű folyamatokba ritkán tudnak
bekapcsolódni a helyi vállalkozások. Megyei összehasonlításban kedvezőbb a kép: a település jól
bekapcsolható a helyi gazdaság vérkeringésébe, és környezetében találhatóak gazdaságilag
hasznosítható természeti erőforrások is (erdő, patakok, természeti látványosságok, ásványkincsek stb.).
Figyelembe véve a hosszú távú tendenciákat, amelyek a városias térségek megerősödését, a gazdaság
koncentrálódását vetítik előre a térség nem számíthat gyors és látványos növekedésre. Á község
közvetlen környezetében ugyanis nem található ilyen dinamikus központ. Á helyi fejlesztés célja a belső
erőforrások minél optimálisabb és a helyiek számára minél nagyobb jövedelmet hozó kihasználása lehet.
Á jövedelem forrása a természeti erőforrások kiaknázása, amely hosszú távon nem kecsegtet a gyökeres
változás (rendkívüli növekedés) lehetőségével. Ezáltal munkalehetőség helyben csak a lakosság egy (kis)
része számára biztosítható a lakosság másik része számára pedig a környező városokba való ingázást
kell megkönnyíteni. Ádottságait tekintve a község gazdasága több természeti erőforrásra is
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támaszkodhat: erdőterületek, legelők, kaszálók és korlátozott mértékben szántók is megtalálhatóak a
területén. Á múltban virágzó kőbánya is működött a község területén.
Á továbbiakban azt vizsgáljuk, a helyi erőforrások hogyan hasznosulnak és milyen típusú termelő és
szolgáltató tevékenység jellemzi a község gazdaságát.
5.2. Helyi erőforrások és hasznosításuk
Csíkszentdomokos természeti erőforrásai közé a balánbányai (és jelentős részben Domokosi
területek alatt található) rézkincs mellett elsősorban az erdők és a kaszálók, másodsorban a szántóföldek
sorolhatóak. Ennek megfelelően a természeti erőforrások mezőgazdasági-élelmiszertermelési, faipari
(erdő) és turisztikai hasznosítása vehető számba. Csíkszentdomokoson a rossz minőségű és szűkösen
rendelkezésre álló szántóföldek miatt mindig is rá voltak kényszerülve az családok, hogy több forrásból
teremtsék elő a megélhetésüket. Ennek részét képezte, a főként saját célra termelt szántóföldi növények
(gabona és burgonya) mellett a kiterjedt legelőkre épülő állattenyésztés, az erdőgazdálkodás és
famegmunkálás, valamint a (kő)bányászat, mészégetés és fuvarozás is. Régtől fogva járnak a domokosi
(építő)munkások az ország távolabbi részére és külföldre is idénymunkákra, fiatal lányok pedig
cselédnek, kisegítő munkákra.

Á XX. század első felében a fakitermelés és feldolgozás szövetkezeti

formában való szervezése jelentékeny ipari tevékenységet is eredményezett (fűrésztelep, ládagyár,
malom, villanyüzem, mészégetés, tégla előállítás, de még tejfeldolgozás is), amely az egész csíki
medencében egyedülállónak volt mondható. Á fűrészgyár az államosítást követően is fejlődött és jelentős
számú helybélinek adott munkát (a 80-as években mintegy 500 munkás), és a környékbeli településekről
is sokan ingáztak az üzembe. Á 90-es években az állami tulajdonú üzemmodell egyre kevésbé tudott
megfelelni a piacgazdaság támasztotta követelményeknek és helyét magáncégek vették át.
5.2.1. Mezőgazdaságilag hasznosítható területek és jelenlegi használatuk
Á Csíkszentdomokos adottságai az állattenyésztésnek kedveznek a növénytermesztéssel szemben. A
mezőgazdasági tevékenységek alábbi elemzése a 2010-es mezőgazdasági összeírás és a Nemzeti
Statisztikai Hivatal adatain, valamint a helyi nyilvántartás rendelkezésünkre bocsátott adatain
alapulnak. Áz előbbi adatok szerint Csíkszentdomokos összesen 13.686,81 hektár mezőgazdaságilag
hasznosítható területtel rendelkezik, amely a megye vidéki községeinek átlagnál (7134 hektár) nagyobb
területet jelent. Ebből mezőgazdaságilag hasznosított terület a helyi adatok szerint 7353 hektár, az
erdőterületek nagysága meghaladja a 6000 hektárt. Á mezőgazdaság számára rendelkezésre álló terület
(épületek vagy más célból nem foglalt) megyei községek szintjén a hasznosítható terület 77,89%-a,
Domokos szintjén 97,74%-a. Á mezőgazdasági hasznosításra rendelkezésre álló terület kihasználtsága
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szinte maximális volt 2011-ben Domokoson, mindössze 5,36 hektár állt kihasználatlanul, amely a megyei
községek átlagánál sokkal jobb kihasználtságot jelent. Á bérbe adott területek aránya minimális (1%), a
területek majdnem egészét a tulajdonos műveli.
Á megyei jellemzőknek megfelelően a mezőgazdaságban használt területek döntő többsége (99,28%)
szántóként és legelőként valamint kaszálóként kerül megművelésre (az állandó kultúrák és kertek
aránya elenyésző). 2013-ban a területek 10,66%-a (784 hektár) szántóként hasznosult, amely a megyei
községek átlagánál rosszabb arányt mutat (13,25%). Á szántóföldek rossz minőségűek és a
terepviszonyok miatt csak nagyobb költséggel művelhetőek a környező településekhez képest. Á
kaszálók és legelők aránya 89,34% illetve 86,56% községi és megyei szinten (2013-ban 3124 hektár
legelőt és 3445 hektár kaszálót tartottak nyilván a községben).
13. ábra: Mezőgazdaságilag hasznosított területek Csíkszentdomokoson használat szerint, 2010

Forrás: Saját szerkesztés a 2010-es mezőgazdasági összeírás adataiból

Á községben a birtokok mérete összességében a megyére jellemző szétaprózódottságot mutat a 2010es adatok szerint: a 100 hektár feletti birtokok arányaiban kevesebbet művelnek meg a mezőgazdasági
területekből, mint megyei szinten (37,78% a községben és 43,49% megyei szinten). Á közepes birtokok
(10-100 hektár) a területek 5%-át művelik községi és 15,9% megyei szinten. Á 10 hektár alatti birtokok
területének aránya 57,23%, illetve 40,61% községi és megyei szinten.
Á

szántóföldek

birtokméretét

külön

megvizsgálva

teljesen

egyértelművé

válik,

hogy

Csíkszentdomokoson a szántóföldi termelés kizárólag kiegészítő jellegű lehet: nincsenek 10 hektár
feletti birtokok, a megművelt szántóföldi parcellák 86%-a 1 hektár alatti.
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A 2010-es adatok szerint a szántóföldi területek mindössze 26,4%-án, 132,42 hektáron termelnek
gabonát (megyei szinten ez az arány 41,5%). Á gabonák közül legnagyobb területen búzát termesztenek
(48,48%), ezen kívül árpa (28,74%), zab (14,54%), rozs (4,7%) és kukorica (0,5%) foglalta el
Csíkszentdomokos

község

szántóterületének

gabonákkal

bevetett

kicsiny

területét.

Á

takarmánynövények által elfoglalt 109,47 hektár területen (a községi szántóföldek 21,82%-a) a
hüvelyesek (81,44%), voltak a legjellemzőbbek, a megyei sajátosságoknak megfelelően. Ípari növényt a
község szántóföldjein alig termelnek. Á legelterjedtebb szántóföldi növény a burgonya: 2010-ben a
szántóföldek közel 40%-án, 197,4 hektáron termeltek pityókát. Áz alábbi táblázat összesíti a
legjelentősebb megtermelt növények által elfoglalt területet és azok arányát az összes megművelt
szántóterületben, a községben és a megyében, 2010-es helyzetkép szerint:

6. táblázat: Termesztett növények és arányuk a szántóterületből, 2010
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Forrás: Saját szerkesztés a 2010-es mezőgazdasági összeírás adataiból

Csíkszentdomokoson a 2010-es adatok szerint összesen 1928 gazdaság működik, 1390 rendelkezik
területtel és állatállománnyal is, 472 csak területtel és 66 gazdaságban csak állatot tartanak. Á
mezőgazdasági területet is használó üzemek átlagos mérete 3,64 hektár, ami a megerősíti a fentebb
érintett szétaprózodottságra, és a rendkívül kis területen gazdálkodó gazdaságok magas számára utaló
adatot (megyei szinten a helyzet valamivel jobb, 5,23 hektár jut egy gazdaságra). Mint már említettük a
gazdaságok kizárólag saját tulajdonban lévő földet művelnek (mindössze 5 gazdaság bérel termőföldet).
Á törpegazdaságok túlsúlyát remekül illusztrálja az alábbi táblázat, amelyből kiderült, hogy a
gazdaságok száma a megművelt terület mérete alapján hogyan alakul. Á gazdaságok többsége (59%) 15 hektár közötti területet művel, az 5 hektár alatti birtokok aránya 91,4%, a 10 hektár felettiek aránya
pedig mindössze 0,9%. Á táblázatból az is látható, hogy ez nem községspecifikum, hanem a megyére
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általánosan jellemző kép is nagyságrendileg hasonlóan alakul. Ámint említettük a szántóföldek még
apróbbak, nincs 10 hektár feletti szántón gazdálkodó gazdaság.
7. táblázat: Gazdaságok száma birtokméret szerint, 2010
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Forrás: Saját szerkesztés a 2010-es mezőgazdasági összeírás adataiból

Á nagyszámú törpegazdaság, az önfenntartó vagy kereset-kiegészítő családi földművelést jelenti,
amelyből piacra nem kerül jelentős mennyiségben áru. Áz alábbi táblázatban a fentebb már említett,
termőterület-arányokat ábrázoltuk a gazdaságok méretet szerint. Ebből jól látszik, hogy a
szétaprózodottság: a területek zöme, 54,42%-a 10 hektár alatti üzemméretű gazdaságok által van
megművelve. Á területek 37,78%-át két óriásbirtok foglalja el. Á község adatai a megyére átlagosan
jellemző birtokméreteknél kedvezőtlenebb, magasabb az 5-10 hektár alatti gazdaságok aránya és kevés
a nagybirtok. Ez minden bizonnyal a domborzati adottságokból is ered, és a hiányoznak a társulások is.
8. táblázat: A gazdaságok által elfoglalt terület méret szerint, 2010
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Forrás: Saját szerkesztés a 2010-es mezőgazdasági összeírás adataiból

Ámint a bevezetőben említettük és a mezőgazdasági területhasználatból is látszik (92% a legelők és
a kaszálók aránya) az állattenyésztés jelenti a csíkszentdomokosi agrárium fő irányultságát.
Áz állatlétszámot összegzi az alábbi táblázat, amely a 2010 év végi állapotot rögzíti. Ebből kiderül,
milyen fajtákat tartanak, és hány gazdaság foglalkozik az adott fajta tartásával. Áz összesen 511
szarvasmarhát tartó gazdaság közül nincsen olyan, amely 20 szarvasmarhánál többet tart, a tehéntartó
gazdaságok 77,5%-a mindössze 1-2 tehénnel rendelkezik. Mindössze 11 gazdaságnak van 10-nél több
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egyedből álló szarvasmarha állománya. Á tejelő tehenek tekintetében még rosszabb a helyzet, mindössze
2 gazdaságnak van 10-nél több tehene. Á sertések tartása szintén azt mutatja, hogy elsősorban a saját
szükségletek kielégítése az állattartás célja: a 744 sertéstartó gazdából 10-nél több egyedet mindössze
12-en tartottak Domokoson. Áz 550 juhtartó gazda közül 491 (89%) 10-nél kevesebb birkát tart,
mindössze 3 gazdaság rendelkezik 100-nál magasabb létszámú juhállománnyal. 12 nagyobb (10
egyednél többet tartó) kecskés gazda volt 2010-ben a községben. A szárnyasok tartása is
kisgazdaságokban jellemző, egyetlen gazdaság tartott 100-nál több baromfit. Á környező településekhez
képest kiemelkedő volt 2010-ben a méhállomány és a méhészettel foglalkozók száma is.
9. táblázat: Állatlétszám és állattartó gazdaságok 2010
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Forrás: A helyi önkormányzat adatai

Áz önkormányzattól kapott adatok szerint a helyzet 2013-ban is hasonló: a húscélú szarvasmarha
állomány fele 1-2 állattal rendelkező gazdánál található, mindössze 8 gazdaságban van 10-nél több (de
15-nél kevesebb) szarvasmarha. Á helyi nyilvántartásból az is kiderül, hogy 2010 óta növekvő tendenciát
lehetett észlelni a szarvasmarha, juh és sertés állományban is (előbbi kettő a legutóbbi évben ismét
fogyást mutatott). Mindemellett az állatállomány az utóbbi öt évben stabilnak mondható.
14. ábra: Állatállomány változása 2008-2013

Forrás: saját szerkesztés a helyi önkormányzat adatai alapján
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Á szarvasmarhák tenyésztése elsősorban tej célú, másodsorban a húseladás célú. Áz eladásra kerülő
terményeket és a tej egy részét is helyben, házaknál értékesítik, illetve két tejbegyűjtő központ működik
a községben, amelyet egyesületi formában működtetnek. Vágóhíd legközelebb Gyergyószentmiklóson
van. Á szarvasmarhák számának növekedésével egyre inkább a legelők szűkösségével kell
szembesüljenek a gazdák, ezért többen a környező községek legelőiből is bérelnek területeket.
Áz értékesítés tehát a tej kivételével szervezetlen, a kereskedőknek kiszolgáltatottak a termelők. A
mezőgazdaságból származó termények és helyi termékek eladására, piacra jutásuk megszervezésére
vannak kezdeményezések, de sem a helyi termékek boltja nem indult eddig el, sem a piac forgalma nem
éri el a megfelelő szintet. Célszerű lenne a termékek feldolgozottsági fokát növelni, egyelőre azonban
kérdéses milyen formában és hogyan lenne érdemes a helyi termékek közös feldolgozását, marketingjét
és értékesítését megszervezni, mert nem áll rendelkezésre a megfelelő épület és eszköz infrastruktúra
sem. Hosszú távon vágópont kialakítása is indokolt lehet, ami kiszolgálná az egész felcsíki térséget. Á
mezőgazdasági egyesületnek 21 tagja van, a gazdák elmondása szerint problémát jelent az általános
alulinformáltság, legyen szó pályázati lehetőségekről, vagy változó jogszabályokról, modern
gazdálkodási módszerekről.
Á termelés hatékonyságát csökkenti a mezei utak rossz állapota, a gépesítettség fokára pedig szintén
a 2010-es mezőgazdasági összeírás adatai alapján következtethetünk. Á Domokoson működő 1928
gazdaságra 118 saját tulajdonú traktor jut, ez azt jelenti, hogy egy üzemre 0,06 traktor jut. Árról nincs
adat, hogy milyen méretű üzemek használják ezeket a gépeket, de feltételezhető, hogy az 5 hektár alatti
gazdaságok rendkívül alulgépesítettek, többségében állati erőt használnak a földek megművelésére. Á
technológiáról további adalék, hogy a község területén nincs öntözéssel megművelt terület, ami
határokat szab a termelékenységet illetően. Á termények tárolását mindenki saját maga oldja meg,
nincsen közös gabonagyűjtő hely. Jövőbe mutató, a hozzáadott értéket növelő művelési mód az
ökologikus gazdálkodás, Domokoson viszont 2010-ben nem volt ökologikussá nyilvánított terület, vagy
olyan terület, amely az úgy nevezett átállási szakaszban lenne.
Á gazdaságok 2010-ben szinte kizárólag jogi személyiség nélkül, egyéni gazdaság formában
működtek, egyetlen mezőgazdasági vállalkozás szerepelt csak a statisztikában. Á községben egy
mezőgazdasági és állattartó egyesület működik (szarvasmarhatartók egyesülete).
Á mezőgazdaság foglalkoztatásban jelentős szerepet tölt be. 2010-ben 3972 személy foglalkozott
mezőgazdasággal teljes vagy részmunkaidőben (2258 férfi, 1714 nő), ami a község lakosságának 62%a. Á jogi személyiséggel nem rendelkező gazdaságok vezetőinek zömének (96%) nincsen semmilyen
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mezőgazdasági képesítése, 57-en rendelkeztek alapszintű és öt személy teljes képesítéssel (1524 férfi és
397 nő vezet gazdaságot). Á kevés számú jogi személyiséggel rendelkező gazdaság vezetőinek egyike
sem rendelkezik felsőfokú mezőgazdasági diplomával és egyetlen nő sem található közöttük.
Á statisztikai adatok alapján az is látszik, hogy a mezőgazdaságban dolgozók inkább az idősebb
korosztályok (60% 45 éven felüli), a támogatások hatására azonban egyre több fiatal fogott bele a
gazdálkodásba.
Köztudott, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozást követően a Nemzeti Vidékfejlesztési Program
(PNDR) keretében a gazdálkodók, vidéki vállalkozók és a községek területalapú támogatások lehívására
lettek jogosultak és különböző pályázati kiírások váltak számukra elérhetővé a gazdaságuk és a vidéki
infrastruktúra fejlesztésére. Területalapú támogatást minden 1 hektár feletti területen gazdálkodó
fizikai vagy jogi személy (0,3 hektárnál nem kisebb parcellákból álló gazdaság esetén) kaphat. Elviekben
tehát Domokoson 1257 gazdaság, 6500 hektárnyi területe (szántó, legelő és kaszáló) jogosult ilyen
típusú támogatásra, amelynek egyéb feltételei is vannak. Áz egy hektárra járó területalapú támogatás
évről évre magasabb volt és a következőképpen alakult 2007 óta:

10. táblázat: Az egy hektárra jutó terület alapú támogatás alakulása
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Forrás: Saját szerkesztés az APIA közlése alapján
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Csíkszentdomokos község egész mezőgazdasági területe a hátrányos helyzetű hegyvidéki térség
kategóriába esik a Nemzeti Vidékfejlesztési Program alapján. Ezért elméletileg mindhárom kategóriából
részesülhetnek a gazdálkodók a területük alapján.
Á Csíkszentdomokosi mezőgazdaságról a fenti adatokat összegezve és értékelve kijelenthető, hogy
jelenlegi formájában döntően a lakosság saját szükségleteinek kielégítésében játszik óriási szerepet.
Elsődleges a kaszálók és legelők megművelése és az erre alapozott állattartás. Mondhatni jobb híján az
emberek gazdálkodnak, hogy minél inkább csökkentsék élelmiszer célú pénzkiadásaikat. Á termelés
módja, technikai színvonala, a birtokszerkezet és a föld minősége azonban a legritkább esetben rejti
magában a fejlődés potenciálját, a piaci termelés vagy a feldolgozottság szintjének növekedését. Á
termények és melléktermékek (pl. gyapjú) üzleti célú feldolgozása helyben szinte teljesen hiányzik,
habár a kézművesség hagyománya élénk. Á mezőgazdaság így kiegészítő szerepet játszik a lakosság nagy
része számára, amelynek fenntartásában nagy szerepet játszik az elérhető területi támogatások
lehetősége.
5.2.2. Erdő- és vadgazdálkodás
Ámint már említettük Csíkszentdomokos 6505 hektár erdőséggel rendelkezik (az adminisztratív
terület 40%-a), amely jelentősen nagyobb, mint a Hargita megyei községekre jellemző átlag (3439
hektár), ezzel Domokos a 10. legnagyobb erdőterülettel rendelkező község Hargita megyében.
Áz erdőterületeken a Közbirtokosság (6045,08 hektár), a Római Katolikus Egyház (61,34 hektár), az
iskola (50,17 hektár), a görög-katolikus egyház (2,7 hektár) és a helyi tanács (217 hektár) osztozik.
Domokosi területen fekszik a Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park jelentős része is (részben
közbirtokossági erdőket is magába foglalva). Áz erdőgazdálkodással a közbirtokosság mellett egy
vállalkozás is foglalkozik. Á fakitermelés és feldolgozás Domokos iparosodásában is jelentős szerepet
játszott a múlt században, és jelenleg is az egyik legnagyobb forgalmat megvalósító gazdasági ágazat a
községben (a vállalkozási tevékenységek elemzésénél ez részletesen látható). Á közbirtokosság, habár
nagy erőforrásokkal rendelkezik (az erdő mellett 1400 hektár legelője is van), a rendszerváltást
követően sehol sem tudott még a korábbihoz hasonló közösségeltartó szerepet vállalni, ennek okai a
lassú visszaszolgáltatásokban, a menedzsment üzleti szellemének hiányában és a pályázóképesség
hiányában keresendő. Á Közbirtokossági tagok száma 2162 (ez gyakorlatilag a község családjainak 70%a), akik többségében 1-3 hektár közötti erdőterülettel vesznek részt a társulásban. Áz 1 hektár alatti
erdővel rendelkező erdőtulajdonosok külön egyesületbe is tömörülnek. Jelenleg a 6162 hektár erdőből,
ebből 1200 hektár vágásérett, az üzemterv szerint évente 70-80 hektár tarvágás történik (ezt csökkentik
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a széldöntések). Á Közbirtokosság legelői közül 809 hektár tisztán legelő, erre támogatást is kap, és
ingyen bocsátja az állattartók rendelkezésére. Áz utóbbi években eszközfejlesztésre tudtak pályázni
sikeresen, pályázatok önrészéhez nagy likviditásuk van. Áz osztalék értéke 65-110 lej/ha erdő között
mozog. Á közbirtokosság vendégszobákat is tart fenn az önkormányzat és saját vendégeik számára.
Problémát jelent a fakitermelő utak hiánya és a mezei utak gyenge teherbíró képessége, 60-70 km erdei
út felújítására lenne szükség. Á Közbirtokossági vezetőség elmondása szerint a kitermelt fát főként
helyben, helyi cégek számára értékesítik, a társulás maga nem dolgozza fel a fát, hogy ne jelentsen
konkurenciát a helyi cégek számára, de a régi fűrészüzem egy részét megvették, amit felújítva jelenleg
raktárnak használnak. Á közbirtokosság támogatja az egyházat (ravatalozó építése), az iskolát, az ifjúsági
szervezeteket és a zenekart, valamint a sportot is.
Áz erdőgazdálkodás, az üzemterv szigorú betartásával, tartamosság figyelembevételével,
hosszútávon kiszámítható jövedelemforrásává válhat a helyi közösségnek, az erdei fahulladékra építve
pedig fűtőanyagot lehetne előállítani, vagy akár biomassza alapú energiatermeléssel megoldható lenne
a középületek energiaellátása is akár (az átlag 10 tonna/hektár fahulladékból és fa aprítékból
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Forrás:

http://www.zmva.hu/cikk/aktualis/1025 (2014.04.23.)).
Áz erdőségek gazdagok vadállatokban (barnamedve, farkas, róka, szarvas, őz, vaddisznó stb.), a
szervezett vadászati lehetőségek vonzerőt jelentenek külföldi vadászok számára is, a vadászterületeket
az állami szintű közhasznú egyesület, a Vadászok és Sporthorgászok Egyesületének Csíkszeredai
(Ásociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Miercurea Ciuc) alegysége kezeli. Á vadásztatási jogok és
bevételek így nem a helyiek kezében kerülnek.
5.2.3. Egyéb természeti erőforrások hasznosítása
Csíkszentdomokos a XX. század első felében viszonylag fejlett szövetkezeti formában űzött ipari
tevékenységgel rendelkezett, amely a faenergia hasznosítására épült (malom, mészégetés, kőbánya és
feldolgozás stb.), ezek a tevékenységek szinte teljesen megszűntek. Á jobb napokat látott kőbánya
magánkézben van és nem jelent jelentős foglalkoztatási potenciált.
5.2.4. Turizmus
Ámint a bevezetőben említésre került Csíkszentdomokos remek adottságokkal rendelkezik a
turizmus fejlesztése szempontjából, mindamellett, hogy nagy tömegeket vonzó turisztikai célpontokhoz
vezető útvonalon fekszik. Domokos nem rendelkezik országos szinten is érdeklődésre számot adó

56

turisztikai látványossággal, vagy programmal, de adottságai alkalmasak lehetnek egy jól meghatározott
célcsoportok több napos tartózkodására szolgáló programcsomag kialakítására.
Jelenleg a turisztikai szolgáltatásokat külön-külön próbálják értékesíteni, amely nem ad módot arra,
hogy a turisták hosszabb időt töltsenek a településen és meghatározó jövedelemforrást jelentsenek
néhány domokosi család számára. Elsősorban a Magyarországról érkező vendégek számára nyújt a
település kulturális, történelmi, hagyományőrzés jellegű érdekességeket, de a hegyi túrák a belföldi
célcsoportok számára is érdekesek lehetnek.
Kulturális látványosságok például a Márton Áron Múzeum és Márton Áron ház, amely a
zarándokturizmus egyik fontos állomása lehet Székelyföldön különösen az egykori püspök boldoggá
avatását követően. Ehhez illeszkedhet a Pásztorbükki Báthory búcsú is, mint fejleszthető rendezvény. Á
magyarországi és erdélyi magyar vendégek számára érdekes lehetnek továbbá az egykori határ
maradványait bemutató tematikus túra, és a határőrzéshez kapcsolódó tevékenységek bemutatása, vagy
a világháború utáni túlkapásoknak emléket állító Gáborkerti emlékmű. Ímmár évek óta megrendezik a
32-es vadászok emléktúráját is, amelynek végpontja Csíkszentdomokoson van.
Egy másik célcsoportot szólít meg a szintén hagyományossá váló Felcsíki lovasnap, amelyet minden
júniusban Domokoson rendeznek meg és nagy tömeget mozgat meg az egész térségből. Á székelyföldi
lovassport egyik csúcseseményévé válhat az esemény, amennyiben a terveknek megfelelően hivatalos
versenyeket is hozzá tudnak kapcsolni. Á lovasturizmus és a szekeres kirándulások pedig egyre
népszerűbb szabadidő eltöltési forma, amely hozzáilleszthető a Domokosra érkező vendégek
programjához is és kiegészülhet a már említett vadles programokkal vagy a vadászturizmussal.
Köszönhetően a Hegyi mentők és egyéb civil szervezetek munkájának a túraútvonalak egyre jobb
minőségben hálózzák be a megyét. Fontos lenne, ha ebbe a hálózatba fekvését kihasználva Domokos is
bekapcsolódna, összekötő kapcsot jelentve a Hargita-hegység, és a Nagyhagymás között, a gyalogos,
lovas, hegyikerékpáros turisták vagy a kalandsport számára is. Jelenleg sajnos ezek az útvonalak a
kijelölés és a folyamatos karbantartás hiánya miatt nem ajánlhatók biztonsággal az érdeklődőknek.
Á turisztikai kínálat jelenleg a falusi turizmus jellemző egyedi rendezvényeivel és látványosságaival
egészül ki: egyházi ünnepek, Farsangtemetés, hagyományok, helyi történetek, népi mesterségek és
kézműves tevékenységek bemutatása, helyi gasztronómiai érdekességek, falunap (Szent Domokos
ünnepe, augusztus 8.), állatvásár és kiállítás stb.
Á jelenlegi turisztikai kínálat és a potenciál vázlatos bemutatását követően a továbbiakban a helyi
turizmus statisztikai adatainak elemzése következik, megyei kontextusban.
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A 2013-as adatok szerint Hargita megye országos szinten a harmadik helyet foglalja el a turisztikai
szálláslehetőségek tekintetében, 322 ilyen egységet regisztráltak a megyében. Á kedvező helyzetet
azonban a szálláshely-kategóriák szerinti rangsor árnyalja: Hargita megye jellemzően az alacsony
kategóriás, olcsó szálláshelyek számában áll jó helyen (vidéki panziók, agrárpanziók), a magasabb
szolgáltatásszintet és ágyszámot jelentő hotel kategóriában mindössze a 18. Ez tükröződik a szálláshely
kapacitás sorrendjében is, országos viszonylatban (Bukarestet kivéve az összehasonlításból) Hargita
megye 10. a megyék sorrendjében.
Csíkszentdomokoson a statisztikai adatok szerint egyetlen szálláshely működött 2013-ban, az
Internetes szálláskeresők és a helyben tapasztaltak alapján azonban még 5-6 szálláshely létezéséről
tudunk. Mivel a statisztikai adatgyűjtés a szálláshelyek adatszolgáltatásán alapul, ezért a helyi adatok
további elemzésétől eltekintünk és a megye, valamint a kistérség településeinek adatait vesszük számba,
amelyek megközelítő képet adnak nekünk a mikrorégió turisztikai forgalmáról. Csíkszeredától északra
eső Olt menti települések (Csíkcsicsó, Csíkmadéfalva, Csíkrákos, Csíkmadaras, Csíkdánfalva,
Csíkkarcfalva, Csíkszenttamás, Csíkszentdomokos) összesített adatait vizsgáltuk meg tehát.
Á statisztikailag regisztrált szálláshelyek tekintetében az utóbbi öt évben meredek csökkenést
figyelhetünk meg: a 2008-as 24-ről 8-ra csökkent a zömében agroturisztikai panziók száma. Ennek
megfelelően a szálláskapacitás is csökkent, a korábbi 68%-ra (Domokoson 2012-ben még 32
szálláshelyet tartottak nyilván, tavaly mindössze 12 volt). Á működő szálláskapacitás növekedése
viszont
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vendéglátóhelyeknél sokkal stabilabban és valószínűleg magasabb színvonalon tudják szolgáltatásaikat
kínálni. Á megyében szálláskihasználtság jócskán az országos átlag (24%) alatt van (16%), a nyári
csúcsszezonban éri csak el a 26%-ot.
Á turistaérkezések számát tekintve Hargita megye 19. a romániai megyék sorában, amely méretéhez
és lakosságához viszonyítva kedvezőnek mondható. Á turisták származás szerinti összetétele az
országos értékeknek megfelelő képet mutat, 78,6% belföldi és 21,4% külföldi turista érkezik a megyébe.
Á Felcsíki kistérség által nyújtott vidéki jellegű szolgáltatásokkal inkább a belföldi turistákat érdemes
megcélozni. Csíkszentdomokosra a tavalyi évben a megyei községek átlagánál jóval több turista érkezett
(1289), ezzel a Felcsíki falvak között listavezető a látogatások számában, amely térség a megyébe érkező
turisták mindössze 16%-át fogadja.
Habár Domokos a vendégéjszakák tekintetében is jól áll a környező településekhez viszonyítva,
általános probléma, hogy a térségben és a megyében is kevés időt töltenek a vendégek. Á megyei átlag
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2,78 nap, Csíkszentdomokoson pedig alig 1,73 napot (gyakorlatilag egy éjszakát) töltenek átlagban a
turisták. Á Felcsíki települések közül egyedül Csíkkarcfalva rendelkezik kiugró értékkel (5,78 nap)
köszönhetően a jégkorong edzőtáboroknak, amelyeket a helyi Jégpálya infrastruktúráján tudnak
szervezni.
Hargita megye a vendégéjszakák számát tekintve 16. a megyék rangsorában az országban eltöltött
vendégéjszaka 1,6%-át tudja magáénak. Á Felcsíki térségben a vendégéjszakák számának folyamatos
növekedését tapasztalhatjuk az utóbbi három évben, 2010 óta megduplázódott a térségben töltött
éjszakák száma. Ez valószínűleg csak részben köszönhető a valódi növekedésnek, a kedvező számban
közrejátszik az egyre hatékonyabb adatszolgáltatás is. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a
turistaérkezések számának alakulásában is.
15. ábra: A Felcsíki térségben töltött vendégéjszakák számának alakulása

Forrás: saját szerkesztés a Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai alapján

Á statisztikai adatokat megvizsgálva a megyék közötti összehasonlításban itt valamivel több éjszakát
töltenek a külföldi turisták, mint a hazaiak. Á megyére vagy a kistérségre vonatkozóan nem
támaszkodhatunk statisztikai adatokra a külföldi turisták származási országát illetően, de tapasztalatok
alapján a Magyarországból és Németországból származik a környékre érkezők többsége. Ezt
mindenképpen érdemes figyelembe venni a marketing csatornák és eszközök megtervezésénél.
Á turistaérkezések szezonalítását mutatjuk be az alábbi ábrán, amely a megyei és Csíkszentdomokosi
érkezések időbeli eloszlását mutatja. Jól megfigyelhető a turizmus erőteljes nyári jellege, a csúcspontok
a Pünkösdi búcsú és a nyári vakációk ideje. Á megyei adatoktól némileg korábban van a nyári csúcspont
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Domokoson, még erőteljesebben a Csíksomlyói búcsúhoz köthető. Érdekesség, hogy tavasszal, Húsvét
környékén szintén megfigyelhető egy érkezési hullám Domokoson, ami a megyei adatokból nem
olvasható ki. Mindkét területi szinten hiányzik a téli szezon, ami a vendéglátó egységek egész éves
működését rendkívül megnehezíti, fenntarthatóságukat veszélyezteti.
Á térség turizmusának évszakok közötti kiegyensúlyozottabb jellegét mutatja, hogy nyári és téli
átlagos tartózkodási időben alig van különbség (míg országos szinten egy nap az eltérés, Hargita
megyében 0,28 éjszaka).
16. ábra: Turistaérkezések alakulása havi bontásban, 2013-ban
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Forrás: saját szerkesztés a NSH adatai alapján

A Csíkszentdomokosi turisztikai adottságokat és lehetőségeket tehát úgy lehetne összefoglalni, hogy
habár nincsen egy nagy vonzerővel rendelkező látványosság, a falusi turizmus helyi különlegességeire
építve számos egyedi program fejleszthető ki és van néhány olyan potenciális adottság (vallásturizmus,
lovas turizmus), amely akár külföldről is csábíthat vendégeket a településre. Okosan szervezve tehát a
Csíkszentdomokosi falusi vendéglátás köré több napos szolgáltatáscsomagok építhetőek ki. Á turizmus,
mint fő tevékenység jelenleg nem képes biztos megélhetést nyújtani a helyiek számára, problémát jelent
például az erőteljes szezonalitása. Ennek feloldása nélkül a Csíkszentdomokosi turizmus csak kiegészítő
jövedelem kitermelésére lehet csak képes, amelyet viszont a szolgáltatásokat térségi szemléletben
összekötve a jelenleginél hatékonyabban lehetne szervezni.
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5.3. Gazdasági ágazati helyzetkép és folyamatok
5.3.1. A megye gazdasági szerkezete
Á Csíkszentdomokos mezőgazdaság helyi gazdasági szerepéről már az előzőekben részletes képet
adtunk. Á megyei gazdaságszerkezetet árbevétel és foglalkoztatás szerint ábrázoló két grafikont
szemlélve feltűnő a kereskedelmen kívüli szolgáltatási szektor alacsony részesedése a foglalkoztatásban,
a turisztikai ágazat pedig 5% számára nyújt munkalehetőséget. Á grafikon is látszik, hogy a legnagyobb
hozzáadott értékű gazdasági ágazatok (ingatlan, ÍTK, pénzügy, kutatás-fejlesztés) szinte teljesen
hiányoznak a megye gazdaságából. Jól látható, hogy a mezőgazdaság nem vállalkozás formában már
korántsem játszik olyan szerepet, mint amit a mezőgazdasági statisztikák és a mindennapi tapasztalatok
alapján is látunk, nevezetesen, hogy kiegészítő jövedelemforrásként szinte minden második ember
gazdálkodik. Megyei szinten jelentős foglalkoztatónak számít, az építőipar, a faipar, az élelmiszer és a
textilipar.
17. ábra: Hargita megyei foglalkoztatottak aránya gazdasági ágazatok szerint, 2012

Forrás: Hargita Megyei Közpénzügyi Hivatal
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Á vállalkozások által megvalósított árbevétel tekintetében szintén a kereskedelem elsöprő fölénye az,
ami rögtön szembetűnik és a termelő szektor, valamint a mező- és erdőgazdálkodás által megvalósított
forgalom szintén alacsony alig éri el a kereskedelem értékét. Régiós szinten mindössze a forgalom 2,3%
származik a primer mezőgazdasági szektorból, a megyei szinten még gyengébb ez az adat. Ítt is
megfigyelhetjük a szolgáltató szektorok (köztük a turizmus) jelentéktelen szerepét. Megyei sajátosság a
fafeldolgozáshoz kötődő tevékenységek (faipar, bútorgyártás) által megvalósított árbevétel jelentős
részesedése és az is észrevehető, hogy a turizmus megyei szinten (sem) jelentős jövedelemgeneráló
tényező. Á kereskedelem mellett a legnagyobb árbevételt a termelő tevékenységek közül az építőipar, a
faipar, az élelmiszeripar és a textilipar valósította meg 2012-ben.
18. ábra: A Hargita megyében megvalósuló üzleti forgalom aránya gazdasági ágazatok szerint, 2012

Forrás: saját szerkesztés a Hargita Megyei Közpénzügyi Hivatal adatai alapján

Ámi a forgalom alakulását illeti, a válság 2008-as kirobbanása után bekövetkezett csökkenés után
2009-ben érte el mélypontját és azután lassú növekedés tapasztaltható megyei szinten. Á növekedés
hajtóerejét a feldolgozóipar és a kereskedelem jelenti, amelyeknek szintje már megközelítette, illetve
jelentősen meghaladta a 2008-as szintet is. Áz építőipar és az ingatlanszektor összességében továbbra
is alacsony szinten stagnál.
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5.4. Vállalkozói szerkezet és aktivitás
Á legfrissebb cégjegyzék adatai szerint 283 nyilvántartott jogi személyiségű szervezet van bejegyezve
Csíkszentdomokoson. Ebbe beletartoznak az egyéni vállalkozások és egyesületek is. Gazdasági társaság
2012-ben 58 volt bejegyezve Domokosi címmel, amely rendkívül alacsony vállalkozói sűrűséget mutat
(9 vállalkozás/1000 fő). Á településen kifejezetten vállalkozástámogató szervezet vagy egyesület nem
működik (a mezőgazdászok és állattartók egyesületén kívül). Á vállalkozói ismeretek terjesztésére és a
vállalkozó szellem fejlesztésére azonban szükség van. Áz alábbi ábra 2005-ös báziséven mutatja a
domokosi cégek forgalmának, profitjának és alkalmazottainak bővülését. Ámíg a forgalom 15%-kal
bővült 7 év alatt, addig az alkalmazottak száma 27%-kal, 2012-ben 201 főt foglalkoztatott a helyi
vállalkozói szféra.
19. ábra: A cégek forgalmának, profitjának és alkalmazotti számának alakulása Csíkszentdomokoson (2005=100%)
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Forrás: Saját szerkesztés a Hargita Megyei Közpénzügyi Hivatal adatai alapján
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Áz alábbi ábra is a helyi gazdaság dinamikáját hivatott ábrázolni, a forgalom és az alkalmazottak
számának előző évhez viszonyított alakulásának bemutatásával. Stabil növekedés nemigen figyelhető
meg, de a 2008-2009-as visszaesést követően, mind a forgalomban, mind az alkalmazottak számában 510%-os növekedés volt tapasztalható az előző évhez képest.
20. ábra: A cégek forgalmának és alkalmazotti számának alakulása Csíkszentdomokoson az előző évhez képest
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Forrás: Saját szerkesztés a Hargita Megyei Közpénzügyi Hivatal adatai alapján

Á teljes község vállalkozói szektorának forgalma 4,3 millió euro volt 2012-ben, profitjuk pedig
440.000 euro körül alakult. Ezek a számok jól illusztrálják a helyi gazdaság méretét. Jól látható, hogy a
legnagyobb forgalmat a kereskedelem, tehát jelentős hozzáadott értéket nem termelő tevékenység
nyújtja. Á vegyipar felül reprezentáltsága egyetlen, betonelemeket gyártó vállalkozásnak köszönhető.
Nem meglepetés a faipar jelentős részesedése a forgalomból (itt is egy nagyobb cég felel a forgalom
zöméért), míg mezőgazdasági tevékenységet senki sem folytat vállalkozás formájában Domokoson. Ez
utóbbi, mint láttuk jelentős foglalkoztató, de csupán kiegészítő-önfenntartó szerepet játszik a domokosi
háztartások költségvetésében. Á turisztikai vállalkozások csekély üzleti forgalmat generálnak.
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Á működő vállalkozások 2012-es forgalma alapján az alábbi gazdaságszerkezet rajzolódik ki
Csíkszentdomokoson.
21. ábra: Gazdaságszerkezet cégek forgalma szerint, 2012
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Forrás: Hargita Megyei Közpénzügyi Hivatal

Ámint már említettük a helyi vállalkozói szféra 2012-ben 201 alkalmazottat foglalkoztatott. A
kereskedelemi tevékenység (főként vegyes üzletek) mellett a fafeldolgozás és a betongyártás jelentette
a legnagyobb foglalkoztatót. Egyetlen cég sem foglalkoztat 25 alkalmazottnál többet a községben.
22. ábra: Gazdaságszerkezet az alkalmazottak száma szerint, 2012

kereskedelem
4% 3%

vegyipar

3%

faipar

8%

építőipar
12%

56%
IT
9%

szállítás és raktározás
élelmiszeripar

Forrás: Hargita Megyei Közpénzügyi Hivatal
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Á vállalkozások adatait áttekintve arra a megállapításra juthatunk, hogy a helyi erőforrásokra épülő
(fafeldolgozás, beton) vállalakozások nem tudnak a régebbi korszakokhoz képest jelentős szerepet
játszani a helyi lakosság foglalkozathatásában. Ezeknek a tevékenységeknek a fejlesztéséhez hiányzik a
tőke, így növekedésük korlátozott. Potenciális vállalkozóként és foglalkoztatóként a Közbirtokosság
jöhetne szóba, ahol azonban mindezidáig hiányzott a kezdeményezőkészség és a vállalkozó szellem.
Á helyi gazdasági élet rövid elemzéséhez végezetül még egy ábrát elkészítettünk, amely azt ábrázolja,
hogy az utóbbi évtizedben hogyan fejlődtek a község vállalkozásai üzleti forgalom és profit tekintetében.
Örvendetes tény, hogy 2005 óta folyamatos forgalomnövekedésnek lehetünk tanúi, amelyet
hasonlóképpen követ a realizált profit növekedésének trendje is. Á fenti számokat figyelembe véve,
azonban kihangsúlyozzuk, hogy rendkívül szűk és meglehetősen egyoldalú vállalkozói életről
beszélhetünk a községben, emiatt kevés a munkalehetőség és a fiatalok csak városi településeken vagy
külföldön találnak munkát, amely a családok szétszakadásához és szociális problémákhoz vezet.
23. ábra: Csíkszentdomokoson bejegyzett cégek forgalmának és profitjának változása (1999-2012)
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5.4.1. Munkaerőpiaci helyzetkép és folyamatok
Csíkszentdomokoson az alkalmazottak számának csökkenése figyelhető meg a statisztikai adatok
elemzésével (2012-ben 202 fizetett alkalmazottat regisztráltak). 2007-hez képest közel 36%-kal
csökkent a bérből és fizetésből élők száma, amely jelentősen meghaladja a megyei csökkenést és az egész
Felcsíki térségben hasonlóképpen alakul.
24. ábra: Az alkalmazásban állók számának változása, 2007-2012
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Forrás: INSSE (www.insse.ro)

Á vállalkozói szektoron kívül jelentős helyi foglalkoztatónak számít a helyi oktatási szektor, a Márton
Áron Ískolaközpont nyolc intézménye (az óvodák és az általános iskola 47 pedagógust foglalkoztat), a
család orvosi rendelő és mentőállomás (2 orvos és 8 asszisztens) és az önkormányzat.
Á statisztikai hivatal adatgyűjtésének köszönhetően rendelkezésünkre állnak a munkanélküliségi
adatok is. Áz alábbi ábrán látható, hogy az aktív korú népességből számított munkanélküliek száma
együtt mozog a szomszédos települések változásával, nem figyelhető meg eltérő tendencia. 2004-2013
között összességében csökkenő tendencia figyelhető meg. Érdekesség, hogy a megyei érték jelentősen
nem változott az elmúlt kilenc év alatt (miközben a lakosságszám csökkent), Domokoson viszont az
utóbbi három évben a 2004-es érték nagyjából felén stabilizálódott a munkanélküliek száma.
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25. ábra: Munkanélküliek számának változása (2004=100%)
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
2004

2005

2006

2007

Csíkszentdomokos

2008

2009

2010

Csíkszenttamás

2011

2012

2013

Balánbánya

Forrás: Saját szerkesztés az INSSE adatai alapján (www.insse.ro)

Á munkanélküliek korcsoportonkénti eloszlását illetően Domokoson a fiatalok aránya magasabb,
mint a megyei vidéki átlag (24% szemben 21%-kal). Női munkanélküli viszont a községben arányaiban
ugyanannyi, mint a megye vidéki térségeiben.
5.5. Forrásbevonás
Á Nemzeti Vidékfejlesztési Program projekt alapon is támogatja a vidéki gazdákat és vállalkozókat, a
pályázati kiírások támogatták a gazdaságok eszközparkjának fejlesztését, gazdasági épületek építését, a
mezőgazdasági termékek piacra jutását, a vidéki infrastruktúra fejlesztését stb. Áz alábbi táblázat
részletesen mutatja a Csíkszentdomokoson támogatást nyert projektek számát és a támogatás összegét.
Megyei összehasonlításban az átlagnak megfelelően szerepel a község, mind közösségi, mind a
mezőgazdasági projektek és lehívott pénzek tekintetében. Á hiány a vállalkozásfejlesztésben mutatkozik,
sem a mezőgazdasági tevékenységek vállalkozássá fejlesztésére, sem termelőcsoportok alapítására, sem
mikro vállalkozások fejlesztésére nem nyert támogatást pályázat Domokosról.
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11. táblázat: Projektek Csíkszentdomokoson a Nemzeti Vidékfejlesztési Program finanszírozásában, 2014 májusi
adatok szerint

Intézkedés elnevezése

Projektek
Csíkszentdomokoson

112 - Fiatal gazdák támogatása („Ínstalarea tinerilor fermieri”)

2 projekt 76.000 euro
értékben

121 - Mezőgazdasági egységek modernizálása („Modernizarea
exploataţiilor agricole”)
122 - Á mezőgazdasági és erdőgazdálkodási termékek hozzáadott
értékének növelése („Cresterea valorii adaugate a produselor agricole
si forestiere”)
125 - Á mezőgazdaság és erdőgazdálkodás fejlesztését és
alkalmazkodóképességének növelését szolgáló infrastruktúra javítás és
fejlesztés („Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”)
125 - Árvízvédelmi és megelőzési infrastrukturális beruházások,
felújítások és modernizálások („Lucrări de construcţii, refacere şi
modernizare a infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva
inundaţiilor”)
141 - Félig önfenntartó mezőgazdasági farmok támogatása
(„Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”)

0 projekt
1 projekt 99.046 euro
értékben
1 projekt 735.138 euro
értékben

0 projekt

13 projekt 97.500 euro
értékben

Termelőcsoportok alapításának támogatása („Înfiinţarea grupurilor de
producători”)

0 projekt

221 - Mezőgazdasági területek első beerdősítése („Prima împădurire a
terenurilor agricole”)

0 projekt

312 - Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése („Sprijin pentru
crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi”)
313 - Turisztikai tevékenységek ösztönzése („Încurajarea activitatilor
turistice”)
322 - Falvak felújítása, fejlesztése, az alapszolgáltatások fejlesztése a
gazdaság és a vidéki lakosság számára, és a vidéki örökség
hasznosítása („Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în
valoare a moştenirii rurale)

0 projekt
2 projekt 391.168 euro
értékben
0 projekt

Forrás: Saját szerkesztés az APDRP adatai alapján
(http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=2030&lang=RO)

Csíkszentdomokos részét képezi a Csík LEÁDER Ákciócsoportnak, így annak keretében is lehetőségük
van a helyi civil szervezeteknek, vállalkozóknak és intézményeknek vidékfejlesztési források
megpályázására. Á rendelkezésünkre álló adatok szerint a program keretében mindössze 4 projekt nyert
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támogatást kb. 134.000 euro értékben. Feltűnő a helyi civil szervezetek és mikro vállalkozások alacsony
pályázási aktivitása (vagy alacsony sikeressége).
5.6. Önkormányzati gazdálkodás
A 2014-es költségvetésből kigyűjtöttünk néhány fontosabb tételt, annak érdekében, hogy képet
kaphassunk jelenleg melyek a legfontosabb bevételek és költségtípusok. Áz utóbbi három évet
megvizsgálva nem meglepő, hogy az ÁFÁ-ból visszaosztott összeg jelenti a legnagyobb bevételi tételt
(40,1%). Á saját bevételek ezt az összeget nem tartalmazzák, hanem csak a helyben beszedett adókat. Á
saját bevételeknek nagyon kicsi hányada származik csak gazdasági tevékenységből (szolgáltatás, bérleti
díj stb.). 2014-ben a bevételeket megnöveli az EU projektek után visszakapott összegek, de a következő
három évben lényegében az inflációnak megfelelő növekedésre lehet csak számítani.
12. táblázat: Bevételek (ezer lej)

BEVÉTELEK

Megvalósított

Tervezett
2014

Arány

Előrebecslés

év

2011

2012

2013

2015 2016 2017 2014

Összesen

5159,55

5011,34

8984,57

Saját bevételek
Javak és
szolgáltatások
eladása
Folyó bevételek

1867,55

1821,91

2282,07

8908,4 6025 6182 6452 100%
2260 2243 2191 2260 25,3%

57,8

0

6,86

0,4%

4994,55

4915,013

5601,21

Adóbevétele
Jövedelem-,
profit- és
kamatadó
Ingatlanadó
ÁFÁ-ból
visszaosztott
összeg
Szolgáltatások
és javak
használata
utáni adó
Nem adó jellegű
bevétele
Támogatások
EU projektek
törlesztése

4647,45

4650

5271,51

1074,6

1049,76

1033,60

44

45

47

49

6046 6012 6051 6320 67,8%
5352 5625 5722 5930 60%
14%
1258 1296 1295 1296

326

354

755,91

3127

3093,1

3326

119,45

137,9

155

347,1

256,58

329,7

165
0

96,327
0

161,5
3215

405

409

414

419

3580 3769 3860 4060

4,5%
40,1%
1,2%

108

150

152

154

694

387

329

390

124,4

13

131

132

2738

0

0

0

7,7%
1,3%
30,7%

Forrás: www.domokos.ro
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Kiadási oldalon természetesen a szociális, kulturális kiadások jelentik a legnagyobb tételt (37,9%),
ezen belül is az oktatás finanszírozása (főleg a személyzeti költségek) viszi el a költségvetés közel
harmadát. Jelentős kiadási tételt jelent 2014-ben továbbá a mezei út felújításának előfinanszírozása
(gazdaságfejlesztési tevékenységek - 37%), a következő években viszont ez a pénz „visszajön”. Ámi a
következő évekre tervezett jövedelmeket és költségeket illeti, látjuk, hogy előbbi esetében csak nagyon
lassú növekedéssel mernek tervezni, nincs realitása jelentősen növekvő bevételekre szert tenni csak az
Európai Unió által finanszírozott projektek segítségével. Á kiadási oldalon jelentős tétel van betervezve
a Kultúrház felújítására felvett hitel költségeinek törlesztésére a következő három évben.
13. táblázat: Költségek (ezer lej)

Megvalósított

Tervezett

Előrebecslés

Arány

2014

2015 2016 2017

2014

9229,2

6025

6182

6452

100%

2901

3012,1

3150

3226

3412

32%

és 1203,92 1521,19 1790,82

1373,14

1184

1237

1290 14,8%

KÖLTSÉGEK

2011

Összes költség

5159,55

Személyzeti költség
Javak
szolgáltatások
Projektek
előfinanszírozása
Szociális segély

2012

2728

Kamatköltségek
Általános
közszolgáltatások
Szociális-kulturális
kiadások
Oktatás
Egészségügy
Kultúra, szórakozás
és vallás
Könyvtár

6428,8 9332,27
2561

0

0

3489

3383

36%

481

292

193,5

134

1,4%

650,09

878,21

754,85

324

1630

1655

1683

3,5%

746,1 980,847 1209,44

864,01

812

835

858

9,3%

3591,26 3865,42

3502,13

4726

4857

5101 37,9%

2298,64 2317,79 2481,84

2596

2677

2766

2965 28,1%

8

13,43

5

5

6

7

8

0,05%

350,49 709,142

813,71

371,1

1735

1771

1810

4%

93,615

33,76

35,4

40

45

50

0,4%

516,912

642,65

251,7

1695

1726

1760

2,7%

698,1 550,892

564,87

530,03

308

313

318

5,7%

563,84

657,2

1441,98

451

453

455

15%

8,774

15

40

0

0

0

0,4%

Kultúrotthon
Társadalombiztosítás
és segély
Közszolgáltatások és
fejlesztések, épületek,
környezetvédelem és
ivóvíz
Közvilágítás

2013

440,5

71

Hulladékszállítás

274,272

320

310

310

310

310

3,3%

86,76

59,7

906,06

0

0

0

9,8%

183,306

175

153

141

143

145

1,6%

450 1292,83 3600,21

3421,08

36

37

38

37%

Szennyvízelvezetés
Egyéb
épületeket
érintő költségek
Gazdaságfejlesztési
tevékenységek

Forrás: www.domokos.ro

A 2014-es fejlesztési költségvetés (ami a költségek elég jelentős, 36%-át teszi ki ebben az évben)
tetemes részét (72%) az Európai Uniós vidékfejlesztési forrásból épülő útépítés viszi el, emellett a
szennyvízhálózat kiépítési projektre kell költsön a helyi önkormányzat jelentős összeget (a fejlesztési
költségek 19,6%-a). Emellett a kultúrház felújítási költségeinek törlesztése (4,2%) jelenti a 2014 évi
fejlesztési költségeket. Á következő évi fejlesztési terveket nyilván a 2014-2020 közötti
településfejlesztési stratégia célkitűzéseinek megvalósítása és a pályázati kiírások megnyílása határozza
majd meg, a stratégia prioritásai és intézkedései mentén szükséges a költségeket tervezni és a pályázati
forrásokat lehívni.
14. táblázat: Fejlesztési költségek (ezer lej)

Megvalósított

Terv

Költségek

2012

FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEK
ÖSSZESEN
Általános közszolgáltatások

1874,96

4329,54

4615,06

100%

123,92

313,73

48

1%

Szociális-kulturális kiadások

479,105

365,11

265

5,7%

76,504

-4,01

20

0,4%

402,596

369,12

195

4,2%

0

50

1%

161,7

968,98

21%

15

20

0,4%

86,765

59,7

906,06

19,6%

1163,99

3489

3333,08

72,2%

Oktatás
Kultúrotthon
Társadalombiztosítás
és
segélyek
Közszolgáltatások és fejlesztések,
épületek, környezetvédelem és
ivóvíz
Közvilágítás
Szennyvízelvezetés
Gazdaságfejlesztési
tevékenységek

107,93

2013

Arány

2014

2014

Forrás: www.domokos.ro
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6. SWOT ELEMZÉS
Á SWOT elemzés egyike a leghatékonyabb eszközöknek, amit egy település és környezetének
helyzetfeltárásának elemzésére használnak. Á SWOT elemzés a megállapítások csoportosítására alapul:
a fenntartható fejlesztés három pillérének a gazdaság, szociális és környezeti területeken listázza a
település

feltárt tulajdonságait,

és

az

erősségek, gyengeségek, lehetőségek és

veszélyek

csoportosításának célja azonosítani azokat az alapstratégiákat, amelyek alapján egy község
erőforrásainak és adottságainak a kihasználása optimalizálhat, illetve a gyengeségek és külső veszélyek
hatása minimalizálható. Á SWOT elemzés során hatékonyan fel tudjuk mérni a belső adottságokat és a
külső tényezőket: korlátokat, adottságokat és veszélyeket. Ennek az eszköznek a segítségével
megvizsgáljuk mindazokat a belső és külső tényezőket, amelyek befolyásolják Csíkszentdomokos község
fejlődését, versenyképességét. Áz alábbi táblázatokban egy ilyen elemzést készítettünk az erősségekről,
gyengeségekről, lehetőségekről és veszélyekről, a gazdaság, a társadalom és környezet területét is
számba véve. Áz így nyert eredmények segítenek a fejlesztési stratégia megválasztásában, a jövőkép, a
középtávú célok és prioritások megalapozásában, és ezek alapján jutunk el a beavatkozási intézkedések
megfogalmazásához, a fent említett területek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében.
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Erősségek

Gyengeségek

Lehetőségek

Veszélyek

Közösség
 kiegyensúlyozott

demográfiai

helyzetkép

 elvándorlás, a migráció jelenléte
az aktívabb társadalmi csoportok
között

 erős közösségi struktúrák
 hagyományaihoz

és

hitéhez

ragaszkodó közösség
 egymást

támogató

szomszédságok

 csökkenő gyerekvállalási kedv

szervezeti élet



az identitás erősítése, történeti

 közösségi interakciókat támogató

emelése

 nincs

közösségi
igénybe

vehető

födött tér
nem megfelelő tárolása, kiállítótér

 közösségi

hiánya

összetartozást

támogató helyi események
infrastruktúra:
múzeum,

tájház, könyvtár
 térségi fontosságú kulturális és
szabadidős esemény
 felkészült pedagógusi gárda, az
iskola közösségi szerepvállalása

 a roma gyerekek kimaradása a
helyi oktatásból

Áron



helytörténet

örökség

ismeret,

színes helyi népviselet, helyi

romaintegrációs programok



betegségmegelőzés és az aktív,
egészséges

életmód

életmódot

támogató

infrastruktúra bővítése



gyerekvállalással

egészségügyi

 individualizáció

térnyerése,

 hagyományos népi mesterségek
 oktatási

intézmények

 növekvő gyakoriságú civilizációs
betegségek
 a

szellemi

örökség

ápolása

hiányában kikopik a közösségi

népszerűsítése

történt meg teljes mértékben

 alacsony

veszélyezettsége, összevonások



aktív

felerősödése

eltűnése

múzeum kialakítása



folyamatok

 a közösségi bizalom csökkenése

dokumentálás

integrációja, szegregáció

elvándorlási

atomizálódás

skanzen létrehozása

 a roma népesség alacsony szintű
 a tulajdonjogok rendezése nem

Márton





 az

összefüggő veszélyek

hasznosítása

célokra

 gazdag folklór és hiedelemvilág

kultúrház,

közösségfejlesztő programok



 elöregedés, növekvő időskori
függőség



 a gazdag néprajzi gyűjtemény

programok, események

 kulturális

programok, ösztönzők

és néprajzi elemek köztudatba

díjmentesen

 helyi kezdeményezésű közösségi

fiatalok itthon tartását célzó

 közösségi kohézió gyengülése
közterek

 széles területet átfogó, aktív civil

felújított



infrastruktúra

korszerűsítése vidékfejlesztési

emlékezetből egy sor értékes
dolog
 idős, beteg lakosság közösségi
perifériára szorulása

programból
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Erősségek

Gyengeségek

Lehetőségek

Veszélyek

Környezet


kedvező tájképi adottságok



gazdag természeti elemek

szennyezett



magas fokú biodiverzitás

(meddőhányók, zagytározók)



természetvédelmi





és

Natura

község

bizonyos
a

pontjain
környezet

 a bánya által elvont értékes

2000 területek

mezőgazdasági

megyén belüli jó elhelyezkedés

leromlott állapota

területek

 környezeti

tehermentesítést,

veszélyek

kormányprogramok

bányavizek, stb.)

 a vidéki infrastruktúra fejlesztését
célzó programok
 a

gázhálózatra

csatlakozott

háztartások számának növelése

kapcsolatok

 mezei utak rossz állapota

 Közterület rendezést és vidéki

környezet

minősége
értékes

erdőségek

 alacsony

zöldfelület

méret

a

háztartási

környezeti nevelés biztosítása a

rendeltetésszerű

helyi iskolában (programok)

(mezőkön)

szemét

nem

elhelyezése

 a hulladékgyűjtés nem szelektív
alakult

ki

támogató

egy

környezettudatos mentalitás

erős

 a környezet minőségének romlása
kiépítése következtében
 mederrendezési

munkálatok

hiányában árvízveszélyek
 vadkárok fokozódása
 hagyományos falukép eltűnése,

 Olt és patakmedrek rendezése,

tájidegen építkezések, ártalmas

erősítése EU-s finanszírozással

területrendezési beavatkozások

 helyi szeméttározó felszámolása,

 a környezet minőségének romlása

rehabilitációja

 a patakok szennyezettsége

 nem

örökséget

programok

község belterületén
 a

épített

(gátszakadás,

a szennyvízhálózat lassú ütemű

 repterektől való távolság

a

 bányabezárást követő ökológiai

rehabilitációt támogató EU-s és

és közlekedési (közúti és vasúti)

szempontjából


 a

ösztönzi az elvándorlást és fékezi

 helyi szabályozók foganatosítása

a gazdasági tevékenységeket

az Általános Rendezési tervbe

 védett

területek

méretének

kiterjesztése

 szerves hulladék újrahasznosítása
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Erősségek

Gyengeségek

Lehetőségek

Veszélyek

Gazdaság
 gazdaságilag

hasznosítható

természeti erőforrások

 szűkös

mezőgazdasági

erőforrások,

 gazdag erdővagyon és gazdag
 két megyei jogú város közelsége

értékesítési

 nagy

vágópont

népességszám,
álló

szabad

 állattenyésztésnek

kedvező
mezőgazdasági

kiaknázható

turisztikai

adottságok (vidéki, kulturális és
ökoturizmus)

és

nehézségek

berendezkedés)



termelő helyi cégek
 alacsony vállalkozási hajlandóság
 nincs

köztulajdonban

lévő,



felvevőpiacoktól

távolság
 szezonális turizmus, rövid átlagos
tartózkodási idő

 általános tőkehiány

a munkalehetőségek
elerőtlenedése
életszínvonal

vállalkozások támogatására

elvándorlás fokozódik

közeli gyorsforgalmi út jövőbeli

a

mezőgazdaságot

információs
helyi

a

 a

csökken,

mezőgazdasági

az

erőforrások

koncentrációja és az alternatívák
támogató

szolgáltatás
vállalkozások,

hiánya sokakat jövedelem nélkül
hagy
 kínálatorientált, megalapozatlan,
pénzügyileg

nem

fenntartható

beruházások

stb.)



 a közeli városokban beszűkülnek

helyi ösztönzők bevezetése a

(gazdák,
való

(bányásznyugdíjak)

 helyi munkahelyek hiányában az

vidékfejlesztési intézkedések

befektetésre alkalmas terület
 nagy

nagy munkaerő igényű, termelő

megépítése



 lakossági jövedelmek csökkenése

 helyi vállalkozások térvesztése,

vállalatok megtelepedése


értékkel

természet közeli gazdálkodási
meghonosítása



hozzáadott

szereplők

módok és új növényi kultúrák

nincs

 kevés helyi munkahely

termékek (hús, tej)
 színes,

gyakorlat,

 strukturális

 alacsony

adottságok
minőségű

termelési

faipari

együttműködésének javítása


(monoindusztriális

munkaerő

 jó

aprózott

birtokszerkezet
 szervezetlen

vadállomány

rendelkezésre

szét



„hegyvidékiség”

sajátos

brandként történő értékesítése



közbirtokosság aktív részvétele
a helyi gazdasági folyamatokban



vendéglátás

fejlesztésére

bevonható pénzügyi eszközök
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7. CSÍKSZENTDOMOKOS JÖVŐKÉPE
Á stratégiai tervezés egyik meghatározó állomása a jövőképalkotás, ami a tervezés többi szakaszához
képest is egy még szorosabb, még intenzívebb együttműködést feltételez a helyi közösséggel. Á tervezés
folyamatának levezénylésével megbízott szakértő szerepe itt a várható (egyéni, szervezeti és
településszintű) jövőképek artikulálásának elősegítésére és az eltérő irányokba mutató jövőképek
közelítésére korlátozódik. Ezt követően kerül sor a közös elemek kiemelésére és rendszerezésére, a
szintetizált jövőkép társadalmi támogatottságának biztosítására. Ezek többnyire technikai, és tervezés
módszertani feladatok, a jövőkép meghatározásában tartalmi szempontból a fő szerep a helyi lakosságé.
Így volt ez Csíkszentdomokos jövőképének megfogalmazása során is, ahol a jövőkép nem egy
szakértői ajánlat a község számára, hanem sokkal inkább a helyi közösség saját víziója, amely a korábban
ismertetett közösségi tervezés módszertana alapján körvonalazódott, és amelyhez a szakértői csoport
csupán asszisztált. Á jövőkép legfontosabb elemei, amelyek a tervezési folyamat során a felszínre
kerültek a következők:


az önszerveződés igénye és közösségi összetartás: a helyi közösséget mindig is jellemezte
egyfajta önállóságra való törekvés, jelene és jövője fölötti önrendelkezési igény. Áz
önszerveződés energiáinak felszínre hozásában kiemelt szerep juthat a községben működő civil
kezdeményezéseknek, közösségi struktúráknak. Á közösségi összetartozás-érzés megerősítése
egy természetes reflex napjaink vidéki területein is egyre inkább teret hódító elszigetelődő,
atomizálódó társadalomképre. Á csíkszentdomokosiak jövőképében egy olyan társadalomkép
fogalmazódott meg, ahol senki nem szorul ki a közösség peremére, legyen az idős vagy fiatal,
beteg vagy fogyatékkal élő.



a fiatalok helyben tartása: a helyi közösség jövőképében kiemelt helyet foglal el a különösen
fiatal csoportokat érintő elvándorlás visszaszorítása. Áz elvándorlást ösztönző taszító tényezők
mérséklése, a helyben történő boldogulás lehetőségeinek kiszélesítése és a komfortérzet
növelése rendkívül komplex feladat. Ákkor sikerül ezt a kedvezőtlen jelenséget mérsékelni, ha
az ezzel összefüggő különböző létszférák, a közösségi, gazdasági, kulturális, urbanisztikai, stb.
mindegyikében vagy legalábbis többségében kézzelfogható eredményeket produkál a stratégia.



vonzó településsé válás: egy vonzó településnek több ismérve van. Könnyű a hozzáférés a
magas szintű egészségügyi, szociális és szabadidős szolgáltatásokhoz, helyben jó minőségű
munkahelyek találhatóak, külalakja és a közterületek állapota megfelel a közösség esztétikai és
funkcionális igényeinek, jó a közbiztonság és jó a kapcsolat a lakosság, önkormányzat és más
helyi szervezetek között. Á turisták és vállalkozások esetében egyéb vonzerőkkel is számolni
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kell, amelyek szervezési, igazgatási, területrendezési, kommunikációs és más teendőket is
involválnak.


életképes helyi gazdaság építése: a helyi erőforrások újraértékelését, és az ezekkel való bölcs
és magas hatásfokú gazdálkodását feltételezi, kihasználva a földrajzi elhelyezkedés kínálta
helyzeti energiákat. Á jövőkép elemei között egy versenyképes helyi agrárgazdaság struktúra
kialakítása, az újításra való hajlam és a vállalkozó szellem előmozdítása, illetve a gazdasági
fenntarthatóság szempontjaira figyelő forrásbevonás jelentek meg.



élhető, egészséges környezet: a csíkszentdomokosiak jövőképében egy olyan környezetkép
rajzolódott ki, ahol nem fenyeget ökológiai veszély, ahol a környezet minősége jó és annak
elemei iránt (erdők, mezők, patakok, stb.) felelősséget érez a helyi lakosság.

Csíkszentdomokos jövőképe a fejlesztési stratégia irányvonalát határozza meg. Á jelen igényei
alapján, a jövőre vonatkozó célállapot lényegi megragadása ez, amely, arra a látszólag egyszerű kérdésre
válaszol: Milyennek szeretnék látni a helyiek, községüket 2020-ban?
Á

vizionált

állapotokhoz,

az

erőforrások

prioritás

alapú

felhasználásával

és

az

intézkedések/projektek formájába öntött feladatok szisztematikus teljesítésével kerülhetünk közelebb.
Ez egy települési rendszer esetében olyan koordinációt feltételez, ahol a rendszer minden eleme a saját
szintjén, oly módon „teszi a dolgát”, hogy közben hozzájárul a közös, mindenki számára kedvező
célállapotok eléréséhez. Ezért tehát a jövőképnek magán kell viselnie a következő jegyeket:


Legyen integratív, ugyanakkor az egyének/szervezetek számára tartalmas és vonzó



Ádjon útmutatást az egyéni/szervezeti stratégiákhoz, igazodási pontként „funkcionáljon”



Á társadalmi hasznot, a közjót helyezze az egyéni boldogulás elé, ugyanakkor ösztönözze az
egyéni értékteremtést



Övezze társadalmi konszenzus és legyen elfogadott a helyi közösség széles körében

Áz általános jövőkép alapján:
Csíkszentdomokos egy olyan település, ahol együtt él a múlt iránti tisztelet és a haladásba vetett
hit, amely vonzó életteret és a boldogulás lehetőségét kínálja fiataljai számára, a közösséget pedig
erős összetartozás és a környezettel való harmonikus együttélés jellemzi.
Ez a vízió a csíkszentdomokosi közösség egyfajta értékválasztásaként is felfogható, a jövőkép
jellegadó vonásai a közösség értékrendszerében gyökereznek, megteremtve ezáltal a különböző helyi
szereplők cselekvései közötti összhangot és egységes irányt szabva ezeknek.
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Fontos megjegyezni, hogy a jövőkép természetéhez tartozik az integráltságra való törekvés, a
valóságtól bizonyos mértékben való elrugaszkodás, a vágyak idealizált projekciója. Ráadásul a jövőkép,
illetve annak bizonyos elemei ebben a megfogalmazásban úgy tűnhet, hogy a jelen stratégia
időhorizontján (2020) túlmutató feladatokat ígérnek. Éppen ezért, egy, a tervezés időhorizontjához
jobban igazodó, a településirányítás és a stratégiai monitoring szempontjából praktikusabb és
realisztikusabb jövőkép is kidolgozásra került. Ez szerint 2020-ig Csíkszentdomokos:


Egy olyan modern infrastruktúrával rendelkező község, ahol feljavításra kerültek a
községi utak és utcák illetve a legforgalmasabb mezei utak, a gyalogos közlekedést
újonnan kiépített járdahálózat segíti, a vezetékes- és szennyvízhálózatra a háztartások
(legalább 90%-ban) rácsatlakoztak. A községben felszámolásra került a szeméttározó,
a zagytározók jelentette környezeti katasztrófa kockázata a tehermentesítő és védelmi
munkálatok következtében teljesen megszűnt.



Egy olyan község, amelyet nem sújt a fiatalok tömeges elvándorlása, amely gazdag
kulturális és szabadidős szolgáltatásokat kínál minden korosztály számára, ahol az
idős lakosság szociális és egészségügyi igényei nem maradnak kielégületlenek és ahol
a roma kisebbség integrációja terén mérhető eredmények születnek (beiskolázott
roma gyerekek aránya).



Egy olyan település, ahol egyre több, életképes közepes méretű állattartó
farmgazdaság működik, ahol a mezőgazdaság szerkezete a termelési viszonyokhoz és
a piaci trendekhez jobban illeszkedik, és ahol új kultúrák bevezetése révén javul a
mezőgazdaság jövedelmezősége. A helyi erőforrások gazdasági hasznosítása nagyobb
hatékonyság mellett történik, az itt működő vállalatok száma (10%-15%-al) és
versenyképessége emelkedik, a helyben lekötött munkaerő pedig (15-20%-al)
növekedik. A község turisztikai vonzereje jelentősen növekedik, turistaforgalma és a
vendéglátás által generált forgalom megduplázódik.

Áz általános jövőkép, illetve annak 2020-ig való lebontása szilárd alapot kölcsönöz a stratégia
prioritásrendszerének kidolgozásához, a rövid, illetve középtávú feladatok megfogalmazásához.
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8. FEJLESZTÉSI CÉLOK
Á stratégia jövőképe a horizontra vetítette azokat a társadalmi, gazdasági és környezeti állapotokat,
amelyek irányába a helyi közösség a stratégiakészítés pillanatában elmozdulni kíván. Á fejlődés fogalma
ebben a megközelítésben nem más, mint a jelen állapotoktól mért „távolság”, közelítés a projektált
célállapotok fele. Ez a közelítés a fejlesztési célok és prioritások által válik teljesíthetővé.
Csíkszentdomokos község középtávú fejlesztési céljai integrált rendszerbe szervezik azoknak a
problémáknak a kezelését és lehetőségeknek kihasználását, amelyek a helyzet feltárása és elemzése
során felszínre kerültek. Á célok mindegyike a jövőbe mutat, a korábban bemutatott többdimenziós
jövőkép egy-egy adott síkjaként fogható fel. Á célok alapján könnyen tervezhető a fejlesztés iránya és
beazonosíthatóvá válnak azok a területek, amelyek kiemelt figyelmet érdemelnek.
Á célok a terepmunka során felhalmozott helyi igényekre, a jövőképben megfogalmazottakra, de a
magasabb szintű területi és szakpolitikai fejlesztési irányvonalakra is figyelnek. Á vonatkozó tervezési
környezet kapcsán külön figyelmet érdemel az Európai Unió vidékpolitikája, valamint annak hazai,
gyakorlatba ültetését ösztönző fejlesztéspolitikai ajánlások. Egy ezekkel harmonizáló célrendszer nem
csupán a fejlesztéspolitikai következetesség és a területi szintek közötti összhang szempontjából fontos,
hanem a stratégia sikeressége és a lehívható források szempontjából is.
Á fejlesztési célok a következők:
1. Hagyományait, értékeit tisztelő, identitásában erős helyi közösség
2. Cselekvőképes, a községért és a közösség tagjaiért felelősséggel viseltető helyi közösség
3. Egy korszerű, községi infrastruktúrával rendelkező és növekvő életminőséget kínáló község
4. Á helyi lakosok, turisták és vállalatok számára egyaránt vonzó község
5. Természeti, kulturális és gazdasági erőforrásaival bölcsen és hatékonyan gazdálkodó, az
újításokra nyitott község
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9. FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK
Á fejlesztési prioritásokat a célokból bonthatjuk ki. Á prioritások által áll rá a község arra a fejlődési
pályára, amely a célok teljesüléséhez és a jövőképhez vezető utat jelenti. Á prioritások a fejlesztési
területek és feladatok közül kiemelik azokat, amelyek segítségével a jelenlegi és az elérni kívánt állapot
közötti „szakadék” áthidalható, ugyanakkor keretet biztosítanak az egymásra kihatással levő, összetartó
fejlesztési intézkedések/projektek számára.
Á prioritások az egyes létszférákon belüli erőforrás-elhasználás számára is útmutatást adnak,
behatárolva azokat a területeket ahová ezeket csoportosítani vagy átcsoportosítani érdemes. Ezek nem
csupán az önkormányzat, de az egész község szintjén ösztönzik a megfelelő erőforrás-allokációt, a
stratégia megvalósulása érdekében az eszközök sokaságát (anyagi, emberi, szervezeti erőforrások)
kapacitálva. Á prioritások ugyanakkor egyfajta stabilitást jelenthetnek a politikai ciklusosságnak
kiszolgáltatott településvezetés és –gazdálkodás számára, távlatosabb iránymutatást adhatnak az éves,
költségvetésű programozású működéséhez.
Csíkszentdomokos község fejlesztési stratégiájának prioritásai:
1. A közösségi élet erősítése és a humánszolgáltatások fejlesztése
2. A község arculatának fejlesztése, infrastruktúrájának modernizációja és bővítése
3. A helyi gazdaság élénkítése, vállalkozás és turistabarát környezet megteremtése
4. A környezet elemeinek védelme és környezettudatosságra nevelés

81

10.

FEJLESZTÉSI PRIORITÁSTENGELYEK ÉS INTÉZKEDÉSEK

10.1.

P.1: A közösségi élet erősítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése

Á csíkszentdomokosi közösség saját fejlődéséről alkotott elképzelésének szerves részét képezi az
összetartozás-érzés erősödése, a közösségi kohézió tényleges növekedése. Á közösségnek ez a fajta
igénye összhangban van a korábbi néprajzi és szociológiai írások megállapításaival. Á fejlesztési
stratégia egyes számú prioritása azokat a feladatokat foglalja magába, amelyek a megfogalmazott
jövőképpel összhangban a közösségi lét minőségi fejlődése szempontjából elengedhetetlenek. Á kohézió
„kötőanyagát” jelentő közös kulturális örökség és identitástudat ápolása mellett, a jövőbe tekintő
közösségépítés megkívánja az önkormányzat és a többi helyi szereplő közösségi szerepvállalását is. Á
helyi civil szereplők, egyház és intézmények hathatós szerepvállalására van szükség például a társadalmi
integráció előmozdítása terén, amely egyfelől a roma népesség, másfelől a beszűkült társadalmi
kapcsolatokkal rendelkező személyek (idősek, betegek, fogyatékosok) integrációját kell, hogy
megcélozza. Á prioritás hatósugara azokra az intézményesült és nem intézményesült szolgáltatásokra,
cselekvésekre terjed ki, amelyek valamilyen formában a helyi társadalmi létszférára hatással vannak. E
prioritás égisze alatt fogalmazódnak meg például azok az intézkedések, amelyek az életminőséggel
szorosan összefüggő helyi egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztésére vonatkoznak, de a
prioritás íve érinti a jövő szempontjából nélkülözhetetlen oktatás területét is.
Áz önkormányzat-lakosság párbeszéd elősegítése és a kapcsolatok szorosabbra fűzése több
szempontból is indokolt. Áz önkormányzat - a törvény által előírt, kötelező helyi közigazgatási
feladatokon túlmenően – mint legitim választott testület, egy sor olyan kérdésben dönt, amely a közösség
sorsát érinti. Á hatékony helyi vezetés szempontjából fontos, hogy ezeknek a döntéseknek legyen
közösségi megalapozottsága, ezért az előkészítés és gyakorlatba ültetés során élni kell a részvételt
biztosító eszközökkel.
10.1.1. Intézkedés: Közösségépítés és a helyi kulturális örökség ápolása
Intézkedés célja: Á községre hagyományosan jellemző kölcsönös egymásrafigyelés megerősítése és
a gazdag helyi népi kultúra értékbehelyezése.
Intézkedés leírása: Á helyi fejlesztési folyamatok legmeghatározóbb erőforrása az ember, a helyi
közösség. Á közösségi élet fejlesztésére vonatkozó erőfeszítések sokszorosan térülnek meg, miután egy
összetartó, erős közösség ereje is megsokszorozódik. Csíkszentdomokoson még megtalálhatóak azok a
tradicionális közösségi struktúrák, amelyek bázisán egy hatékony közösségépítési munka elindítható.
Ezek a struktúrák ma a községben együtt élnek, olyan, a modern kor jogi és forrásszerzési kereteihez is
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illeszkedő (civil) szervezetekkel, amelyek tevékenysége a helyi közösségi élet széles spektrumát fedi le.
Jelen intézkedés tevékenységei között olyan feladatok kerülnek megfogalmazásra, amelyek egyfelől a
helyi közösség építőköveit jelentő struktúrák (pl.: szomszédságok) megszilárdulását támogatják,
másfelől pedig az egész közösség szintjén táplálják az összetartozás érzését.
Á közösségi létnek - a közös fizikai élettér mellett - a közös mikro-kulturális tudat és a települési
önazonosság jelenti az alapfeltételét. Éppen ezért a helyi szokás és hagyományvilág, a közös kulturális
termékek ápolása és köztudatba való integrálása az értékmentésen túl, a közösség működése
szempontjából is igencsak nagy jelentőséggel bír. Áz intézkedés tevékenységei az itt leírtakkal
összhangban a következőkre terjed ki:


Közösségi események szervezése, ezek támogatása: ösztönözni és támogatni kell minden
olyan eseményt, amelyek lehetőséget teremtenek a közös élményszerzésre, közösségszervező
erejük van. Á tevékenység a meglévő, a község egész lakosságát megszólító események
(falunapok, lovas napok, stb.) mellett a kisebb célcsoportokat célzó újabb (pl.: ífjusági
programok, nyugdíjasok, egyházi események, stb.) események szervezését is szorgalmazza.



Kalákaprogramok szervezése, szomszédsági vetélkedők: a kohézió erősítése érdekében
olyan programok megszervezésére van szükség, ahol a részvétel által tovább erősödhet az
összetartozás-érzés, ugyanakkor a közös munka eredményét közösen élvezhetik a helyiek.



Közösségi terek létrehozása: összhangban a stratégia 2-es számú prioritásával szükség van
olyan terekre, fizikai felületekre: közparkok, interakciót támogató terek, községi strand,
szabadidős központ, közösségi használatú ház, amelyeket a közösség beélhet, ahol
interakcióba léphetnek egymással az emberek.



Kulturális események és programok támogatása: a helyi intézmények, egyház, civil
szervezetek és lelkes helyi emberek erőfeszítéseit dicsérő kulturális életet (kulturális
események, néptánc oktatás, hangszerekkel való ismerkedés, búcsú, stb.) a fiatalok aktív
részvételével tovább kell színesíteni. Ösztönözni és támogatni kell a helyi civil szervezeteket,
az ifjúsági szerveztet és az iskolát újabb, a helyiek igényeihez igazodó kulturális programok
megszervezésére.



Kulturális értékleltár elkészítése: községszinten támogatni kell a kulturális értékek
szisztematikus felmérését (folklór, hagyományőrzés, tárgyiasult kultúra elemei) ezek
megőrzését és értékbehelyezését (dokumentálás, konzerválás, bemutatás, iskolai programok
keretében történő bevezetését a fiatalok köztudatába).
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Kulturális felületek és terek fejlesztése: a kulturális élet kibontakozásához nem csupán
kezdeményezőkészségre van szükség, de megfelelő terekre is. Á tradicionális parasztházak
megfelelő elhelyezésével könnyen kialakítható lenne egy skanzen, amely a helytörténet egy
metszetét örökítené meg a jövő generáció számára. Egy új felületre van szükség ugyanakkor
a gazdag néprajzi és népművészeti gyűjtemény méltó kiállításához, a kiveszőben lévő
mesterségek vagy a páratlan gazdagságú népviselet megörökítéséhez (népviseleti múzeum)
és bemutatásához. Új felületet igényel (a jelenlegi bővítését) ugyanakkor a községi könyvtár
is, amelyet a község egyfajta tudáscentrumává (tudásházává) kellene fejleszteni. Ezek mellett
az intézkedés új, közhasználatú szabadtéri kulturális felületek (többfunkciós színpad és
lelátótér) kiépítését szorgalmazza.

Kezdeményezők és érintett szervezetek: helyi önkormányzat, helyi civil szervezetek
Partnerek: ifjúsági szervezet, iskola, egyház
Várható eredmények és hatások: Áz intézkedés várható eredményei a közösségi összetartozásérzésben és a kulturális élet minőségi javulásában válnak mérhetővé. Á közösségi események,
programok és az új közösségi terek hozzájárulnak a közösségi összetartozás-érzés felerősödéséhez, a
közösségi struktúrák megszilárdulásához. Á kulturális értékek feltérképezése, a hagyományok ápolása
és a kulturális programok által erősödik az önbecsülés és identitás. Végeredményben mindez hozzájárul
a községhez fűződő kötelékek megerősödéséhez, a község népességmegtartó erejének növekedéséhez.
Finanszírozási források: Saját források, Magyar Kormány és Román Kormány programjai, EU
finanszírozású programok, HMT programjai
10.1.2. Intézkedés: Önkormányzati szolgáltatások fejlesztése és kiterjesztése
Intézkedés célja: a helyi önkormányzat és lakosság kapcsolat erősítése, az önkormányzati szerepés szolgáltatáskőr kiterjesztése, jó kormányzási gyakorlat megvalósítása
Intézkedés leírása: Egy községvezetésre, csupán a közigazgatási törvény által előírt feladatkörökből
kiindulva is igencsak sok és sokféle feladat hárul. Sokszor ezek maradéktalan teljesítéséhez sem a
források, sem pedig az eszközök nem állnak rendelkezésre, ezért talán első ránézésre
megalapozatlannak
önkormányzatokkal

tűnhet

bármiféle

szemben.

Jelen

más,

törvényi

intézkedés

kompetencián

ennek

ellenére

túlmutató

azt

elvárás

szorgalmazza,

az

hogy

Csíkszentdomokos önkormányzata ismerje fel és vállaljon szerepet a valós, jogszabályok által sokszor
nem rögzített közösségi igények és problémák megoldásában is. Áz intézkedés alá besorolt
tevékenységek egyfelől működéssel kapcsolatos teendőket fogalmaznak meg, másrészt egy sor olyan
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újszerű „szolgáltatást” azonosítanak be, amelyek így vagy úgy, de valamilyen formában hozzájárulnak a
lakosság komfortérzetének és életminőségének növeléséhez.


Lakossági konzultációk és információs napok szervezése: a megfelelő döntéselőkészítés
megkívánja, hogy az önkormányzati döntések a lakosság körében is ismertek legyenek. Áz
átláthatóság és a döntések jobb megalapozása érdekében szakterületenként (oktatás, kultúra,
sport, gazdaság, környezetvédelem, stb.) úgynevezett konzultációs csoportok létrehozása
javasolt, amelyben egy-egy szakterület szereplői (szakember, civil szervezet, intézmény
képviselője) bekapcsolódhatnak. Áz információs napok szervezésével egy-egy célcsoport
sajátos tájékozódási igényeit lehetne kielégíteni, ahol felkészült szakértők tartanak eligazítást,
előadást (pl.: elérhető projektek, mezőgazdasággal kapcsolatos újdonságok, vállalkozóknak
szóló előadások, stb.)



Községi sajtó és kommunikáció: a lakosság-önkormányzat kommunikáció egyik
legfontosabb eszköze a helyi sajtó lehet. Á nyomtatott sajtó további kiadása mellett támogatni
kell a helyi tv-t (eszköz és stúdiófejlesztés, saját készítésű műsorok, önkormányzati ülések
közvetítése)



Tulajdonviszonyok tisztázása: a folyamat már elkezdődött, további projektek állnak
előkészítés alatt. Záros határidőn belül a tisztázatlan ügyeket meg kell oldani, a lakosságot
pedig tájékoztatni kell a kapcsolódó jogi, telekkönyvezési lépésekről és kötelezettségekről.



Helyi tehetségek gondozása: az önkormányzatnak közösen a helyi szervezetekkel (cégek,
támogatók, alapítványok) egy ösztöndíjrendszer keretében támogatnia kell a helyi
kiválóságokat (tanulmányi eredmények, sport vagy művészi teljesítmény, stb.).



Itthon,

Csíkszentdomokoson

program:

helyi

önkormányzati

eszközökkel

(adókedvezmény, területvásárlással és terület felajánlással) támogatni kell az egyik legfájóbb
helyi probléma megoldását, a fiatalok elvándorlásának megfékezését. Á helyi ösztönzők és a
támogató önkormányzati hozzáállás (gyors ügyintézés) szükség van a sikeres helyi fiatalok jó
példaként történő bemutatására is.


Testvér települési és nemzetközi kapcsolatok építése: a község nemzetközi
kapcsolatrendszere elősegítheti működő modellek és gyakorlatok átvételét, új gazdasági és
kulturális kapcsolatok létrejöttét, amelyek végső haszonélvezője a helyi lakosság.



Önkormányzati projektfinanszírozás rendszere: az érvényben lévő jogszabályi keretek
betartásával és a pénzügyi lehetőségek függvényében saját (pályázatalapú) finanszírozási
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rendszer

létrehozása:

sport

tevékenységek,

kulturális

és

közösségi

programok,

oktatásfejlesztés, környezetvédelem, stb. területeken
Kezdeményező: Helyi önkormányzat
Partnerek: civil szervezetek, helyi intézmények, vállalkozások
Várható eredmények és hatások: Á jó kormányzás alapfeltételei között szerepel az átláthatóság és
a részvétel. Á fentiek eredményeként egyfelől növekedik az átláthatóság a helyi önkormányzat
munkájával kapcsolatban, ugyanakkor a lakossági részvétel szintje is megemelkedik a döntéshozásban,
azaz helyi szinten jobban érvényesül a demokrácia elve. Á kiterjesztett önkormányzati szolgáltatásoknak
köszönhetően egy sor helyi probléma (elvándorlás, tehetségek elkallódása, helyi igényekre válaszoló
finanszírozási rendszer) felszámolására kerülhet sor.
Finanszírozási források: saját források, POCÁ, szponzoráció
10.1.3. Intézkedés: Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése
Intézkedés célja: a lakosság egészségügyi állapotának javítása, a szociálisan hátrányos helyzetűek
helyzetének javítása
Intézkedés leírása: Csíkszentdomokoson már csak a lakosságméreténél fogva is kiemelt figyelmet
érdemel az egészségügyi és szociális rendszer. Fölösleges hangsúlyozni, hogy a stratégia végső céljaként
megfogalmazott életminőség-javítás szempontjából ezeknek a szolgáltatásoknak az elérhetősége és
színvonala mennyire fontos. Ha mindehhez még hozzávesszük azt is, hogy a községben is megfigyelhető
az elöregedés, a szociális depriváció, valamint a bányaműködés egészségterhelő hatásait még most is
sokan érzik akkor az intézkedés indokoltsága megkérdőjelezhetetlen. Á helyi egészségügyi és szociális
rendszerre vonatkozó alintézkedések a következők:


Az egészségügyi infrastruktúra bővítése és modernizációja: a család orvosi rendelő
felszereltségének javítása, a fogorvosi rendelő modernizációja, valamint a helyi mentőállomás
eszközigényének folyamos fejlesztése.



Hétvégi egészségügyi ügyelet: ami egyrészt az orvosi személyzet számának növekedését
feltételezi, másrészt kistérségi szintű szervezést feltételez. Á környező települések és az itt
tevékenykedő családorvosok váltásban hétvégén is biztosítják a gyorsan hozzáférhető orvosi
ügyeletet.
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Egészségügyi kampányok szervezése: az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő
kampányok, betegségmegelőzést és periodikus szűrések fontosságát (egészségtudatosságot)
hirdető figyelemfelkeltő események szervezése.



Egészségügyi humánerőforrás fejlesztése: a meglévő szakembergárda fejlesztése mellett
új szakemberek községbe vonzása lenne indokolt, pl.: mentőorvos, a nagy létszámmal
működő iskolát kiszolgáló iskolaorvos.



Sportinfrastruktúra és sporttevékenységek támogatása: a sportfejlesztés kérdését a
lakosság egészségi állapotának javítását célzó intézkedésekkel összhangban érdemes
tárgyalni. Á sportinfrastruktúra terén nagy szükség lenne a meglévő infrastruktúra karban
tartása (hoki pálya felújítása, községi stadion modernizálása) újabb célfelületek: mini foci
pálya és tornaterem létesítése, szabadtéri sportolásra alkalmas terek kialakítása. Á
sportéletet szervező helyi szervezeteket, sportágakat a programok szervezésében is
támogatni szükséges



Falugondnoksági rendszer létrehozása: főként szociális funkciókat ellátó rendszer, amely
kiegészítve a helyi Caritas tevékenységét a hátrányos helyzetű csoportok (betegek, idősek,
fogyatékkal élők, községi periférián lakók, stb.) szociális és mindennapi igényeinek
(bevásárlás, gyógyszerek beszerzése, információk, számlák kifizetése, ügyintézés, táplálék
beszerzés, stb.) kielégítésében segít. Á rendszer a szociális teendőkön túl fontos eszköze lehet
az önkormányzat-lakosság kapcsolattartásnak.



Szociális konyha létrehozása: a községben több (idős, beteg, kapcsolataiban beszűkült,
szegény, stb.) olyan személy/család található, amelyek táplálkozása nem megfelelő. Sokak
helyzetén javítana tehát egy modern helyi közétkeztetési rendszer létrehozása.



Nappali központ létrehozása: egy olyan többfunkciós nappali központ létrehozása, amely
elsősorban a gyerekek számára biztosít megfelelő környezetet a késő délutáni órákig, de a
központ az idősek számára is (nyugdíjas klub) megfelelő keretet (felülvigyázat, étkezés, stb.)
biztosítana bizonyos foglalkozásokhoz és programokhoz.

Kezdeményező: Helyi önkormányzat, rendelők, civil szervezetek
Partnerek: Caritas, sportegyesületek,
Várható eredmények és hatások: az intézkedés következményeként javul a helyi szociális és
egészségügyi infrastruktúra színvonala, a rendszer ugyanakkor hasznos új elemekkel bővül. Növekedik
a lakosság körében az egészségtudatosság, bővülnek a sportolási lehetőségek, általánosan javul a
lakosság egészségügyi állapota. Á szociális rendszerre vonatkozó intézkedések kiegészítik a jól működő
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Caritas szolgáltatásait, megelőzik az elmagányosodást az idősek körében, hozzájárulnak a társadalmi
kapcsolatok ápolásához és a szociális igények kielégítéséhez.
Finanszírozási források: helyi források, szponzoráció, ROP
10.1.4. Intézkedés: Minőségi oktatás előmozdítása
Intézkedés célja: az iskola oktatási és extracurriculáris teljesítményének növelése, az iskola
részvételének fokozása a közösségi élet szervezésében és a közművelődésben, a minőségi oktatás
irányába történő elmozdulás elősegítése
Intézkedés leírása: Á helyi oktatás, népnevelés iránti elköteleződését a község több ízben is
bizonyította, ugyanakkor az iskola mindig meghatározó szereplője volt a csíkszentdomokosi közösségi
életnek. Áz intézmény ma is a megmaradás, a jövőbe vetett hit fontos bástyáját jelenti, az intézmény
fontossága pedig messze túlmutat az oktatásszervezés horizontján. Áz alábbi teendők egy része ezzel
összhangban túllép a didaktikai problémákon és az iskola, valamint annak munkaközössége által
képviselt valós közösségi potenciál kiaknázását szorgalmazza:


Az iskolai infrastruktúra fejlesztése, a felszereltség javítása: modern didaktikai
eszközökkel való ellátása, az iskola infrastruktúrájának karbantartása és fejlesztése. Új
tornaterem, osztálytermek modernizációja, laborok, kreatív fakultatív foglalkozásokhoz
alkalmas környezet kialakítása.



Oktatásban résztvevő személyzet szakmai továbbképzése: a minőségi oktatás
biztosításához szükség van a didaktikai személyzet folyamatos továbbképzésére, új
pedagógiai módszerek megismerésére és alkalmazására.



Iskolaközi kapcsolatok fejlesztése: az iskola intézményi kapcsolatrendszerének kibővítése,
csere- és látogatási programok testvériskolák között.



Kreativitásösztönző tevékenységek, programok: fakultatív foglalkozások keretében
támogatni kell a kreativitásösztönző tevékenységeket. Fenn kell tartani az iskola abbéli
törekvését, hogy különböző vetélkedőket szervezzen, ezzel is támogatva a fiatal tehetségek
kibontakozását. Fakultatív programok keretében szemléletformálással is támogatni kell a
gyerekek

egészséges

értékrendjének

(helytörténet,

szociális

felelősségtudat,

környezetvédelem, stb.) Kialakulását és az életrevalóságuk biztosítását (vállalkozói
gondolkodásmód).
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Szülő-diák programok szervezése: az iskola közvetítésével a helyi közösség fontos
szegmenséhez

lehet

eljutni.

Ezáltal

egy

sor

fontos

közösségi,

kulturális

vagy

környezetvédelmi (szemétszedés, patakmeder, stb.) Program valósítható meg.


Népnevelő programok: a helyi didaktikai személyzet részvételével periodikusan (az
oktatási idősávon kívül) nyitott előadások szervezése, egy-egy témára összpontosítva.

Kezdeményező: Márton Áron Általános Ískola
Partnerek: Helyi önkormányzat, civil szervezetek, szülők, helyi vállalkozások
Várható eredmények és hatások: Áz intézkedések eredményeként fejlődik az iskola által nyújtott
oktatás-nevelés színvonala, az oktatási tevékenységet befogadó terek inspirálóan hatnak a diákok
fejlődésére. Áz iskola közösségszervező és -megtartó ereje tovább erősödik, munkaközössége aktívan
bekapcsolódik a népnevelési feladatokba.
Finanszírozási források: helyi források, szponzoráció, ROP, PNDR
10.1.5. Intézkedés: Társadalmi integráció támogatása
Intézkedés célja: a roma népesség társadalmi integrációjának elősegítése, a teljes szegregáció
megelőzése
Intézkedés leírása: Csíkszentdomokoson a roma és nem roma népesség közötti feszültségek időről
időre felerősödnek. Á roma népesség integrációjára korábban több, elszigetelt kezdeményezés is történt,
sajnos ezek nem minden esetben váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, hatásuk rövidtávú volt, az
érintettek számát tekintve pedig csak egy szűk réteghez jutottak el. Áz intézkedés egy átfogóbb,
egymásra épülő tevékenységsort javasol, ahol korai kortól kezdve, az iskolai integráción át, a munka
világába és a közösségi életbe is bekapcsolja a roma népességet.
Á legfontosabb tevékenységek a következők:


Iskolai integráció: az iskola és az önkormányzat részvételével támogatni kell a roma
gyerekek beiskolázását. Á szülők számára felvilágosító programokat kell szervezni, az
iskolázottság jelentette boldogulási esélyekről, az iskolázottság előnyeiről.



Tudatos családtervezés kampány: a helyi civil szervezetek részvételével, modell értékű
roma személyek bevonásával kampányokat kell szervezni a tudatos családtervezés
előnyeiről.



Roma

népesség

foglalkoztatása:

szociális

gazdasági

struktúrák

segítségével,

közmunkaprogramok és kalákák segítségével támogatni kell a roma népesség munkaerő89

piaci tapasztalatainak gyarapítását. Jó példák bemutatásával, sikertörténetekkel ösztönözni
kell a munkára való hajlandóságot, a munka jelentette sokrétű (társadalmi, gazdasági)
előnyöket


Civil őrjárat megszervezése: a roma népesség bevonásával a község bizonyos részeinek
felügyelete a helyi rendőrséggel való együttműködésben.



Kulturális integráció támogatása: a roma nemzetiséghez kötődő kulturális termékek
bemutatása, roma mesterségek, fiatal roma tehetségek megmutatkozási lehetőség biztosítása.



Kisebbségi megfigyelő: a helyi tanácsüléseken a roma kisebbség egy képviselője konzultatív
jelleggel részt vesz, a kisebbséget érintő döntésekben tolmácsolja a roma lakosság
véleményét. Á megfigyelő és a helyi vezetés közös feladata a roma népességgel konzultációkat
folytatni, a döntéseket eljuttatni.

Kezdeményező: Helyi önkormányzat, iskola
Partnerek: civil szervezetek
Várható eredmények és hatások: Á fentiek következtében fontos előrelépések történnek a roma
lakosság közösségi integrációja terén, szűkül a roma és nem roma népesség közötti szakadék. Áz iskolai
és munkaerő-piaci integráció következtében a roma lakosság társadalmi kapcsolatokban kinyílik, a
magyar és roma lakosság közötti feszültségek mérséklődnek, a sztereotípiák oldódnak, a viszony
normalizálódik. Á roma kérdéseket érintő döntésekben a konzultáció jogán biztosítva lesz a kisebbségi
részvétel a döntéshozásban, ami erősítheti a roma lakosság község iránti elkötelezettségét,
felelősségérzetének növekedését.
Finanszírozási források: saját források, Kormányprogram, EU források
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10.2.
P.2: A község arculatának fejlesztése, a községi infrastruktúra korszerűsítése és
bővítése
Á prioritás a jövőkép azon részét célozza, amely szerint Csíkszentdomokos egy modern
infrastruktúrával rendelkező községgé válik, ahol a helyi utak és utcák, valamint a mezei utak is
korszerűek, a gyalogos közlekedést a járdák kiépített rendszere teszi kényelmessé, és a községben a
háztartások többsége (90%-a) csatlakoztatva van a víz és csatornarendszerhez. Emellett a község
arculata egységes és vonzóvá válik úgy a külföldi, mint a hazai turisták körében, köszönhetően annak,
hogy az új épületek is szervesen illeszkednek a falusi környezetbe.
Á helyszín többszöri bejárása, valamint a tervezésbe bevont helyi véleményformálókkal folytatott
konzultációk megerősítették, hogy Csíkszentdomokoson az idő nem állt meg a 2007-2013 időszak alatt,
hanem épp ellenkezőleg, több olyan tevékenységet és projektet sikerült kivitelezni, amelyek a község
szebbé tételét, valamint a helyi lakosok életminőségének javítását célozták.
Á jelen prioritás keretében tervezett intézkedések és tevékenységek ennek a beruházói és
községszépítő tevékenységnek a folytatását irányozzák elő az Európai Unió következő finanszírozási
ciklusában. Célunk, hogy megfogalmazzuk a főbb irányvonalakat, amelyek mentén sikeresen lehívhatóak
az új Operatív Programok keretében megpályázható vissza nem térítendő támogatások.
Csíkszentdomokos esetében főként a Nemzeti Vidékfejlesztési Program adta lehetőségeket érdemes
kihasználni, amely program a vidék társadalmi és fizikai környezetének fejlesztése érdekében tervezett
beruházásokat, tevékenységeket támogatja. Jelen prioritás olyan intézkedéseket javasol, amelyek
egyrészt a mostanáig megvalósított helyi infrastrukturális beruházások és közművek által biztosított
közszolgáltatások további fejlesztését és fenntartását tűzik ki célul. Másrészt viszont olyan új beruházási
javaslatokat is megfogalmaz, mint például a zöld övezetek és új közterületek kialakítása. Á prioritás
továbbá az építkezések szabályozására, a középületek és lakóépületek korszerűsítésére is kitér. Ezekre
a beavatkozásokra azért van szükség, hogy friss, pozitív töltettel lássa el a község arculatát, egy
folyamatosan szépülő falukép és a korszerű infrastrukturális környezet ugyanakkor a helyi emberek
közérzetének javulását eredményezi.
10.2.1. Intézkedés: A falukép megőrzése és helyi építési szabályozás
Az intézkedés célja: helyi építészeti szabályok megfogalmazása és jóváhagyása, amelyek által a
község jelenlegi arculatába nem illeszkedő épületeket eredményező kaotikus építkezések csökkenése
eredményezhető. Áz intézkedés tehát a község egységes faluképének a védelmét szolgálja, annak
érdekében, hogy a hagyományos és archaikus falukép jelleg megmaradjon.
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Az intézkedés leírása: Ahogyan arra már a helyzetértékelésben kitértünk, az új épületek sok esetben
bontják a faluképet, ugyanakkor a felújítások során is találkozhatunk az épített környezetbe nem illő, a
hagyományos arculat szempontjából ártalmas építészeti megoldásokkal, elemekkel. Már többször
utaltunk a helyi turizmusban rejlő potenciálra és arra, hogy a községnek minden adottsága megvan arra,
hogy Felcsík és egész Hargita megye egyik fontos turisztikai célterületévé váljék, a faluképet sem színben
sem formában nem tisztelő, kaotikus módon elrendezett épületek viszont a község turisztikai vonzereje
ellen hatnak. Á nem megfelelő építkezési gyakorlat következtében a község saját lakosságának többsége
számára is jellegtelenné, kevésbé vonzó élettérré válhat. Éppen ezért szükség van arra, hogy a helyi
vezetés és a lakosság egyetértsen a faluképvédelem területén, mivel a fő célkitűzés úgyszintén közös:
Csíkszentdomokos község vonzerejének növelése, arculatának szépítése.
Az intézkedés kivitelezéséhez szükséges tevékenységek/projektek:


Tájékoztató és tudatosító kampányok a falukép védelme érdekében: Á község
arculatának védelme és az egységes falukép megőrzése érdekében elengedhetetlen a lakosság
saját szerepének tudatosítása és felelősségérzetének növelése. Tájékoztató és tudatosító
kampányok segítségével a lakosság ráeszmél a faluképvédelem előnyeire, annak kedvező
következményeire. A témában jártas szakemberek bevonásával kivitelezett tájékoztató
kampányok nélkül nem lehetnek pozitív elvárásaink a lakosság hozzáállásával kapcsolatban.



A székelykapuk megőrzése és renoválása: Á turizmus népszerűsítése és fejlesztése
szempontjából, de a helyi identitás oldaláról nézve is a még meglévő helyi székely kapuk
valódi értékkel rendelkező, endogén erőforrásoknak számítanak. Ezt a kincset a helyi
közigazgatási szféra és a civil társadalom közösen tudja megmenteni és hasznosítani. Áz
előbbi főként célzott támogatási programok indításával, míg az utóbbi, a kulturális értékek
megmentésére rendelkezésre álló források felhasználásával tud ehhez hozzájárulni (pl.:
Hargita Megye Tanácsa nyújtotta célirányos támogatás).



A falusi porták előtti terek rendezése és karbantartása: Egy szép kinézetű község egy
tudatos és felelős közösség képét jeleníti meg. Á község arculatának fejlesztését nem
várhatjuk kizárólag a helyi önkormányzattól, ebben az egyébként nem könnyű és
hosszadalmas folyamatban minden egyes háztartásnak megvan a saját felelőssége és szerepe.
Ezen a területen is elengedhetetlennek tartjuk a tájékoztató kampányok, illetőleg fórumok,
helyi viták megszervezését.



Épületek homlokzatának felújítása, főként a község épített örökségének részét képező
épületek esetében. Á műemlék jellegű épületek (házak, régi épületek, kulturális értékek)
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tulajdonosait (de nem kizárólag őket) támogatni és motiválni szükséges az épületek
homlokzatának védelmére és felújítására, így biztosítva az utcák és az egész község egységes
képének védelmét, megőrzését.


A legszebb udvar verseny: a tevékenység az előzőleg említett akciókhoz kapcsolódik, azokat
erősíti, hozzájárulva a megfelelő lakossági magatartás ösztönzéséhez. Á cél a porták
rendbetételének

és

tisztán

tartásának

szokását

tovább

ösztönözni,

és

egy

Csíkszentdomokoson már hagyománnyal bíró verseny keretében díjazni a jó gyakorlatokat.


Új építmények létesítésekor és régi épületek felújításánál betartandó minimális
feltételek meghatározása és jóváhagyása az Általános Rendezési Terv keretében.
Szükség van helyi szabályozókra az épületek formájára, színeire és méretére vonatkozóan is.
Ezek kidolgozásában igénybe kell venni külső szakemberek segítségét is, és konzultálni kell a
helyi lakossággal. Emellett a szabályok jóváhagyása után a Helyi Tanácsnak kötelessége
felügyelni a normák betartását, és adott esetben büntetést kiszabni, amennyiben azok
sérülnek az építkezések folyamán.

Kezdeményezők és érintett szervezetek: Áz intézkedés kivitelezésének lényegi elemeit
Csíkszentdomokos község Helyi Tanácsa, a Márton Áron Álapítvány Csíkszentdomokosért, a Márton
Áron Múzeum, és más civil szervezetek tudják magukra vállalni, illetve azok a személyek, akik az évek
folyamán már nagyon sokat tettek Csíkszentdomokos helyi kulturális és épített örökségének
megőrzéséért és népszerűsítéséért.
Partnerek: az intézkedés megvalósításában partnerek lehetnek: Helyi Közbirtokosság, Felcsík
Kistérségi Egyesület, Csík LEÁDER Egyesület, Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális
Központ. Á felsorolt szervezetek, egyesületek, stb. partnerek lehetnek az intézkedés tevékenységeinek
finanszírozásában, illetve a szakterületen belüli konzultációk megszervezésében, kivitelezésében is.
Várt eredmények: Áz intézkedés a lakosság körében hosszabb távon egyfajta mentalitásváltáshoz
vezet a község arculatának védelmével és szépítésével kapcsolatban. Emellett a jövőbeni építkezések az
esztétikai normákat betartva fognak zajlani, növelve a község vonzerejét. Áz intézkedés hozzájárul a
turisták számának növeléséhez és a jelenleginél vonzóbb lakóhelyé emeli a községet a fiatalok számára.
Teljesítménymutatók: Á tájékoztató kampányok száma; az informáló tevékenységekbe bevont
személyek száma; a megmentett és felújított székelykapuk száma; a legszebb udvar versenyben
résztvevők száma; az urbanisztikai szabályok betartásával épített és felújított épületek száma; a normák
be nem tartásáért kirótt szankciók száma.
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10.2.2. Intézkedés: A közlekedési infrastruktúra és a közterületek fejlesztése
Az intézkedés célja: a helyi közlekedési infrastruktúra és a közterületek fejlesztése és karbantartása
annak érdekében, hogy minden lakos számára a biztonságos, kiegyensúlyozott és könnyű közlekedés
biztosítva legyen. Á közlekedésfejlesztési célok mellett az intézkedés támogatja a szabadidős, kulturális,
sport, közösségi, stb. tevékenységekre alkalmas terek és helyek kialakítását.
Az intézkedés leírása: Habár a főbb közlekedési útvonalak (főutak, utcák) az elmúlt időszakban
felújításra kerültek, a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik az is, hogy a helyi utakon, utcákon is
megkönnyítse a közlekedést. Álapvető követelmény a biztonságos és kényelmes gyalogos közlekedés
feltételeinek kialakítása. Á közösségi terek, zöld övezetek és sportolásra alkalmas felületek a társadalmi
interakciók szempontjából is fontosak, ugyanakkor a turisták szabadidős igényeit is kielégíthetik. Áz
intézkedés kivitelezésében, illetőleg a kapcsolódó projektek tervezésénél figyelembe kell venni azt a
tényt, hogy a közterületek minden társadalmi csoport igényeinek meg kell feleljenek (kezdve a
fiataloktól az idősebb korosztályig, beleértve a fogyatékkal élőket is).
Az intézkedés kivitelezéséhez szükséges tevékenységek/projektek:


A községi utcák modernizálása: a községi utcák sok esetben felújításokra szorulnak,
aszfaltozási munkálatokra, a sáncok állandó karbantartására van szükség. Áz utcák
modernizálást célzó tevékenységek kivitelezése során szem előtt kell tartani a gyalogos
közlekedés igényeit is, legalább az út egyik felén szükséges a járda kialakítása.



A község központjának fejlesztése, többfunkciós térré alakítása: a községközpont igazi
központi funkciójának ellátásához szükség van további fejlesztésekre, közterület rendezési
munkálatokra. Á falurész megfelelő utcabútorokkal, zöld övezetek létesítésével, esetleg egy
szabad színpad felszerelésével egy dinamikus közösségi térré alakítható. Ennek
eredményeként növekedne a tér funkcionalitása, a helyiek kedvelt találkozó helyévé válhatna,
ugyanakkor ez különböző közösségi programok és rendezvények helyszíneként is
funkcionálhatna.



Az erdei és mezei utak feljavítása, modernizálása: korábban a helyi önkormányzat
Európai Uniós alapokból leaszfaltoztatott egy nagy forgalmú mezei utat, ami bár fontos
előrelépésnek számít, további mezei utak várnak felújításra. A helyi döntéshozókkal,
gazdákkal és a helyi Közbirtokosság képviselőivel folytatott interjúk és konzultációk során
kiderült, hogy a mezei utak mellett az erdei utak feljavítása is aktuális szükséglet. Áz erdei és
mezei utak felújítását indokolja az erdei birtokok nehéz elérhetősége és az a tény, hogy a
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fakitermelés és feldolgozás fontos jövedelemforrásnak számít több csíkszentdomokosi család
számára.


Bicikliutak építése: Á tevékenység egyszerre több célt szolgál. Először is hozzájárul a helyi
infrastruktúra modernizálásához és a közlekedési lehetőségek bővítéséhez, ezáltal is növelve
a község vonzerejét, ugyanakkor ez sportinfrastruktrális beruházásként is felfogható. Egy
korszerű és kiterjedt bicikliút hálózat az aktív életmód lakossági promoválásában is
szerephez juthatna (főleg ami a fiatalokat illeti) és nem utolsósorban turisztikai szempontból
is értékesíteni lehetne, összekötve a különböző helyi látványosságokkal, tematikai utakkal.



Zöld övezetek kialakítása: Ahogyan az a helyzetelemzésből kiderült, jelenleg a zöld
övezetek egy főre jutó mérete kicsi, különösen, ha a temető területét nem számoljuk ide.
Éppen ezért a helyi vezetés figyelmet kell, hogy szenteljen új zöldövezetek (főleg a község
központi részén) kialakítására. Áz intézkedés támogatja egy szabadidős központ kialakítását
is a Gálkút nevű területen, ahol egyebek mellett egy kisebb park és egy szabadtéri medence is
helyet kaphatna. Ezek a beruházások kapcsolódnak az előbbi arculatfejlesztést célzó
intézkedésekhez, a célkitűzések között: 1. A lakosság életkörülményeinek javítása és
életminőségének növelése, valamint 2. a turisták vonzása szerepel.



Játszóterek kialakítása: a megfogalmazott jövőkép központi eleme, hogy 2020-ig a
községben megáll a fiatalok elvándorlása, javulnak a demográfiai mutatók. Á fiatal családok
szerteágazó igényei (munkahely, szabadidő, sport, illetve kulturális tevékenységek, stb.)
között a gyerekek számára kialakított játszóterek is szerepelnek. Meg kell határozni a község
azon részeit, amelyek alkalmasak lehetnek biztonságos játszóterek kialakítására, ahová a
kisgyerekes anyukák szívesen kilátogatnak.



Helyi műemlékek karbantartása, helyreállítása: a műemlékek egyfelől a helyi identitás
őrzésében és megerősítésében játszanak fontos szerepet, mivel ezek a helyi közösség
múltjának fontos lenyomatait képezik, másrészről viszont ezek olyan erőforrásoknak
számítanak, amelyeket a turizmusban is kamatoztatni lehet.



Helyi piac ujjászervezése: több helyi lakós, aki részt vett a fejlesztési stratégia
kidolgozásának folyamatában tudtunkra adta, hogy annak ellenére, hogy a községközpont
piaci funkciót is ellátott, jelenleg hiányzik a községből egy olyan könnyen elérhető hely, ahol
a helyi termékeket árusítani lehetne, lényegében a helyi piac újjászervezésének igénye
fogalmazódva meg. Ez a tevékenység tehát a piac újjászervezését szorgalmazza a jelenlegi
központban vagy egy helyi lakosság által könnyen elérhető helyen.
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Kezdeményezők és érintett szervezetek: Csíkszentdomokos község Helyi Tanácsa, Helyi
Közbirtokosság, civil szervezetek, helyi gazdasági szereplők
Partnerek: Hargita Megye Tanácsa, Felcsík Kistérségi Egyesület, Csík Leader Egyesület, a községen
kívül eső gazdasági szereplők.
Várt eredmények: a jelen intézkedés tevékenységei és tervezett projektjei a közlekedési
infrastruktúra és a közterületek fejlesztését célozzák meg. Ezek kivitelezése után a község egy modern,
vonzó és funkcionális településsé válik úgy a helybéliek számára, mint a hazatérni vágyó fiatalok és
potenciális turisták számára egyaránt.
Teljesítménymutatók: a felújított utcák száma, a kialakított járdák hossza (km), a megvalósított zöld
övezetek, a helyreállított műemlékek száma, a községi piac, játszóterek száma, bicikli sávok (km).
10.2.3. Intézkedés: Víz és csatornarendszer kiépítése és karbantartása
Az intézkedés célja: a község teljes területére kiterjeszteni a vezetékes víz és szennyvízhálózatot, a
szennyvíztisztító állomás megépítése és üzembe helyezése, a víz és csatornarendszer kialakítása és
karbantartása.
Az intézkedés leírása: a helyzetelemzés során láthattuk, hogy az ivóvíz hálózat és a szennyvízhálózat
kiépítése már sikeresen elindult Csíkszentdomokos községben. Ennek köszönhetően, összesen 200
háztartás számára a rendszer által biztosítva van az ivóvíz. Á szennyvízhálózat tekintetében is történt
előrelépés, Csíkszentdomokos egyike azon településeknek, akik kedvezményezettjei annak a térségi
méretű projektnek, amely keretében két éven belül több felcsíki községben befejezésre és üzembe
helyezésre kerül a csatornahálózat.
Ánnak érdekében, hogy minél több háztartás élvezni tudja a víz- és szennyvíz hálózat jelentette
előnyöket, a következő periódusban a helyi közigazgatósági hatóságnak több feladatot is el kell látnia.
Az intézkedés kivitelezéséhez szükséges tevékenységek/projektek:


Az ivóvízrendszer kiterjesztése: Á stratégiai célkitűzések között megfogalmaztunk egy
olyan mutatót, amely értelmében 2020-ra az ivóvíz hálózat lefedettségének el kell érnie a
90%-os szintet. E cél elérése érdekében a hálózat folyamatos bővítésére és fejlesztésére van
szükség.



A csatornarendszer kiépítésének véglegesítése és üzembe helyezése: a helyi
csatornarendszer kiépítését célzó projekt sikeres befejezését, a község háztartásainak
rácsatlakozását ösztönző tevékenység. E tekintetben is az a cél, hogy a lefedettség aránya
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elérje a 90%-ot, vagyis, hogy 2020-ra Csíkszentdomokos lakossága a 21-ik századnak
megfelelő feltételek mellett élhesse mindennapjait.


Szennyvíztisztító telep megépítése és üzembe helyezése: egy másik fontos komponense
az említett projektnek (lásd bővebben a helyzetelemzésben) a szennyvíztisztító telep
megépítése, figyelembe véve a projektben megszabott határidőket. Á derítőállomás
elkészültét és üzembehelyezését követően a karbantartással járó feladatok és felelősségek a
helyi önkormányzat hatáskörébe tartoznak.

Kezdeményezők és érintett szervezetek: Csíkszentdomokos község Helyi Tanácsa, ÁDÍ HÁRVÍZ
Partnerek: Hargita Megye Tanácsa
Várt eredmények: Á tervezett tevékenységek és projektek eredményeképpen kiépül a községben az
ivóvíz és szennyvízhálózat, a helyi háztartások rácsatlakozásával a közegészségügyi és higiéniai
viszonyok a 21. század követelményeinek megfelelően alakulnak. Ugyanakkor az infrastruktúra
kiépülése az üzleti szféra fejlődését is ösztönözi, növelve a község befektetői vonzerejét (regionális
szinten vagy azon kívül).
Teljesítménymutatók: a hálózatok által lefedett háztartások aránya, a csatornarendszer hossza
(km), a szolgáltatások ár-minőség aránya, az új befektetések száma Csíkszentdomokoson, a
környezetszennyezés mértékének csökkenése, a közegészségügyi helyzet javulása, stb.
10.2.4. Intézkedés: Földgáz és villamosenergia hálózat kiépítése
Az intézkedés célja: a földgáz és villamosenergia hálózat kiterjesztése annak érdekében, hogy
minden helyi háztartásnak legyen lehetősége rácsatlakozni erre a két közüzemi szolgáltatást nyújtó
hálózatra.
Az intézkedés leírása: a helyzetelemzésben bemutatott adatok alapján kijelenthetjük, hogy a
villamosenergia és földgáz hálózatok tekintetében Csíkszentdomokos község helyzete kedvező úgy
kistérségi, mint megyei szinten is. Ámíg azonban a villamosenergia hálózat esetén majdnem teljes a
lefedettség a községben (csak 6 háztartás nincs rácsatlakozva a hálózatra), addig a földgáz esetében
csupán 800 kiszolgált háztartásról beszélhetünk. Ezen intézkedés keretén belül az a cél, hogy 2020-ig a
lefedettség a villamosenergia esetében elérje a 100%-ot, valamint a gázhálózat esetében a hálózat
kiterjesztése a település azon részeire, ahol jelenleg nincs lefedettség. Egy másik fontos feladat a meglévő
hálózat korszerűsítésének igényét veti fel, annak érdekében, hogy Csíkszentdomokos lakossága minél
elérhetőbb áron tudjon minőségi szolgáltatásokhoz hozzájutni.
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Az intézkedés kivitelezéséhez szükséges tevékenységek/projektek:


Villamosenergia hálózat kiterjesztése és korszerűsítése: Garadosalja környékén is
biztosítani a villamosenergia hálózat lefedettségét, annak érdekében, hogy ez az arány elérje
a 100%-os lefedettséget. Ahhoz, hogy elérhető áron lehessen hozzájutni a minőségi
szolgáltatásokhoz,

és

a

további

(pl.

közvilágítással

kapcsolatos)

befektetések

megvalósulhassanak elengedhetetlen a jelenlegi hálózat korszerűsítése és karbantartása.


Közvilágítás korszerűsítése: Jelen pillanatban a közvilágítás biztosítása és karbantartása
jelentős összegeket emészt fel a helyi költségvetésből. Á közvilágítás modernizálásával
csökkenthetőek a karbantartási és működtetési költségek, ugyanakkor növelhető a
közbiztonság szintje. Á fenntartási, fogyasztási költségek csökkentése érdekében javasolt a
közvilágítás rendszerét az energiatakarékosság szellemében felújítani (léteznek olyan
technológiák, amelyek lehetővé teszik, hogy az energia fogyasztásból akár 40% is
megspórolható). Következésképp, az itt megspórolt összegeket majd más területre lehet
fordítani, mint például a csíkszentdomokosi kulturális és közösségi élet fejlesztése.



Földgázhálózat kiterjesztése és modernizálása: Á hálózat kiterjesztése a község azon
részeire, ahol jelenleg nincs lehetőség a háztartások rácsatlakozására és ezért tűzifát
használnak a lakások felmelegítésére, valamint palackozott gázt a főzéshez. Á jelenlegi
rendszert korszerűsíteni és karbantartani is kell, hogy a lakosság megszakításoktól mentesen,
elérhető áron jusson minőségi szolgáltatáshoz, figyelembe véve azt a tényt is, hogy itt az
időjárás és klíma miatt az energia és üzemanyag fogyasztás szintje magasabb, mint az ország
más vidékein.

Kezdeményezők

és

érintett

szervezetek:

Csíkszentdomokos

község

Helyi

Tanácsa,

villamosenergia és földgáz szolgáltatók
Partnerek: Hargita Megyei Energiatakarékossági Közszolgálat
Várt eredmények: Á jelen intézkedés keretében kivitelezett tevékenységek és projekt
eredményeképpen Csíkszentdomokoson a villamosenergia és földgáz hálózatok lefedettsége növekedik,
a háztartások élvezni tudják ezen hálózatok kínálta előnyöket. Áz említett rendszerek és a közvilágítás
modernizálása lehetővé teszik, hogy jelentős összegeket lehessen megspórolni úgy a háztartások, mint a
helyi önkormányzat szintjén. Ezek a beruházások ugyanakkor vonzóbbá teszik a községet úgy a fiatalok,
mint a vállalatok számára egyaránt.
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Teljesítménymutatók: a villamosenergia, illetve a földgáz hálózatok lefedettségének aránya, a
felújított hálózatok hossza (km), a közvilágításba fektetett befektetések mértéke, a közvilágítás
modernizációja következtében megspórolt források, stb.
10.2.5. Intézkedés: Információs és kommunikációs hálózat fejlesztése
Az intézkedés célja: Áz információs és kommunikációs technológia fejlesztése annak érdekében,
hogy a lakosság, az üzleti szféra és a közintézmények számára biztosítva legyen a szélessávú internethez
való hozzáférés, valamint projektek kifejlesztése az ÍKT szektorban.
Az intézkedés leírása: az Európai Uniónak ÍKT szektorra vonatkozó mutatói a következők: 2013-ig
mindenkinek legyen szélessávú internethez való hozzáférése (nem teljesített célkitűzés), 2020-ig
mindenkinek legyen hozzáférése nagyobb sebességű internethez (30 Mbps vagy annál nagyobb),
továbbá az is cél, hogy 2020-ig legalább a háztartások fele rendelkezzen minimum 100 Mbps sebességű
internetkapcsolattal. Ámi Csíkszentdomokost illeti, a község sem vonhatja ki magát ezen célkitűzések
teljesítése alól, vagyis 2020-ig ösztönözni kell a befektetéseket az ÍKT infrastruktúra fejlesztése
érdekében is, kezdve a szélessávú internethez való hozzáféréstől a 3G és 4G mobiltelefon hálózatok
lefedettségéig.
Ugyancsak itt kell megemlíteni az elektronikus alapú rendszerek, E-kormányzás, E-kereskedelem,
alkalmazását célzó projekteket, az okos applikációk kifejlesztését a vidéki turizmus témában, stb. Ennek
értelmében Csíkszentdomokos község önkormányzatának a 2014-2020 periódusban szem előtt kell
tartania ezt a területet is, mert ezek egyre fontosabb elemei lesznek a helyi közigazgatásnak,
gazdaságnak és a turizmus fejlődésének.
Az intézkedés kivitelezéséhez szükséges tevékenységek/projektek:


IKT rendszerek kifejlesztése magántőke bevonásával: befektetők vonzása vagy helyi tőke
segítségével elindítani egy (akár szociális) vállalkozást az információs és kommunikációs
területen. Vállalkozások ösztönzése az ÍKT szektorban, a helyi lakosságnak biztosítani az ÍKT
hálózatokhoz való hozzáférést.



Közfinanszírozású internethálózat: léteznek olyan helyek (főleg a vidéki területeken), ahol
a földrajzi elhelyezkedés vagy a demográfiai szerkezetből (a potenciális felhasználók száma,
stb.) adódóan az internet hálózat kiépítésére vonatkozó fejlesztéseket nem gazdaságos
magántőkéből kivitelezni. Ilyen esetekben javasolt, hogy a közszféra járuljon hozzá az internet
hálózat kiépítéséhez annak érdekében, hogy a helyi háztartásoknak lehetőségük legyen a
rácsatlakozásra.
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E-kormányzás, IKT az oktatásban, egészségügyben, kultúrában: projektek megvalósítása
az ÍKT szektoron belül, olyan területeken, mint a helyi közigazgatási szféra, oktatás,
egészségügy, kultúra, stb.

Kezdeményezők és érintett szervezetek: Csíkszentdomokos község Helyi Tanácsa, helyi
intézmények és szervezetek
Partnerek: régión kívüli befektetők
Várt eredmények: az intézkedés eredményeként egyre szélesebb körben válik elérhetővé az IKT
infrastruktúra és az erre épülő szolgáltatások, hozzájárulva az infó-kommunikációs eszközök
használatának növeléséhez úgy a lakosság, mint a közintézmények körében. Áz ÍKT hálózat bővítése
következtében nem utolsó sorban javul a helyi üzleti környezet minősége is.
Teljesítménymutatók: azon háztartások száma, akiknek hozzáférésük van az internet hálózathoz, a
3G illetve 4G hálózatok lefedettsége, azon projektek száma és értéke, amelyek az ÍKT infrastruktúra
fejlesztését célozzák meg az intézmények, illetve a helyi vállalkozások körében.
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10.3.
P.3: A helyi gazdaság élénkítése, vállalkozás és turistabarát környezet
megteremtése
Á helyi gazdaság rendszerén keresztül történik meg az emberi és természeti erőforrások értékesítése,
a község szempontjából adottságnak tekinthető helyi és helyzeti energiák kihasználása. Á helyi gazdaság
megfelelő működése biztosítja a fejlődéshez szükséges erőforrástöbbletet, ugyanakkor hozzájárul más,
kapcsolódó társadalmi létszférák problémáinak megoldásához (szegénység, lakhatás, munkanélküliség,
forráshiányos oktatási és szociális rendszer, közcélú beruházások, stb.) is.
Á helyi gazdaság élénkítése, egy vállalkozás- és turistabarát környezet megteremtése szoros
kapcsolatban áll jelen stratégia másik három pillérével. Á helyi gazdaság fejlesztésére vonatkozó
törekvéseink során nem vonatkoztathatunk el a helyi munkaerő minőségétől, a környezetben fellelhető
erőforrásoktól, az infrastruktúra állapotától, és egy sor más adottságtól.
Á helyzetelemzés alapján világossá vált, hogy Csíkszentdomokos gazdasága is magán viseli a vidéki
települések többségére jellemző hiányosságokat: a mezőgazdaság dominanciája, alacsony vállalkozói
kedv, a fejlesztésekhez és növekedéshez szükséges tőke hiánya, kevés helyi munkahely a
magánszektorban, a piacok elérésének nehézségei, stb.. Mindezek mellett Csíkszentdomokos gazdasági
helyzetét néhány további sajátos vonás is színesíti. Két fontos aspektus emelhető ki ebben a
vonatkozásban, éspedig: 1. a baláni bánya bezárása sok családot hagyott/hagy (a nyugdíjak kifutása
után) jövedelem nélkül a faluban és 2. a megélhetés alapszintjét biztosító mezőgazdaság a község
méretéhez képest szűkös erőforrásokkal rendelkezik.
Mindezeket figyelembe véve a prioritás négy szinten javasol beavatkozásokat. Á mezőgazdaság
jövedelmezőségének növelése érdekében egy, az adottságokhoz jobban igazodó struktúra irányába
történő elmozdulást javasol, amely nyitott az újítások iránt. Á termelési és értékesítési lehetőségek
szélesítése nem csupán a mezőgazdaságot fogja át, hanem horizontálisan minden gazdasági
tevékenységre ki kell, hogy terjedjen, a meglévő vállalkozások életképességének javítása és új
vállalkozások megjelenésének ösztönzése ugyancsak szektorfüggetlen feladat. Végül pedig, a negyedik
intézkedéscsomag a turizmusban rejlő lehetőségek kihasználását célozza, a szolgáltatások fejlesztésével,
hatékonyabb szervezéssel és a község pozicionálásával.
10.3.1. Intézkedés: Életképes agrárstruktúra támogatása
Intézkedés célja: Á helyi mezőgazdaság szerkezeti változásának elősegítése, az ágazat
jövedelmezőségének növelése
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Intézkedés leírása: Á község mezőgazdasági adottságai - különösen a szántóföldi termelés esetében
kedvezőtlenek, akár a rendelkezésre álló területek méretét, akár a talaj szerkezetét, termőképességét
vesszük alapul. Á domborzati, földrajzi adottságok az állattenyésztésnek kedveznek, ugyanakkor a
jelenleg domináns 1-2 számosállattal rendelkező gazdaságokra nem lehet alapozni a helyi agrárium
fejlesztését. Ehhez nagyobb méretű, korszerűbb technológiával rendelkező, piacra is termelő
gazdaságok létrejöttére van szükség. Jelen stratégia egy olyan közepes méretű gazdaságokból álló
agrárstruktúra kialakítását ösztönzi, amely lehetővé teszi a helyi mezőgazdasági erőforrások (kaszálók,
legelők) minél jobb kihasználását, és amely biztos megélhetést biztosít több tíz helyi család számára. Be
kell látni ugyanakkor azt is, hogy a törpegazdaságok felszámolása, megszűnése korábban nem látott
szociális feszültségekhez vezetne a községben. Á szerkezetváltás ezért egyrészt nem mehet végbe egyik
napról a másikra, ugyanakkor nagyban függ a többi gazdasági ágazat teljesítőképességétől, a helyben és
a környéken elérhető munkahelyektől, másrészt pedig a törpegazdaságok bizonyos szintű (a közösség
adott csoportjai számára minimális életszínvonalat biztosító) jelenlétére szükség lesz később is.
Áz intézkedések az alábbiakat ölelik fel:


Előtanulmányok, hatástanulmányok elkészítése: amely összhangban a községi
agrárpotenciállal - gazdasági, szociális és környezeti szempontokat egyaránt figyelembe vévemeghatározza az életképes gazdaságok számát és szerkezetét.



Tagosítás és agrártulajdonjogok tisztázása: egy közepes gazdaságokból álló szerkezet
létrejötte földbirtok-rendezési és tulajdonjogi beavatkozásokat egyaránt szükségessé tesz.
Emellett helyi eszközökkel támogatni kell a földbérlések, koncessziók gyors lebonyolítását.



A farmgazdaságok kitelepedésének ösztönzése: a nagyobb méretű farmgazdaságok a
községet körülvevő dombvidékre történő telepítésének számos előnye van. Helyi
területrendezéssel és területrendezési szabályozással, az elérhetőség (mezei utak) javításával
és egyéb helyi ösztönzőkkel támogatni kell a kitelepedést.



Információs támogatás gazdáknak: termeléssel, piaci trendekkel, támogatással kapcsolatos
információs

akciók

szervezése,

amelyek

egyben

lehetőséget

teremtenek

egy

versenyképesebb agrárszerkezet előnyeinek tudatosítására is.


Legeltetési üzemtervek elkészítése: a jogszabályokban előírt községi szintű üzemtervek
elkészítése, amelyek figyelembe veszik a gyepek állapotát és minőségét, természeti értékét,
regenerációs idejét, stb.

Kezdeményező: Helyi mezőgazdasági egyesület, helyi önkormányzat
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Partnerek: gazdák, fiatal gazdák
Várható eredmények és hatások: Áz intézkedés hozzájárul a községben egy állattenyésztésre
alapozó közepes méretű farmgazdaság-rendszer kiépüléséhez. Ez a termelési mód egyrészt jobban
alkalmazkodik a község földrajzi-természeti adottságaihoz, másrészt pedig a helyi mezőgazdaság
jövedelemtermelő képességét is növeli.
Finanszírozási források: helyi források, PNDR
10.3.2. Intézkedés: Termelési és értékesítési lehetőségek szélesítése
Intézkedés célja: a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági termelés és értékesítés lehetőségeinek
szélesítése, a termelő tevékenységek megtelepedésének ösztönzése
Intézkedés leírása: Áz intézkedés mintegy horizontális feladatként, átfogja a helyi gazdaság teljes
rendszerét, a mezőgazdaságtól, a faiparon át egészen a kézműves foglalkozásokig. Á farmrendszer
szerkezeti átalakításával párhuzamosan támogatni kell az agrártermeléshez kapcsolódó eszközök,
ismeretek és technológiák modernizálását, a helyi piacon és a külső piacokon való értékesítési
lehetőségek kiszélesítését. Á gazdaság többi ágazatában ugyanígy szükség van a tudásbehozatalra, a
forrásbevonásra, valamint a korszerű technológiák használatára, amelyek a termékek hozzáadott
értékének és jövedelmezőségének növekedését eredményezik.
Áz intézkedés legfontosabb elemei:


Termelést és értékesítést támogató források bevonása: kihasználva a vidéki cégeknek és
a gazdáknak szóló finanszírozási lehetőségeket támogatni kell a termeléshez és
értékesítéshez kapcsolódó forrásbevonást.



Tudástranszfer és technológiák átvételének ösztönzése: hazai és külföldi tanulmányutak
és kapcsolatok építésével támogatni kell az új tudásformák- és technológiák átvételét,
alkalmazását. Á mezőgazdaságban ösztönözni kell az új (pl.: ribizli, homoktövis,
gyógynövények, stb.) És a térség adottságainak megfelelő (pl.: gyümölcstermesztés) kultúrák
bevezetését és az ezekhez kapcsolódó termelési ismeretek átvételét.



Együttműködések

ösztönzése

a

termelésben

és

értékesítésben:

a

közös

nyersanyagbeszerzés jobb alkupozícióhoz vezethet, a másik oldalról pedig a közös
értékesítés, nagyobb mennyiséget és biztonságosabb termékellátást ígér úgy a
mezőgazdasági, mint a nem mezőgazdasági termékek számára egyaránt. Á közeli városok
jelentette felvevőpiacokat is érdemes lenne közösen, szervezett formában elérni.
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Termelői és feldolgozói infrastruktúra fejlesztése: mezőgazdasági (húsipari és tejipari)
termékfeldolgozó, hűtő-, raktározó- és csomagoló egységek létrehozásának támogatása a
helyi közbirtokosság részvételével. Á faiparban a nagyobb feldolgozás ösztönzése mellett
figyelmet kell fordítani a hulladékhasznosítás kérdésére is, az erre vonatkozó tudás és
technológiák átvételére és alkalmazására.



Helyi/térségi brand létrehozása: az agrártermékek esetében a hegyvidéki jelleg, a magas
fokú biodiverzitás olyan értékeket képvisel, amiket egy megfelelő arculatépítéssel és
marketinggel könnyen versenyelőnnyé lehet konvertálni. Ez a brand építés ugyanakkor a
község/térség turisztikai pozicionálását is elősegítené.



Helyi értékesítési lehetőségek kiszélesítése: ami magába foglalja a helyi piac
modernizációját és egy piaccsarnok létesítését, bizonyos rendszerességgel helyi termék- és
kézműves vásárok szervezését, valamint egy helyi termékbolt beindítását a gazdaszervezettel
és termelőkkel közösen.



Erdei

gyümölcsök

szervezett

begyűjtése

és

értékesítése:

a

közbirtokosság,

erdőtulajdonok és erdészet részvételével szervezett és ellenőrzött keretek közé kell terelni az
erdei gyümölcsök gyűjtését és értékesítését.


Kézműves foglalkozások támogatása: a gyapjú, a kender, a famegmunkálás, valamint a
többi helyi kézműves foglalkozás nem csupán gazdasági értéket hordoz, de kulturális
szempontból is értéket képviselnek ezrét ezek támogatása javasolt.

Kezdeményező: Helyi önkormányzat, Gazdaegyesület, Közbirtokosság
Partnerek: helyi vállalkozások, kézművesek
Várható eredmények és hatások: az intézkedés eredményeként növekedik a termelés
hatékonysága úgy a mezőgazdasági szektorban, mint más gazdasági tevékenységek esetén. Áz ágazaton
belüli együttműködések szorosabbra fűzése hozzájárul az információ és tudás gyorsabb
áramoltatásához, a helyi termelők piaci pozíciójának javulásához, a tőke és tudásbevonás pedig emeli a
termékfeldolgozás szintjét. Á rövid értékesítési láncok (helyi piac, termékbolt) a helyi igényekre
gyorsabban válaszoló, fenntarthatóbb értékesítési formát jelentenek, amelyek egyébként a helyi
gazdaság működését is támogatják (jövedelem helyben marad).
Finanszírozási források: saját források, PNDR
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10.3.3. Intézkedés: A helyi vállalkozások ösztönzése és külső vállalatok vonzása
Intézkedés célja: a helyi gazdaság fontos szereplőit jelentő helyi cégek támogatása, a vállalkozói
szellem előmozdítása és felelős külső vállalatok megtelepedésének elősegítése
Intézkedés leírása: Áz intézkedés azokra a keretfeltételekre hat, amelyek hozzájárulnak a helyi
gazdasági környezet minőségének javításhoz, egy vállalkozásbarát település létrejöttéhez. Á gazdasági
környezet olyan komplex fogalom, ahol a termelési, piaci, általános jogszabályi és infrastrukturális
adottságokon túl fontos komponensét adják a helyi működési feltételek (önkormányzat-vállalat
kapcsolatok, ügyintézés gyorsasága, építkezés és beruházás engedélyezése, területrendezés, helyi
szabályzók, helyi vállalkozói kapcsolatok, stb.). Mivel a helyi vállalkozások sikeres működése túllép a
magánérdekek körén (gondoljunk csak a foglalkoztatásra, adózásra, szponzorációs tevékenységekre,
stb.), a stratégia az önkormányzat aktívabb szerepvállalását szorgalmazza a vállalkozások támogatását,
és új vállalkozások létrejöttét illetően. Egy vállalkozásbarát helyi környezet ugyanakkor elősegítheti
külső vállalkozások megtelepedését is, amely a község mérete és erőforrásai alapján nem túlzott elvárás.
Áz intézkedés a következő elemekre épül:


A vállalkozói szellem előmozdítása a fiatalok körében: az iskola részvételével hangsúlyt
kell fektetni a kreativitásfejlesztésre és a vállalkozói gondolkodás alapjainak elsajátítására, a
fiatalok vállalkozói hajlandóságát célzott tréningek szervezésével és gyakorlati példákkal
támogatni kell.



Induló vállalkozások ösztönzése helyi ösztönzőkkel: a helyi költségvetés lehetőségeinek
függvényében és az önkormányzatok működését szabályozó jogszabályok előírásait valamint
a diszkriminációmentesség elvét nem sértve olyan (adó és más jellegű) időszakos (2-3 év)
kedvezmények bevezetése induló vállalkozások számára, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy
a cégek megerősödhessenek.



Támogató helyi közigazgatás: a községi közigazgatásnak, belső munka-szervezési
megoldásokkal és az ügyintézési folyamatok egyszerűsítésével csökkentenie kell a
vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terhet. Emellett a jó vállalkozó-önkormányzat
kapcsolat kialakítása és fenntartása érdekében periodikus konzultációk szervezésére van
szükség (pl.: vállalkozói kerekasztalok szervezése).



Vállalkozások megtelepedésének ösztönzése: a helyi munkaerő-kínálat mértéke, a jó
elérhetőségi és közlekedési feltételek és bizonyos nyersanyagokhoz való hozzáférés vonzó
lehet külső cégek számára is. Á község jelenleg a nagy munkaerő-igényű gazdasági
tevékenységek (könnyűipari egységek, összeszerelő üzemek, stb.) Fogadására alkalmas,
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amelyek bár nem termelnek magas hozzáadott értéket, de jelentősen lekötik a helyi
munkaerő-fölösleget. Á folyamat egy kommunikációs komponenst is feltételez, azaz a
községet, mint befektetésre, telephelyre alkalmas célterületet népszerűsíteni is kell
(kiadványok, multimédiás eszközök, weboldal, stb.).
Kezdeményező: helyi önkormányzat
Partnerek: vállalkozások, helyi iskola, ifjúsági szervezet
Várható eredmények és hatások: Áz intézkedés eredményeként kialakul egy vállalkozások számára
kedvező környezet és légkör, a fiatalok körében növekedik a vállalkozói kedv, a vállalkozói szféra és
önkormányzat közötti kapcsolatot pedig a jó együttműködés jellemzi. Mindez a gazdasági szereplők
számára több jövedelmet, a helyi önkormányzatnak plusz bevételek, a lakosság számára pedig új
munkahelyeket jelent.
Finanszírozási források: helyi források, PNDR, ROP, más EU finanszírozások
10.3.4. Intézkedés: Turizmusban rejlő lehetőségek kihasználása
Intézkedés célja: a turizmus jövedelemtermelő szerepének növelése, a helyi természeti és kulturális
értékek fenntartható értékesítése a turizmus rendszerén keresztül
Intézkedés leírása: Á turizmussal kapcsolatban, a községben gyakran túlzott elvárások
fogalmazódnak meg, és bár a község valóban rendelkezik kiaknázatlan tartalékokkal, be kell látni, hogy
a vendéglátás középtávon nem válik meghatározó gazdasági ágazattá. Ennek ellenére a turizmusnak
fontos szerepe lehet a jövedelem-kiegészítésben, sőt megfelelő szervezéssel, idővel néhány család, fő
megélhetési forrásává is válhat. Ehhez növelni kell a község turisztikai vonzerejét, oldani kell a
szezonális jelleget, növelni kell az idelátogató turisták számát és az átlagos tartózkodási időt.
Jelen intézkedés tevékenységeinek túlnyomó többsége a termékfejlesztéshez és a turizmus helyi
szervezéshez kapcsolódik. Á termékfejlesztés egyrészt a létező erőforrások, a helyi aktorok turisták
érdeklődésére igényt tartó kínálatának rendszerbe szervezését, másrészt pedig a turisztikai trendeket
szem előtt tartva újabb, elemek bevonását jelenti a turisztikai körforgásba. Csíkszentdomokos a falusi
turizmus, az öko- és aktív turizmus, valamint a kulturális és vallási turizmus területén rendelkezik jó
adottságokkal, elsősorban ezekre a szegmensekre lehet építkezni.
Áz intézkedés főbb komponensei a következők:
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Turisztikai szempontból értékesíthető elemek leltára: egy teljes körű leltár készítése ahol
a helyiek részvételével és külső szakértők bevonásával minden területen feltérképezésre
kerülnek a helyi (tárgyiasult, szellemi, természeti) erőforrások.



Termékfejlesztés a falusi- és agroturizmusban: a mezőgazdaság, vidéki élet és a
vendéglátás összekapcsolását, programcsomagok kialakítása. Á falusi turizmusnak megfelelő
szálláshelyek kialakítása, a mezőgazdasági folyamatokba történő betekintés és élményszerű
tapasztalatszerzés (esztena látogatás, mezőgazdasági tevékenységek, élelmiszer feldolgozás,
disznóvágás, szekerezés, szánozás, stb.). Mindezt 2-3 napos tartalmas programokba
szervezve kell a turistáknak kínálni.



Termékfejlesztés az öko- és aktív turizmusban: erőfeszítéseket kell tenni, ahhoz, hogy a
község a térségi öko- és aktívturizmus meghatározó bázisává váljék (természeti értékeket
bemutató és multimédiás anyagokon megjelenítő kiállítótérrel), kiindulópontja és végpontja
legyen a Nagyhagymásra, Egyeskőre, stb. vezető gyalogtúra útvonalaknak. Ez a túraútvonalak
újrafestését, új tanösvények és túraútvonalak kialakítását, jelzőkkel és pihenőkkel való
ellátást, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások telepítését is feltételezi (szállítás,
idegenvezető biológus). Többnapos túra, vadles és fotó programok kidolgozására van
szükség.



Termékfejlesztés a kulturális és vallási turizmusban: mindenekelőtt a Márton Áron
hagyaték ápolása (Múzeum, konferenciák, Márton Áron emlékét őrző események szervezése)
és turisztikai értékesítése jelent fontos feladatot, de szorgalmazzuk a község bekapcsolódását
az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Mária Út mozgalomba. Kulturális vonalon a
történelmi események, emlékek és emlékművek termékké fejlesztése, a tárgyiasult kultúra
(skanzen létrehozása, népművészeti gyűjtemény kiállítása) helyi viselet és hagyományos népi
mesterségek bemutatása javasolt.



Integrált turistacsomag kialakítása: a fenti három terület összekapcsolásával egyhetes
programcsomag kialakítása, ahol a helyi turisztikai kínálat elemeiből kedvére válogathat a
turista.



Beruházások ösztönzése a turizmusba: a helyi turisztikai infrastruktúra bővítése és
modernizációja (szálláshelyek, öko-turisztikai bázis, kiállító felületek, útvonalak, stb.)
források bevonását teszi szükségessé, úgy a vendéglátók szintjén, mint az önkormányzat (pl.:
bicikli utak, sétányok kialakítása) részéről.
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A szervezettség szintjének növelése, a szereplők közötti együttműködések erősítése: a
turisták átlagos tartózkodási idejének meghosszabbítása olyan többnapos programok
kidolgozását feltételezi, amely nem jöhet létre a vendéglátásban érintettek együttműködése
nélkül. Ennek érdekében folyamatos párbeszédre, rendszeres egyeztető fórumok
szervezésére van szükség ahol a párhuzamosságok (események programozása) a kínálatból
kiszűrhetők és ahol közösen (helyi és térségi szinten együttműködve) nagyobb lélegzetvételű
programok lebonyolítására is lehetőség adódik. Áz egyéni vendégszerzést és kommunikációt
fel kell, váltsa egy szervezett, összehangolt forma. Erre a legalkalmasabb egy térségi szintű
turisztikai menedzsment szervezet lenne.



Turisztikai promóció: a térségi/székelyföldi arculatba integrálódva, de azon belül
turisztikai szempontból egy sajátos arculatot kell építeni ahol az egyedi jegyek (pl. Márton
Áron örökség) kidomboríthatóak, láthatóvá válnak (egy turisztikai szlogen, jelkép
kialakítása). Á programokba szervezett helyi kínálatot meg kell jeleníteni hagyományos
(nyomtatott anyagok, tájékoztató füzetek) és újszerű hordozókon (térségi/községi turisztikai
webportál kialakítása) egyaránt. Á turistaforgalmat turisztikai vásárokon való részvételekkel
és az önkormányzati kapcsolatok építésével is támogatni kell.

Kezdeményező: helyi turisztikai szereplők, panziósok, önkormányzat
Partnerek: civil és kulturális szervezetek, Egyház, helyi intézmények
Várható eredmények és hatások: az intézkedésnek köszönhetően a vendéglátás rendszerén
keresztül egyrészt több helyi turisztikai erőforrás kerül értékesítésre, másrészt a jelenleginél nagyobb
haszon mellett. Áz együttműködéseknek köszönhetően olyan új turisztikai termékek születnek, amelyek
a turisták több célcsoportja (falusi és agroturizmus iránt érdeklődők, ökoturizmus iránt érdeklődök,
vallási és kulturális élményeket kereső turisták) számára is vonzóak, és amelyek által mérhetően
növekszik a vendéglátás jövedelmezősége (hosszabb tartózkodási idő, több vendégéjszaka, stb.).
Mindezt támogatja egy hatékony turizmuskommunikáció, ahol Csíkszentdomokos, jól beazonosítható,
egyedi vonásokkal rendelkező célterület.
Finanszírozási források: saját források, PNDR, ROP
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10.4.

P.4: A környezet elemeinek védelme és környezettudatosságra nevelés

Áz épített és természeti környezet védelme és megőrzése egy olyan alapfeltétele egy település
élhetőségének, amely minden lakost egyformán érint és befolyásol. Á lakosság komfortérzetén
túlmenően a környezet állapota, a tisztaság és a természet közeliség érzete olyan vonzerő, amely
gazdasági haszonnal is jár (vállalkozások megtelepedése, turisták stb.). Áz épített örökség védelmével, a
falukép koherenciájának megőrzésével kapcsolatos intézkedéseket a második prioritásba foglaltuk
össze, jelen prioritás kizárólag a természeti környezet problémáinak megoldására szolgáló
intézkedéseket és programokat foglalja magába.
Ámint azt a helyzetértékelésből láthattuk Csíkszentdomokos a sajnos már megszokott térségünkre
jellemző környezeti szennyezési problémák (patakok szennyezettsége, szemetelés, szelektív
hulladékszállítás problémái) mellett egy olyan örökséggel kénytelen most már hosszú ideje együtt élni,
amely a komoly katasztrófahelyzetet is eredményezhet. Áz egykori baláni bánya zagytározói ugyanis a
település közelében, a vízfolyások felső szakaszán találhatóak és ártalmatlanításuk nem történt meg
teljes körűen, a meg nem erősített gátak (4-es számú tározó) szivárgása és átszakadása pedig súlyos
környezeti katasztrófát hozhat létre, nehézfémekkel elszennyezve a környék ivóvízforrásait és
folyóvizeit. Á legfontosabb környezetvédelemmel kapcsolatos beruházás az elkövetkező időszakban
tehát a községben a zagytározók megnyugtató izolálása, ártalmatlanítása és területük esetleges más célú
hasznosítása (például lóverseny pálya építése). Á katasztrófaveszély megszüntetése mellett tehát mindig
szem előtt kell tartani az erőforrásként való hasznosítás lehetőségét is.
Á bánya által örökségül hagyott környezeti veszély mellett sajnos napjaink embere is egyre nagyobb
mennyiségben újratermeli a veszélyt, ami az erdők, patakok, mezők elszennyeződéséhez vezet
(szennyvíz, kemikáliák, háztartási hulladék stb.) és összeszedésük, tárolásuk, újrahasznosításuk
növekvő költségekkel terheli a községet. Ezért a prioritás alá tartozó további intézkedések fő fókuszát a
lakosság,

és

különösképpen

a

fiatalok

környezettudatosságának

növelése

jelenti,

közös

környezettisztítási akciók és a tájékozottság növelésével.
Szintén a környezet témaköréhez tartozik a felelős energiagazdálkodás, amely amellett, hogy az
Európai Unió 2020-as energetikai célkitűzéseinek helyi megvalósítását szolgálja, megkerülhetetlen a
folyamatosan növekvő energiaköltségek világában. Á legolcsóbb energia ugyani az, amit nem
fogyasztunk el, illetve minél fenntarthatóbb energiaforrásokat kell használjunk, annak érdekében, hogy
ne hagyjunk a következő generációk számára a zagytározóhoz hasonló katasztrófahelyzetet örökségül.
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10.4.1. Intézkedés: A bányaipar által örökül hagyott környezeti veszély megszüntetése
Intézkedés célja: Á zagytározók ártalmatlanítása Csíkszentdomokos közigazgatási területén, a
katasztrófaveszély hosszú távú elhárítása érdekében.
Intézkedés

bemutatása:

Ámint

a

fejlesztési

prioritás

bemutatásában

is

említettük

Csíkszentdomokoson a legsúlyosabb és legsürgetőbb környezeti problémát a baláni bányák után maradt
zagytározókban és ülepítőkben tárolt veszélyes anyag jelenti. Mivel a tározók teljes és megnyugtató
ártalmatlanítása még nem történt meg, illetve jelenleg is vontatottan zajlik, ezért az továbbra is időzített
bombaként ketyeg a település felett. Á probléma nagyságából és jellegéből eredően a község önmagában
nem képes megoldani a teljes kármentesítést, az elsősorban a bányavállalat jogutódjának a feladata,
illetve országos forrásokat igényel, a település jövőjére nézve viszont stratégiai feladat. Sajnos az a
helyzet áll fent, hogy, azok akik a kárt elszenvedik vagy elszenvedhetik nem tudják saját erőforrásból
megelőzni azt.
Áz intézkedés keretébe tehát minden olyan projektet besorolunk, ami a veszély elhárítására felé
mutat, kezdve a figyelemhíváson, a magasabb szintek közvélemény által való befolyásolásán, és
befejezve a beruházás véghezvitelével és a területek hasznosításával. Óriási probléma ugyanis, hogy a
zagytározók által nagy területek vesznek el a hasznosításból (erdő vagy legelő).
Á legfontosabb beruházások jelenleg a várbükki (4-es számú) zagytározót kikerülő patak-átfolyó
kapacitásának bővítése, illetve új építése, az iszaptartó gátak javítása.
Á következő programok, projektek vagy tevékenységek kivitelezését tartjuk tehát fontosnak a
település szempontjából a zagytározók okozta környezeti terhelés megszüntetése érdekében:


A zagytározók jelenlegi állapotának felmérése, kockázatok becslése, a beavatkozási
munkálatok megtervezése: Ezeknek a tevékenységeknek egy részét a helyi önkormányzat
már elvégezte, illetve folyamatosan végzi. Fontos felkészültnek lenni a legszükségesebb
beruházások elvégzésére, azok indoklására.



A tározó állapotának folyamatos monitorizálása: Fontos, hogy folyamatosan naprakész
adatokkal rendelkezzenek helyi szinten arról, hogy milyen mértékű veszély fenyegeti a
települést, ezért az önkormányzat időszakosan fel szükséges mérje az aktuális helyzetet,
mindaddig, amíg a teljes rehabilitáció meg nem történik.



Katasztrófavédelmi terv készítése: Ámennyiben a helyzet megoldása hosszú távon nem
rendeződik, fel kell készülni az esetleges következmények és hatások kivédésére
(szivárgások, vizek elszennyeződése, gátszakadás). Fontos, hogy a valós veszélyről a lakosság
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tájékoztatva legyen és meglegyen a folyamatos konzultáció lehetősége a pánikhelyzet
elkerülése érdekében.


Figyelemfelhívó kampány: Á teljes körű rehabilitációhoz szükséges beruházási források
megszerzéséhez adott esetben szükség van a közvélemény nyomására is. Á helyzet
nagyközönség elé tárása érdekében terepbejárásokat kell szervezni az országos sajtó
munkatársai számára, sajtótájékoztatókat kell tartani és részletes, alapos összefoglalókat kell
eljuttatni a döntéshozókhoz.



Beruházás a zagytározók rehabilitációjára: Ámint említettük a veszélyforrás teljes
megszüntetése nem történt meg, a pénzforrások rendelkezésre állása függvényében
vontatottan zajlik, ezért további beruházásokra van szükség, amelyeknek anyagi forrásainak
előteremtése meghaladja a helyi közösség lehetőségeit. Á rehabilitációs projekt vagy állami,
vagy EU forrásból lehetne megvalósítható, adott esetben egy integrált projekt keretében.



Hasznosítási tervek készítése: Á zagytározók környezeti veszélyességének megszüntetését
követően a terület más funkciók (pl.: szórakoztatás, sport) betöltésére is alkalmassá tehető.
Ennek terveit, megalapozó hatástanulmányait az önkormányzat tanácsos már a rehabilitáció
előtt elkészíttetesse, akár a forrásszerzés megkönnyítése érdekében is.

Kezdeményezők és érintett szervezetek: Á projektek koordinálását a helyi önkormányzat kell
végezze, ha állami hivatal vagy helyi civil szervezet a kivitelező. Á helyi közösség civil szervezetei
(ifjúsági, egyházi stb.) elsősorban a figyelemfelhívásban vállalhatnak szerepet, hasonló megyei vagy
országos szervezetekkel szövetkezve. Á beruházás a központi hivatalok, a Környezetvédelmi
Minisztérium és a bányabezárással megbízott cég hatásköre.
Külső partnerek: országos és megyei civil környezetvédelmi civil szervezetek, megyei
önkormányzat, környezetvédelmi ügynökség, helyi és országos sajtó.
Várt hatások: Á zagytározók által jelentett környezeti veszély teljes elhárítása 2020-ig (gátak
megerősítése, átfolyók megépítése és a tározók lefedése) és a karbantartási munkálatok rendszerének
és forrásainak hosszú távú megteremtése.
Hatás indikátorok: Á várbükki tározó teljes helyreállítása, szükséges beruházások elvégzése, a
lakosság egészségügyi állapotának javulása (szálló por megszűnése).
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10.4.2. Intézkedés: Olt és a patakok medrének rendezése, tisztítása
Intézkedés célja: Á község természetes vízfolyásainak integrálása a település szövetébe és az
árvízveszély felszámolása.
Intézkedés bemutatása: Á terepbejárás és a helyi véleményformálókkal készített interjúk során
kiderült, hogy sajnos Csíkszentdomokos sem áll jobban a patakok tisztaságát illetően, mint a többi
térségbeli település. Általános probléma a szennyvizek illegális belevezetése a patakokba és az Oltba, és
jelentős a lebegő szemét is a folyóvizekben, illetve azok partján (műanyag palackok és egyéb háztartási
hulladék). Sajnos a szennyezettség kérdése nem minden esetben oldható meg településen belül, mert
főként az Olt esetében a szennyezés egy része a folyó felső folyásából ered. Á víztisztaság kérdése tehát
csak jó együttműködések kialakításával érhető el.
Emellett komoly veszélyt jelent az Olt-meder árvízveszélyessége (a megnövekedett vízmennyiség
miatt), szélesíteni kellene és megerősíteni a gátakat, mivel azok már több mint 50 évesek. Áz árvízveszély
elhárításának érdekében a folyó kanyarulatainak megerősítése elkezdődött, de a teljes szakaszon még
nincsen megnyugtatóan megoldva. Hatékony árvízvédelmi rendszer kiépítése is csak úgy lehetséges, ha
a térség egészében megtörténik a védőművek kiépítése. Emiatt célszerű lenne a teljes felcsíki Olt szakasz
integrált rendezése, ami akár összeköthető lenne környezetvédelmi és mezőgazdasági célokat szolgáló
víztározó rendszer és gátrendszer kiépítésével is. Á Csíki medence talajvízszintje ugyanis jelentősen
csökkent a lecsapolások és folyómeder kiépítések miatt és ez egyrészt kiszáradással fenyegeti a nagy
értékű, sok állat- és növényfajnak otthont adó természetes lápokat, másrészt rossz hatással van a
mezőgazdasági területek hozamára is. Á víz medencében tartása ezért sok társadalmi csoport számára
érdek és a Csíki medence szinte összes települése számára előnyökkel jár, mezőgazdasági
öntözőrendszer is telepíthető rá. Á folyómeder teljes rendezése tehát meghaladja Csíkszentdomokos
község lehetőségeit és hatáskörét, viszont a településen belüli szakasz rendezése mindenképpen
stratégiai feladat az elkövetkező időszakra nézve.
Á folyómedrek rendezésének és tisztításának kérdésében a következő csoportokba sorolhatóak a
megvalósítandó programok és projektek:


Az Olt folyó medrének megerősítése: Ez történhet több kisebb projekt keretében, vagy
integráltan az egész szakaszra, illetve az egész Csíki medencére vonatkozóan. Á folyómeder
rendezése együtt kell járjon az illegális bevezetések megszűntetésével és tájba illeszkedő
megoldásokkal szükséges elvégezni, annak érdekében, hogy a folyó természetes képe,
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ökoszisztémája ne sérüljön. Á feladat az önkormányzat vagy a térségi önkormányzatok
társulásának hatásköre kell legyen.


A község területén lévő patakok medrének rendezése: Á patakok mentén szintén meg
szükséges erősíteni a meggyengült partszakaszokat, gátakat, felszámolni az esetleges
eltömődéseket

és

az

illegális

befolyókat.

Á

patakmeder

rendezése

alapvetően

környezetvédelmi projekt, így a természet és a jellemző tájkép lehető legkisebb károsításával,
fenntartható módon kell elvégezni, úgy, hogy az továbbra is otthonául szolgáljon számos állat
és növényfajnak.


Folyóparti sétányok, parkok kialakítása: Á természetes vízfolyások és különösen az Olt
partja olyan erőforrás, ami ideális esetben mind a helyi lakosok, mind a turisták számára
rekreációs célokat szolgál (pihenés, horgászat, strandolás stb.). Á valóságban viszont azt
látjuk, hogy egyrészt a partok nem megközelíthetőek, másrészt szennyezettségük miatt nem
esztétikusak és ártalmasak az egészségre. Áz Olt és a patakpartok megtisztítása tehát olyan
projektekkel is együtt jár, mint a folyóvizek megközelíthetőségének biztosítása, sétányok,
parkok kialakítása stb. Ezt a feladatot az önkormányzat civil szervezetekkel és (turisztikai)
vállalkozásokkal társulva tudná a leghatékonyabban megoldani.



A folyóvizek tisztítása: Á folyómedrek tisztítása demonstratív és tudatosító jellegű kell
legyen, lehetőleg a helyi lakosság minél szélesebb rétegeinek a bevonásával. Áz egyszeri
tisztítás ugyanis nem jelent hosszú távú megoldást a szemetelés visszaszorítására, ahhoz a
lakosság attitűdjének megváltozása szükséges. Á helyi és megyei civil szervezetek minden
olyan projektje támogatandó, amely a környezet megtisztítását és a lakosság ezzel
kapcsolatos tudatformálását tűzi ki célul.

Kezdeményezők és érintett szervezetek: Az Olt csíki szakaszának integrált rendezése több
önkormányzat összefogásának, a megyei önkormányzatnak, vagy a Környezetvédelmi Minisztériumnak
a projektmenedzsmentje keretében képzelhető el. Á helyi szintű rendezés a helyi önkormányzat
hatásköre, a tisztításai és partrendezési akciók pedig a lakosság és vállalkozók valamint a közbirtokosság
bevonásával, civil szervezetek koordinálásban képzelhető el.
Külső partnerek: Külső partner lehet a megyei önkormányzat, a megyei Környezetvédelmi
Ügynökség, a megyei szintű környezetvédelmi civil szervezetek.
Várt hatások: Áz intézkedés keretében megvalósuló projektek alapvetően két csoportba oszthatók:
az egyik projektcsoport megvalósításának várt hatása az árvízveszély elhárítása kell legyen, a másik
csoport pedig a folyóvizek településszövetbe való integrálását (tisztítását és a part rendezését) jelenti.
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Mindkét típusú projekt esetében figyelni kell a másik szempontra is, hogy ne ellentétes hatásokat
váltsanak ki.
Hatás indikátorok: Á gát és védelmi rendszer modernizálása az Olt teljes szakaszán; tiszta patakok
a község területén, pihenő és szabadidő eltöltésére alkalmas helyek száma a folyóvizek mentén.
10.4.3. Intézkedés: Hulladékgazdálkodás újraszervezése, szeméttározó felszámolása
Intézkedés célja: Á hulladék elszállításának és kezelésének, illetve újrahasznosításának helyi
rendszerének kiépítése.
Intézkedés bemutatása: Napjainkban a növekvő mennyiségű hulladék egyre nagyobb problémát
jelent a községek számára és komoly hosszú távú természeti katasztrófával fenyeget szinte az egész
országban. Á helyszínbejárások során és a helyi vélemények alapján is tapasztalhattuk, hogy Domokoson
is komoly probléma a közterületek, az erdők, mezők és folyómedrek szennyezettsége és az illegális
szemétlerakatok elterjedése. Á szemét elszállításának költségessége és a szelektív gyűjtés hiánya vezet
oda, hogy a lakosság egy része felelőtlenül a természetben helyei el a hulladékát. Á hagyományos falusi
gazdálkodások,

háztartások

ugyanis

nem

ismerték

a

szemét

fogalmát,

szinte

mindent

újrahasznosítottak, így jelenleg nem alakult ki a le nem bomló hulladék intelligens kezeléséhez szükséges
gondolkodás. Fejlettebb országokban ezzel ellentétben azt látjuk, hogy a hulladékot erőforrásként
kezelik, amelyből számos hasznos termék állítható elő (energia, fémek, stb.) és helyi feldolgozása
munkalehetőséget jelent. Ráadásul a hulladék nagy távolságokba való szállítása helyett, amit lehet
igyekeznek helyben hasznosítani. Ehhez viszont meg kell teremteni a szigorú helyi szelektív gyűjtés
kultúráját és a helyben újrahasznosítható hulladék kezeléséhez szükséges infrastruktúrát. Központi
tárolókba csak azt a szemetet érdemes szállítani, ami helyben nem újrahasznosítható és veszélyes a
tárolása.
Áz intézkedés keretében a következő projekt típusok megvalósítása célszerű:


Helyi hulladékgazdálkodási terv: Á törvény előírásainak megfelelő hulladékgazdálkodási
terv elkészítése, annak érdekében, hogy a helyben keletkező hulladék mennyiségének,
növekedésének

függvényében

megfelelő

módon

legyen

összegyűjtve,

kezelve

(ártalmatlanítva) és elszállítva.


Szelektív

hulladékgyűjtést

szolgáló

szigetek

kialakítása

és

a

hulladék

újrahasznosítása: a település több pontján konténerek elhelyezése és az éghető hulladék
középületek fűtésére való felhasználása környezetbarát technológiákkal. Á fém és üveg
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hulladék feldolgozó kapacitásának megteremtése. Á projekteket, minden esetben felvilágosító
kampány kell kövesse.


Utcai szemetesek elhelyezése: Á kisebb méretű, faluképbe illeszkedő tárolókat szelektív
gyűjtésre is alkalmassá kell tenni.



Felvilágosító kampányok a háztartási hulladék szelektív gyűjtésére és a szelektív
elszállítás megteremtése.



A helyi hulladék lerakatok felszámolása: illegális és korszerűtlen szemétlerakatok
felszámolása. Áz újrahasznosítható és nem újrahasznosítható hulladék kiválogatása és külön
tárolása és kezelése.



Elhullott állatok tetemeinek helyi megsemmisítése: Helyi égető hiányában nagy
problémát és költséget jelent a gazdák számára az elhullott állatok veszélyes hulladéknak
számító tetemeinek szabályszerű megsemmisítése. Á megoldást helyi égető vagy mobil égető
vásárlása jelentené, a kistérségi önkormányzatokkal összefogásban.



Önkormányzati (szociális) vállalkozás létesítése a hulladék helyi feldolgozására és
hasznosítására a környező települések önkormányzataival partnerségben.



Csíkszentdomokos egyike azon településeknek, amelyek részt vesznek a Hargita Megye
Tanácsa által irányított A hulladék integrált menedzsmentje Hargita megyében című megyei
szintű projektben. Ezt a projektet a 2007-2013 közötti Környezetvédelmi Operatív Program
támogatja, és 2015 év végéig meg kell valósítani. Á tervek szerint ezután a határidő után a
községben keletkező hulladékokat is szelektíven fogják gyűjteni és a gyergyóremetei
hulladéktárolóhoz szállítják el.

Kezdeményezők és érintett szervezetek: Helyi önkormányzat, helyi civil szervezetek,
közbirtokosság és helyi vállalkozások léphetnek fel kezdeményezőként, előbbiek a gyűjtés
megszervezésében és a hulladéktárolás modernizálásában, utóbbiak a hulladék feldolgozásában és
újrahasznosításában. Á rendszer kiépítésébe érdemes bevonni a környező önkormányzatokat és
településeket is a méretgazdaságosság elérése érdekében.
Külső partnerek: Megyei Önkormányzat, Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, hulladékszállító
vállalkozások, megyei környezetvédelmi civil szervezetek.
Várt hatások: Áz intézkedés alá tartozó projektek és programok megvalósításával 2020-ig
megoldódik a hulladék helyi gyűjtése, kezelése és újrahasznosítása, a nem újrahasznosítható hulladék
biztonságos elszállítása és elhelyezése. Megszűnnek az illegális hulladék lerakatok az erdőkben mezőkön
és a patakok, folyók partján.
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Hatás indikátorok: Á szelektív hulladékgyűjtő lehetőségek számának növekedése. Á szelektíven
gyűjtött hulladék mennyiségének növekedése. Á helyben hasznosított hulladék mennyiségének
növekedése. Munkahelyek számának növekedése a hulladékkezelésben.
10.4.4. Intézkedés: Energiahatékonyság növelése
Intézkedés célja: Á köztulajdonban lévő, illetve közösségi funkciót ellátó épületek energetikai
állapotának folyamatos javítása, hasznosításuk optimalizálása, fenntartható energiaellátásuk kiépítése
és a közvilágítás energiahatékonysága.
Intézkedés bemutatása: Á köztulajdonban lévő épületek azok az épített erőforrások, amelyekbe a
korábbi generációk befektettek, annak érdekében, hogy hosszú távon szolgálva a helyi közösséget
társadalmi hasznot érjenek el segítségükkel. Ezek adnak helyet azoknak a fontos intézményeknek,
amelyek a közösség fejlődését és elsősorban a szellemi élet minőségének fenntartásán keresztül az
életminőségének javítását szolgálják. Áz intézkedés összefoglalja mindazokat a tevékenységeket,
amelyek a jelenleg meglevő oktatási, egészségügyi és kulturális intézményeknek helyet adó épületek
fenntartását,

karbantartását,

igény

szerinti

fejlesztését

és

bővítését

szolgálja,

elsősorban

energiahatékonyságuk javítása érdekében. Emellett természetesen a felújításokat olyan integrált
projektek keretében szükséges elvégezni, amelyek magukban foglalják az ingatlanfejlesztést, a
funkcióbővítést az épületek kihasználtságának növelését, maximalizálását. Áz új funkciók tervezése a
közösségi igényekkel szoros összhangban kell legyenek, olyan közszolgáltatások beindítását jelentik,
amelyekre szükség van, de adott esetben az épületek gazdasági hasznosítása is indokolt lehet az
önkormányzat bevételeinek növelése érdekében. Áz figyelhető meg ugyanis, hogy a nyugati országok
helyi önkormányzatai egyre inkább a versenyszektorra jellemző logikával gazdálkodnak erőforrásaikkal,
a közszolgáltatások biztosítása mellett úgy nevezett szociális vállalkozásokba is belevág. Ezek olyan
tevékenységek, amelyek nem tartozna az alapszintű közszolgáltatásokhoz, de olyan lakossági igények
kielégítését célozzák a meglevő erőforrásbázison, amelyet az üzleti szféra számára nem éri meg
kielégíteni. Áz ilyen tevékenységek bevételt generálnak az önkormányzat számára, amelyből további
hatékonyságnövelő beruházásokat tud finanszírozni. Ez segíti az intézmény több lábon állását, csökkenti
forrásfüggőségét és kiszámítható bevételt jelent.
Csíkszentdomokos esetében azt látjuk, hogy egyes középületek állapota kielégítő, de folyamatos
korszerűsítésük, a fenntartási költségek csökkentése állandó feladat. Ehhez az intézkedéshez soroltuk
az ugyan nem köztulajdonban lévő, de közösségi beavatkozást is igénylő tömbház épületek sürgető
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energetikai modernizálását is. Áz intézkedésbe tartozó projektek a következő alintézkedések szerint
csoportosíthatóak:


Középületek külső és belső felújítása: Á felújítás az általános állapot javítása mellett az
épületenergetikai jellemzők javításával kell járjon (pl.: hőszigetelés, nyílászárók cseréje,
fűtéskorszerűsítés, kazánok modernizálása) és figyelembe kell vegye az esetleges
műemlékvédelmi és településképi korlátozásokat.



Középületek és intézmények belső felszereltségének javítása: épületgépészet vagy a
tevékenységhez kapcsolódó speciális helységek kialakítása.



Ingatlanfejlesztés, új közszolgáltatások és funkciók kialakítása: Á kihasználatlan
épületek és épületrészekbe hiányzó közszolgáltatások telepítése, mint például nappali
foglalkoztató központ, öregotthon, új napközi otthon stb. Á szolgáltatások működtetését civil
szervezeteken keresztül is meg lehet oldani. Áz épület felújításokat integrált projektek
keretében a legcélravezetőbb megvalósítani, amiben a kiépülő szociális szolgáltatások eszköz
és humán erőforrás feltételei is létrejönnek.



Tömbházak felújítása: konstrukciók kidolgozása a tömbházak szigetelésére, nyílászáró
cserére és energetikai felújításokra. Erre önerőből a házak lakói nem képesek, így több
forrásból táplálkozó finanszírozási konstrukciót kell kitalálni (önkormányzat, pályázatok,
lakók önrésze, vállalkozások, megyei önkormányzat).



Közvilágítás hatékonyságának javítása: Á közterületek világítását ellátó lámpatestek
energiatakarékos megoldással való teljes cseréje.



Megújuló energetikai beruházások tervezése és kivitelezése (vízenergia, napenergia,
biomassza és/vagy szélenergia).

Kezdeményezők és érintett szervezetek: Kezdeményezőként a polgármesteri hivatal. Á
finanszírozás zömét pályázati forrásokból lehet megoldani, kisebb átalakításokra saját költségvetésből
is lehet önrészt biztosítani.
Külső partnerek: Á korszerűsítések, felújítások megvalósításába külső partnerként vállalkozások is
bevonhatóak, partnerségi vagy támogatási szinten. Áz új funkciók, szolgáltatások kialakításában és
működtetésében partnerként lehet számítani a kistérségi egyesületre (amennyiben térségégi igényt
szolgál ki) vagy a megyei tanácsra is.
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Várt hatások: Á köztulajdonban lévő épületek állagának javulása, kihasználásuk erőforrás
hatékonyságának növekedése és új közszolgáltatások vagy szociális vállalkozások indítása ezen az
erőforrás bázison. Á közvilágítás hatékonyságának javulása.
Hatás indikátorok: Épületek fenntartási költségeinek csökkenése, állapotuk javulás és
kihasználásuk növekedése, közcélú szolgáltatások számának és minőségének növekedése, az
önkormányzat költségeinek csökkenése.
10.4.5. Intézkedés: Környezettudatos életmód - tudatosítás és nevelés
Intézkedés célja: Á környezettudatosság növelése a lakosság és különösen a következő generáció
életmódjában.
Intézkedés bemutatása: Á település véleményformáló értelmiségének szinte egyöntetű meglátása,
hogy a környezettudatos életmód tekintetében a lakosság nem felel meg a napjainkban elvártaknak. Á
szemetelés, a patakok, erdők és mezők szennyezése elterjedt és kiterjedt, hosszú távú károkat okoz a
község legfontosabb erőforrásában, a természeti környezetben. Áz önkormányzat számos intézkedést
tehet ennek visszaszorítása érdekében (szabályozók, tiltások és büntetések), de hosszú távú megoldást
mégis csak a lakosság hozzáállásának a változása jelenthet. Ezért folyamatos és átgondolt tudatosítási és
nevelési akciókra van szükség a felnőtt lakosság és a gyerekek körében egyaránt. Á két célcsoport
természetesen eltérő eszközöket kíván, de élni kell a motiválás, az elrettentés és a szégyenérzet
eszközével is. Egy olyan hangulatot szükséges kialakítani a településen, ami azt eredményezi, hogy a
lakosok versengenek nem csak saját közvetlen környezetük, hanem utcájuk és településrészük
tisztántartásában, természetesnek veszik a hulladék szelektív gyűjtését, igyekeznek minél kevesebb
hulladékot előállítani és felelősséggel kezelik a közterületek, a patakok, erdőszélek tisztaságát. Szintén a
környezettudatos szemléletet erősíti az energiával való hatékony gazdálkodás. Térségünk meglehetősen
forrás szegény, az emberek alacsony jövedelmekből kénytelenek élni, így helyi szinten is fontos, hogy
minél több energia megtakarítási ismeretük legyen és ismerjék az alternatív energia előállítás
lehetőségeit (háztartási meleg víz előállítás).
Áz intézkedés alapvetően a helyi civil és oktatási szervezetek projektjeit foglalja magába:


Patakmeder

tisztítási

napok

rendszeres

megszervezése:

a

közösségi

akciók

felvilágosítással egybekötöttek kell legyenek.


Szemétszedés: fiatalok bevonása a közterületek megtisztítása érdekében, az akciókra egy
köztiszteletben álló híresség meghívása és a legszorgalmasabb diákok díjazása.
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Legrendezettebb utca, falurész stb. versenyek: a versengés szellemének felkeltése és az
erőfeszítések díjazása, elismerése.



Szelektív hulladékgyűjtést propagáló kampány: a szelektív hulladékgyűjtést jelenleg
feleslegesnek tartja a lakosság többsége, ezért be kell nekik bizonyítani, hogy valódi értelme
van a külön gyűjtésnek, mivel hasznos dolgok állíthatóak elő az újrahasznosítható
hulladékból.



Újrahasznosítás: például ötletpályázatok kiírása a hulladék helyi újrahasznosításának
lehetőségeiről, jó vállalkozási példák gyűjtése és bemutatása a hulladékhasznosításról stb.



Alternatív energiatermelés és a korszerű energiagazdálkodás népszerűsítése: helyi
kiállítások, bemutatók szervezése a háztartásokban is használható legújabb technológiákról
(napelem, napkollektor, geotermális fűtés, fűtésrendszerek, szigetelőanyagok stb.)
kipróbálási lehetőségekkel.



Háztartási energia megtakarítási technikák: a hátrányos helyzetű családokat látogató
szociális munkások segítségével, az ő kiképzésükkel olyan könnyen elsajátítható energia
megtakarítási technikák terjesztése, amelyek jelentősen tudják csökkenteni a lakosság
energiaköltségeit nagy beruházások nélkül.

Á témában még számos projekt és program megfogalmazható és a helyi viszonyokra szabva sok jó
ötlettel, megoldással egészíthetőek ki a listázott projekt típusok. Á megvalósítás a helyi (ifjúsági) civil
szervezetek, oktatási intézmények tettrekészségén és kreativitásán múlik. Fontos, hogy a tudásátadás
konkrét gyakorlati tevékenységek mellett történjen a „learning by doing” elvén. Célszerű lenne az
önkormányzat a törvény adta lehetőségeinek megfelelően egy helyi pályázati program formájában
támogassa a legjobb kezdeményezéseket.
Kezdeményezők és érintett szervezetek: helyi (ifjúsági) civil szervezetek, oktatási intézmények,
egyházi, ifjúsági csoportok az önkormányzat támogatásával.
Külső partnerek: Megyei Energiagazdálkodási Ügynökség, Zöld Székely Egyesület, Polgártárs
Álapítvány, Caritas, vállalkozók.
Várt hatások: Á helyi lakosság és különösen a fiatal generációk környezettudatossága növekszik, ami
tetten érhető a hétköznapokban is a közterületek és porták tisztaságának növekedésével a hulladék
egyre nagyobb mennyiségének szelektív gyűjtésével és a háztartási energiakiadások csökkenésével.
Hatás indikátorok: hulladékmentes közterületek, szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége,
figyelemfelhívó akciók száma.
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11.

ÉRTÉKELÉS ÉS MONITORING

Á nemzetközi szervezetek, mint amilyen a Világbank, az UNÍCEF, az UNFPÁ stb., nagy többsége
módszertanuk révén egyesítik a nyomon követési, értékelési és feedback fázisokat monitoring és
értékelés címen. Áz Európai Bizottság ajánlása szerint minden helyi fejlesztési stratégia cselekvési terve,
a programok és projektek tartalmaznak egy fejezetet, amelyek a célkitűzések monitoringját és
értékelését tartalmazzák. Á 2014-2020-as periódusra Csíkszentdomkos fejlesztési stratégiája esetében
is meg kell határozni a nyomon követési és értékelési módszertant, a procedúrákat és mechanizmusokat,
amelyek fel lesznek használva.
11.1. Monitoring tevékenységek
Á monitoring egy folytonos tevékenység, amivel követni lehet a stratégia végrehajtásának a
folyamatát, ez a tevékenység a folyamatra koncentrál és nem a tevékenység eredményeire. Á stratégia
implementálása során szükség van minden szociális szereplő (intézmények, szervezetek, közösségek,
szociális csoportok, egyének stb.) részvételére, akiknek viszont gyakran eltérő célkitűzései, összetartó
vagy széthúzó érdekeik és saját prioritásaik vannak. Ezeket a szereplőket be kell vonni a stratégia
megvalósítási folyamatába és a koordinálás érdekébe tevékenységüket állandó jelleggel nyomon kell
kísérni. Ebből a szempontból szükséges, hogy az önkormányzat szintjén kinevezzenek egy M&E
csoportot (monitoring, értékelés), amelyik időszakosan (minden 6 hónapban) jelentéseket állit össze,
amelyek egyrészt a helyi vezetőségnek fognak a segítségére lenni, másrészt pedig az egyéni és közösségi
szereplők szintjén a célkitűzések tudatosításában és elfogadásában lesz szerepe. Így az M&E csoport
minden hat hónapban találkozókat, megbeszéléseket, informálási szessziókat szervez a szociális
szereplőkkel, ezek után pedig monitoring jelentéseket állit össze. Ezt a szerepet a létrehozott stratégiai
koordinációs csoport is elláthatja.
Minden évben, a helyi költségvetés a jóváhagyása után, ajánlatos lenne egy cselekvési terv elfogadása
is a folyó évre, a cselekvési tervet pedig a 2014-2020-as periódusra kidolgozott fejlesztési stratégiába
foglalt prioritások, célkitűzések és fejlesztési eljárások, és az ebben előírt határidők alapján dolgozzák
ki.
Áz éves cselekvési terv megvitatására sor kerülhetne az M&E csoport által szervezett nyilvános
megbeszélésein, így minden érintett szereplő tisztába lenne a fejlesztési stratégia megvalósulási fokával,
és bizonyos korrekciókat lehetne megfogalmazni, abban az esetben, hogyha a dolgok nem a tervnek
megfelelően haladnak.
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11.2. Értékelés
Áz értékelés egy időszakos tevékenység, a stratégia találati pontosságának elemzési tevékenysége, a
stratégia hatékonyságának és hatásának az elemzése a célkitűzésekhez képest, és a javasolt intézkedések
elemzése. Áz értékelési tevékenység a stratégia módosításához vezethet, ugyanis ez a globális
hatékonyságra koncentrál. Áz értékelési tevékenység az M&E csoport feladata lesz, amelyik az
önkormányzati képviselők és a polgármester közreműködésével, négy alkalommal stratégia kiértékelő
szessziókat fognak rendezni, a következők szerint:


Baseline értékelés, a stratégia elején, a 2015. 1. negyedévében, ahol az érintett szereplők
megismerkednek a stratégia prioritásaival és célkitűzéseivel. Áz első értékelési szesszió során
kinevezik az M&E csoportot az önkormányzat saját személyzete sorából.



Közbenső értékelés, a 2016. 2. negyedéve



Végső értékelés – a 2020. utolsó negyedéve



Hatásértékelés – a 2021. második negyedéve

Hogyha a közbenső értékelési tevékenység során súlyos eltéréseket észlelnek a stratégia által
megrajzolt iránytól, gyökeres változások állnak be a külső környezetben, akkor újra kell tervezni a
stratégia célkitűzéseit és a fejlesztési intézkedéseket, azért hogy a jövőkép és a prioritások teljesüljenek.
Minden értékelési fázis után a csapat tagjai egy értékelési jelentést állítanak össze, amit bemutatnak
a helyi szereplőkkel (vállalkozók, intézmények, civil szervezetek, mezőgazdasági dolgozók, egyének stb.)
szervezett fórumok keretében.
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12.

FORRÁSTÉRKÉP

Áz európai és hazai fejlesztéspolitikai keretek bővülésével egyidejűleg a támogatási lehetőségek köre
is kiszélesedett. Ma már a helyi fejlesztések során is egyre nagyobb figyelmet kapnak a különböző
Európai Uniós és más támogatási programok. Á jelen stratégia intézkedései keretében megfogalmazott
feladatok, projektek is legtöbb esetben saját önerőt és pénzügyi kapacitást meghaladó erőforrások
bevonását teszik szükségessé. Á forrástérkép intézkedés, valamint projektszinten összegzi a
potenciálisan becsatornázható külső pénzügyi erőforrásokat, egy könnyen áttekinthető, hasznos
eszközként szolgálva a kivitelezés során.
Megjegyzendő, hogy a forrástérkép időszakos felülvizsgálatot és aktualizálást igényel, különösen,
hogy a tervezés pillanatában a következő tervidőszak (2014-2020) támogatáspolitikájának számos
eleme még egyáltalán nem, részlegesen, vagy csupán előzetes formában ismert.

122

Intézkedés

1.1

Intézkedés:
Közösségépítés
és

a

helyi

kulturális
örökség
ápolása

1.2








Közösségi események szervezése, ezek támogatása
Kalákaprogramok szervezése, szomszédsági
vetélkedők
Közösségi terek létrehozása
Kulturális események és programok támogatása
Kulturális értékleltár elkészítése
Kulturális felületek és terek fejlesztése



Lakossági

konzultációk

és

információs

napok

szervezése

Intézkedés:
Önkormányzati



Községi sajtó és kommunikáció

szolgáltatások



Tulajdonviszonyok tisztázása

fejlesztése



Önkormányzati területvásárlás



Helyi tehetségek gondozása



Ítthon, Csíkszentdomokoson program



Testvér települési és nemzetközi kapcsolatok építése



Önkormányzati projektfinanszírozás rendszere



Áz

és

kiterjesztése

1.3

Alintézkedés/Tevékenység/Projekt

Intézkedés:
Egészségügyi és

egészségügyi

modernizációja

infrastruktúra

bővítése

és

Támogatási források
(a táblázatban a programok és
prioritások, intézkedések hivatalos
megnevezése szerepel)
 LEADER
 Programe Guvernamentale
 Programul de Cooperare Transnațională
„Dunărea”
 Granturi Norvegiene
 Ádministrația Fondului Cultural Național
 Cererile de proiecte ale Consiliului Județean
Harghita
 AFCN
 NKA
 Programul Operațional Capacitate
Ádministrativă - - Obiectiv specific 1.2 Dezvoltarea și implementarea de politici și
instrumente moderne de management al
resurselor umane
 Programul Operațiional Capital Uman 20142020
 POR – AP 10.1 Îmbunătățirea cadastrală

şi a înregistrării proprietăților în zonele
rurale din România
 Europe for Citizens program 2014-2020
 LEADER
 PNDR - M7 Servicii de bază şi reînnoirea
satelor în zonele rurale
 POR AP 8 – Ínfrastructură sanitară și socială
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szociális



Hétvégi egészségügyi ügyelet

szolgáltatások



Egészségügyi kampányok szervezése

fejlesztése



Egészségügyi humánerőforrás fejlesztése



Sportinfrastruktúra

és

 LEADER
 Granturi SEE

sporttevékenységek

támogatása


Falugondnoksági rendszer létrehozása



Szociális konyha létrehozása



Nappali központ létrehozása



Áz iskolai infrastruktúra fejlesztése, a felszereltség
javítása

1.4

Intézkedés:



Minőségi

1.5

Oktatásban

résztvevő

személyzet

szakmai

továbbképzése:

oktatás



Ískolaközi kapcsolatok fejlesztése

előmozdítása



Kreativitásösztönző tevékenységek, programok



Szülő-diák programok szervezése



Népnevelő programok



Ískolai integráció

Intézkedés:



Tudatos családtervezés kampány

Társadalmi



Roma népesség foglalkoztatása

integráció



Civil őrjárat megszervezése

támogatása



Kulturális integráció támogatása



Kisebbségi megfigyelő



POR AP 10 – Ínfrastructura educațională



PNDR - M7 Servicii de bază şi
reînnoirea satelor în zonele rurale
LEADER



 POR AP 9 – Comunități marginalizate
(CLLD)
 POCU AP3 – Locuri de muncă pentru toți
 POCU AP2- Îmbunătățirea situației tinerilor
din categoria NEETs
 Granturi SEE
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 POCU ÁP 4 ‐ Íncluziunea socială și
combaterea sărăciei


Tájékoztató és tudatosító kampányok a falukép
védelme érdekében



Á székelykapuk megőrzése és renoválása



Á

2.1 Intézkedés:
helyi

porták

előtti

terek

rendezése

és

karbantartása

A falukép megőrzése
és

falusi



építési

szabályozás

Épületek homlokzatának felújítása, főként a község
épített örökségének részét képező épületek esetében



A legszebb udvar verseny



Új építmények létesítésekor és régi épületek
felújításánál
meghatározása

betartandó
és

minimális

jóváhagyása

az

feltételek

 PNDR- măsura 7- Servicii de bază și
reînnoirea satelor în zonele rurale
 POR ÁP 5.1. Conservarea, protecția,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului
natural şi cultural
 Grant Norvegian
 Sponsorizări
 Programe de finanțare ale Consiliului
Județean Harghita

Általános

Rendezési Terv keretében


Á községi utcák modernizálása



Á község központjának fejlesztése, többfunkciós
térré alakítása

2.2 Intézkedés:
A közlekedési



Áz erdei és mezei utak feljavítása, modernizálása

infrastruktúra és a



Bicikliutak építése

közterületek



Zöld övezetek kialakítása

fejlesztése



Játszóterek kialakítása:



Helyi műemlékek karbantartása, helyreállítása



Helyi piac ujjászervezése

 PNDR- măsura 7- Servicii de bază și
reînnoirea satelor în zonele rurale
 Programe Guvernamentale (de ex.: PNDL)
 Grant Norvegian
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2.3 Intézkedés:



Áz ivóvízrendszer kiterjesztése

Víz és



Á csatornarendszer kiépítésének véglegesítése és

csatornarendszer
kiépítése és

üzembe helyezése:


karbantartása
2.4 Intézkedés:

Szennyvíztisztító telep megépítése és üzembe
helyezése





Villamosenergia

hálózat

kiterjesztése

 PNDR- măsura 7- Servicii de bază și
reînnoirea satelor în zonele rurale
 Programe Guvernamentale

villamosenergia



Közvilágítás korszerűsítése

hálózat kiépítése



Földgázhálózat kiterjesztése és modernizálása



ÍKT

2.5 Intézkedés:

rendszerek

kifejlesztése

magántőke

bevonásával:

Információs és

Programe Guvernamentale

és

korszerűsítése

Földgáz és

 PNDR- măsura 7- Servicii de bază și
reînnoirea satelor în zonele rurale
 POIM -Áxa prioritară 4: Protecţia mediului
şi promovarea utilizării eficiente a
resurselor
 LEADER

kommunikációs



Közfinanszírozású internethálózat

hálózat fejlesztése



E-kormányzás, ÍKT az oktatásban, egészségügyben,

 PNDR- măsura 7- Servicii de bază și
reînnoirea satelor în zonele rurale
 Programe Guvernamentale
 Leader

kultúrába
3.1 Intézkedés:
Életképes
agrárstruktúra
támogatása
3.2 Intézkedés:
Termelési és
értékesítési



Előtanulmányok, hatástanulmányok elkészítése:



tagosítás és agrártulajdonjogok tisztázása



Á farmgazdaságok kitelepedésének ösztönzése



Ínformációs támogatás gazdáknak



Legeltetési üzemtervek elkészítése



Termelést
bevonása

és

értékesítést

támogató

források

 PNDR- măsura 6- Dezvoltarea exploatațiilor
și a întreprinderilor
 PNDR – măsura 1 și măsura 2 privind
activități de informare și consultanță
 PNDR – măsura 16 – privind activitățile de
cooperare
 LEADER
 PNDR- măsura 6- Dezvoltarea exploatațiilor
și a întreprinderilor
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lehetőségek



szélesítése

Tudástranszfer

és

technológiák

átvételének

ösztönzése


Együttműködések ösztönzése a termelésben és
értékesítésben:



Termelői és feldolgozói infrastruktúra fejlesztése



Helyi/térségi brand létrehozása



Helyi értékesítési lehetőségek kiszélesítése



Erdei

gyümölcsök

szervezett

begyűjtése

 PNDR – măsura 1 și măsura 2 privind
activități de informare și consultanță
 PNDR – măsura 16 – privind activitățile de
cooperare
 PNDR – măsura 9 - Înfiinţarea grupurilor de
producători
 PNDR – măsura 11 – Ágricultură ecologică
 LEADER

és

értékesítése

3.3 Intézkedés:
A helyi vállalkozások
ösztönzése és külső
vállalatok vonzása

3.4 Intézkedés:
Turizmusban rejlő
lehetőségek
kihasználása



Kézműves foglalkozások támogatása



A vállalkozói szellem előmozdítása a fiatalok
körében



Índuló vállalkozások ösztönzése helyi ösztönzőkkel



Támogató helyi közigazgatás



Vállalkozások megtelepedésének ösztönzése



Turisztikai

szempontból

értékesíthető

elemek

leltára


Termékfejlesztés a falusi- és agroturizmusban



Termékfejlesztés az öko- és aktív turizmusban



Termékfejlesztés a kulturális és vallási turizmusban



Íntegrált turistacsomag kialakítása



Beruházások ösztönzése a turizmusba

 PNDR- măsura 6- Dezvoltarea exploatațiilor
și a întreprinderilor
 PNDR – măsura 9 - Înfiinţarea grupurilor de
producători
 LEADER
 Programe Guvernamentale (de ex.: START,
SRL-D, etc.)
 PNDR- măsura 1- Transferul de cunoştinţe
şi acţiuni de informare
 PNDR – măsura 16 – privind activitățile de
cooperare
 PNDR- măsura 6- Dezvoltarea exploatațiilor
și a întreprinderilor
 POR AP 5.1. Conservarea, protecția,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului
natural şi cultural
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Á szervezettség szintjének növelése, a szereplők

 LEADER

közötti együttműködések erősítése

4.1
A



Turisztikai promóció



Á zagytározók jelenlegi állapotának felmérése,
kockázatok becslése, a beavatkozási munkálatok

Intézkedés:
bányaipar

megtervezése

által

örökül

hagyott

környezeti

veszély

megszüntetése

4.2 Intézkedés:
Olt és a patakok
medrének rendezése,
tisztítása

4.3
Intézkedés:
Hulladékgazdálkod
ás újraszervezése,
szeméttározó
felszámolása



Á tározó állapotának folyamatos monitorizálása



Katasztrófavédelmi terv készítése



Figyelemfelhívó kampány



Beruházás a zagytározók rehabilitációjára



Hasznosítási tervek készítése



Áz Olt folyó medrének megerősítése



Á község területén lévő patakok medrének rendezése:



Folyóparti sétányok, parkok kialakítása



A folyóvizek tisztítása



Helyi hulladékgazdálkodási terv



Szelektív

hulladékgyűjtést

szolgáló

szigetek

kialakítása és a hulladék újrahasznosítása


Utcai szemetesek elhelyezése



Felvilágosító
szelektív

kampányok

gyűjtésére

és

a

háztartási

a

szelektív

hulladék
elszállítás

 POIM - Áxa prioritarã 5: Protejarea şi
conservarea biodiversităţii, decontaminarea
solurilor poluate istoric şi monitorizarea
calităţii aerului
 Programe Guvernamentale (Fond de mediu)

 POIM- Áxa prioritarã 4: Protecţia
mediului şi promovarea utilizării
eficiente a resurselor
 Programe Guvernamentale (Fond de
mediu)
 LEADER
 POS MEDIU – Axa Prioritară 2 Dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deseurilor si reabilitarea
siturilor contaminate istoric

 POIM- Áxa prioritarã 4: Protecţia
mediului şi promovarea utilizării
eficiente a resurselor

megteremtése.
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Á helyi hulladék lerakatok felszámolása



Elhullott állatok tetemeinek helyi megsemmisítése



Önkormányzati (szociális) vállalkozás létesítése a
hulladék helyi feldolgozására



Középületek külső és belső felújítása



Középületek és intézmények belső felszereltségének
javítása


4.4

Intézkedés:

Energiahatékonyság

Íngatlanfejlesztés, új közszolgáltatások és funkciók
kialakítása:



növelése

Tömbházak felújítása: konstrukciók kidolgozása a
tömbházak szigetelésére, nyílászáró cserére és
energetikai felújításokra



Közvilágítás hatékonyságának javítása



Megújuló energetikai beruházások tervezése és

 POR AP 3 – Eficiență energetică în clădiri
publice
 Áxa prioritarã 7: Energie curată şi eficienţă
energetică
 Programe Guvernamentale

kivitelezése
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13.

PROJEKTEK

Projekt címe

Falugondnoksági rendszer létrehozása

Fejlesztési terület

Szociális
szolgáltatások
fejlesztése

Kedvezményezett Idős lakosság, fogyatékkal
élők

Prioritás

P1

Intézkedés

Projekt célja

Egy több célt szolgáló falugondnoksági rendszer létrehozása
Csíkszendomokos községben

Indoklás

Á községben többen a közösség perifériájára szorultak, társadalmi
kapcsolatok híján ezek a személyek napi szinten számos problémával
küzdenek. Á falugondnokság logisztikai (beszerzés, élelmiszerek,
gyógyszerek, hátrányos helyzetű csoportok mobilitási igényeinek
kiszolgálása, stb.) és társadalmi (szociális) szempontból egyaránt
indokolt. Hozzájárulhat az idősek, fogyatékkal élők társadalmi
csoportok marginalizációjának csökkentéséhez és támogatja az
önkormányzat-lakosság kapcsolatok fejlesztését.

Tevékenységek

-

Időtartam
Szükséges
erőforrások

Eredmények,
indikátorok

1.3 Intézkedés:
Egészségügyi és szociális
szolgáltatások
fejlesztése

a rendszer által kiszolgálandó személyek, helyzetek és igények
alapos feltérképezése
tevékenységi terv elkészítése és finanszírozási szükséglet
megfelelő jogi forma megtalálása
a falugondnok poszt létrehozása az adminisztratív struktúrán
belül/civil szervezet formájában
versenyvizsga megszervezése, falugondnok alkalmazása
munkakörülmények kialakítása (munkapont, logisztika,
gépjármű)

A rendszer beindításának céldátuma 2017, amelyet az előkészítő
tevékenységek előznek meg
- a rendszer működése anyagi forrásokat feltételez
- az igények feltárása, a tevékenységi terv kidolgozása szakmai
hozzáértést feltételez
- a szolgálat iránt elkötelezett, hozzáértő falugondnok
-

a rendszer által kiszolgálta családok/társadalmi csoportok/
személyek száma
a tevékenységek száma és fajtái
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-

Lehetséges partnerek

a rendszer által felhasznált források (a falugondnokság által
bevont forrásokkal együtt)
Alapos számolás Finanszírozás
saját forrás,
szükséges
forrása
projektfinanszírozás, HMT
források
Helyi civil szervezetek, Caritas, Hargita Megye Tanácsa

Projekt címe

Önkormányzati projektfinanszírozás

Fejlesztési terület

Közösségi és civil Kedvezményezett Helyi civil szervezetek
kezdeményezések

Prioritás

P1

Becsült költségvetés

Projekt célja

Indoklás

Intézkedés

1.2 Intézkedés:
Önkormányzati
szolgáltatások
fejlesztése és
kiterjesztése

Egy helyi finanszírozási rendszer létrehozása, a civil kezdeményezések
ösztönzésére
Helyi szinten bizonyos közösségi feladatokat hatékonyabban el tudnak
látni a helyi civil szereplők. Ezeknek a tevékenységeknek (ifjúság,
sportélet, közösségi események, szociális szolgáltatások, stb.) a
támogatására egy helyi projektfinanszírozási rendszerre van szükség,
amely a község költségvetésére épül az érvényben lévő jogszabályoknak
megfelelően. Egy ilyen támogatási rendszer nem csupán egy sor hasznos
közösségi program/szolgáltatás megszervezését tenné lehetővé, de
ösztönözné a civil szerepvállalást, a civil szféra működését is.

Tevékenységek

A projekt tevékenységei a következőket ölelik fel:
-

helyi költségvetési források biztosítása a finanszírozási
rendszer működéséhez
támogatási szabályok kidolgozása/útmutatók elkészítése és
közzététele
támogathatósági, részvételi és pontozási feltételek kidolgozása
a pályázati felhívás közzététele
elbírálói testület felállítása, projektek elbírálása
a projektbe foglalt eredmények és tevékenységek monitoringja,
költségek megtérítése
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Időtartam

Évente egy vagy két körben a 2017-es évtől kezdődően
a projekt indításáig a támogatásra szánt különböző területeken (sport,
kulturális élet, ifjúság, közösségi projektek, településmarketing, stb.) fel
kell mérni az igényeket

Szükséges
erőforrások

Pénzügyi erőforrások, a projektmenedzsmenthez és
projektellenőrzéshez értő alkalmazottak

Eredmények,
indikátorok

-

a leadott projektek száma
a támogatott projektek száma
a támogatásra ítélt összeg értéke
az egyéni hozzájárulások értéke
a nyertes projektek teljesítményindikátorai (gazdasági,
társadalmi, kulturális, környezeti indikátorok)

Becsült költségvetés

25.000-30.000
Lej

Finanszírozási
forrás

Lehetséges
partnerek

Helyi civil szervezetek és intézmények

Projekt címe

Kulturális értékű tárgyak leltárának elkészítése

Fejlesztési terület

Kulturális élet
Kedvezményezett Helyi civil szervezetek,
fejlesztése,
hagyományőrzők
turizmusfejlesztés

Prioritás

P1

Intézkedés

Önkormányzati források

1.1 Intézkedés:
Közösségépítés

és

a

helyi kulturális örökség
ápolása
Projekt célja

Egy községi szintű értékfelmérő munkafolyamat elindítása, amelynek
eredményeként felleltározásra kerülnek a háztartásoknál fellelhető
kulturális értékű tárgyak (néprajzi tárgyak, eszközök)

Indoklás

Bár a község gazdag gyűjteménnyel rendelkezik számos érétkes néprajzi
tárgy került illetéktelen kereskedők kezébe az elmúlt évtizedek alatt
vagy vált az enyészet áldozatává. Áz értékek egy részét lelkes helyi
emberek

megpróbálták

megmenteni

(tájház,

csűrmúzeum),

de
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feltételezések szerint még mindig sok olyan értékes tárgy található a
gazdaságokban, háztartásokban, amelyek valódi (szellemi) értékével a
tulajdonosok nem minden esetben vannak tisztában. Áz értékmentési
folyamat első lépéseként egy átfogó leltár elkészítésére van szükség.
Tevékenységek

-

helyi szervezetek (hagyományőrzők, kultúrház, stb.)
bekapcsolása a projektbe
szakemberek (néprajzos/kulturális antropológus/muzeológus)
biztosítása
lakossági tájékoztatás, kampánykommunikáció támogató
hozzáállás a lakosság részéről
a felméréshez szükséges adatlapok, dokumentációs eszközök
előkészítése
felkészítők szervezése a terepen lévőknek
a felmérés lebonyolítása és a tárgyak dokumentációja
alkalmi kiállítás szervezése a dokumentált tárgyakból

Időtartam

2016-os évi kezdéssel, két éves időtartamú lebonyolítással

Szükséges
erőforrások

Pénzügyi erőforrások, szakemberek részvétele a projektben, a lakosság
támogató hozzáállása

Eredmények,
indikátorok

Á projekt egy aktuális képet ad arról, hogy milyen kulturális értéket
hordozó tárgyak találhatóak a háztartások tulajdonában. Á projekt
ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság körében tudatosuljon a
tárgyak értéke, bekapcsolja a lakosságot az értékmentő munkába. Ídővel
ezek a tárgyak akár a néprajzi gyűjtemény részeként akár más formában
bemutatva hozzájárulnak a helyi identitás erősödéséhez, a község
vonzerejének növeléséhez.

Becsült költségvetés

Hozzávetőlegesen Finanszírozási
20.000-30.000 Lej forrás

Lehetséges
partnerek

Csíki Székely Múzeum, Megyei Kulturális Ígazgatóság, Megyei Kulturális
Központ, helyi civil szervezetek, Felcsíki Kistérségi Társulás

Saját források, magyar és
román kormány támogatásai
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Projekt címe

Itthon, Csíkszentdomokoson program

Fejlesztési terület

Közösségfejlesztés Kedvezményezett Fiatal csíkszentdomokosi
lakosok

Prioritás

P1

Intézkedés

1.1 Intézkedés:
Közösségépítés

és

a

helyi kulturális örökség
ápolása
Projekt célja

Á fiatalok elvándorlásának megfékezése, az itthon maradás támogatása
helyi ösztönzőkkel

Indoklás

Á fiatalok elvándorlása, elköltözése a községből olyan komplex
problémát jelent, amelynek következményei hosszabb távon nem csupán
a népesedés területén jelentkeznek. Áz időszakos kilépésnek megvannak
a maga előnyei (ismeretek, tőke, kapcsolatok, stb.) de a fiatalokat
támogatni kell a hazatérésben, az itthoniakat a megtartásban.
Természetesen az önkormányzati eszközök korlátoltak, jó minőségű
munkahelyekre, szolgáltatásokra és még egy sor más feltételre egyaránt
szükség van ahhoz, hogy a község vonzó életteret jelentsen a fiatalok
számára, ennek ellenére az önkormányzati eszközök hatása a
gesztusértéken túlmutathat

Tevékenységek

A projekt elemei:
- adókedvezmény fiatal családoknak (telek, autó, épület, stb.)
- önkormányzati területvásárlás
- telkek közművesítése és felajánlása fiatalok számára
- építési tervek elkészíttetése és felajánlása
- odaítélés rendszerének kidolgozása
- ügyintézésben való folyamatos támogatás
- az ifjúsági egyesület működésének támogatása
- sikeres helyi fiatalok jó példaként történő bemutatása

Időtartam

Folyamatos, 2015-2020

Szükséges
erőforrások

Anyagi erőforrások, szabad, beépítésre alkalmas belterület, amelyet
megvásárolhat az önkormányzat
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Eredmények,
indikátorok

Áz egyik legfontosabb eredménye a projektnek az itthon
maradó/hazatérő fiatalok és fiatal családok számában válik mérhetővé.
Mérséklődik az elöregedés, feléled a közösségi élet, növekedik a
gazdaságilag aktív lakosság aránya

Becsült költségvetés

alapos számítást
igényel

Lehetséges
partnerek

Helyi ifjúsági szervezet, Egyház, civil szervezetek

Projekt címe

Iskolai integráció kampány

Fejlesztési terület

Közösségfejlesztés Kedvezményezett Roma családok

Prioritás

P1

Finanszírozási
forrás

Intézkedés

Saját források

1.4 Intézkedés:
Társadalmi integráció
támogatása

Projekt célja

Á roma gyerekek iskolai integrációjának elősegítése, az iskolaelhagyók
számának csökkentése

Indoklás

Á csíkszentdomokosi roma népesség társadalmi kapcsolataiban erősen
elkülönül, kevés az érintkezési felület a roma és nem roma lakosság
között. Á lappangó társadalmi feszültségek megfelelő integrációval
csillapíthatóvá válhatnának. Áz integrációban a korai, iskolai integráció
az egyik legfontosabb lépés, ennek sikere hozzájárulhat más integrációs
(munkaerőpiaci, közösségi) programok sikeréhez. Egy olyan iskolai
integrációt hirdető kampányt szorgalmaz jelen projekt, amely hozzájárul
az

iskolaelhagyó

roma

gyerekek

számának

csökkenéséhez,

a

beiskolázott roma gyerekek arányának növekedéséhez.
Tevékenységek

Á kampány elemei a szülőket és gyerekekre egyaránt célozza:
- az iskoláskorú roma gyerekek számának meghatározása a
községben
- iskolai integrációhoz kötött kedvezmények a roma családoknak
- a roma családok meglátogatása és meggyőzése az iskolázottság
előnyeiről
- sikeres, iskolázott romák részvétele a kampányban
- az iskola elérését támogató eszközök (iskolabusz)
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-

roma gyerekeknek szóló felvilágosító előadások, játékos
foglalkozások az iskolákban a helyi pedagógusok részvételével
speciális felzárkóztató osztályok indítása amennyiben indokolt

Időtartam

Folyamatos, a kommunikációs tevékenységeket évente, a tanévkezdést
megelőzően meg kell szervezni

Szükséges
erőforrások

Szakemberek, helyi pedagógusok támogató hozzáállása, megfelelő
nyitottság a roma lakosság részéről, anyagi erőforrások

Eredmények,
indikátorok

Á kampány támogatja a roma lakosság integrációjának sikerességét,
növekedik a beiskolázott roma gyerekek száma, hosszabb távon
hozzájárul a roma és nem roma lakosság között észlelhető konfliktusok
csökkenéséhez.

Becsült költségvetés

5000-7000 lej

Lehetséges
partnerek

Helyi iskola, helyi civil szervezetek, megyei roma iroda, Felcsík
Kistérségi Társulás

Finanszírozási
forrás

Saját források
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Projekt címe

A Székelykapuk és helyi műemlékek védelme és hasznosítása

Fejlesztési terület

Ínfrastruktúra

Projekt
gazda

Csíkszentdomokosi Helyi Tanács
Márton Áron Múzeum
ONG-uri locale

Prioritás

P2

Intézkedés

2.1

Projekt célja

Á székely kapuk és a helyi műemlékek védelme és hasznosítása a
helyi kultúra megőrzése és a kulturális turizmus fejlesztése
érdekében, amely hozzájárul a helyi identitás erősödéséhez, a helyi
értékek megóvásához és azok turisztikai célokból való fenntartható
hasznosításához.

Indoklás

A székely kapuk és a helyi műemlékek gazdagsága a helyi kultúra és
identitás, valamint a hagyományos falukép fontos elemei. Áz utóbbi
időszakokban ez nem tudatosult megfelelően a helyiekben és ez az
örökség romló fizikai állapotba került: nagy részük felújításra szorul,
és megfelelő hasznosítási formára vár. Á székely kapuk és a helyi
műemlékek, amellett hogy színesítik a faluképet és a kulturális
örökséget, nagy jelentőségük van az erős helyi identitás kialakulásában
és nem utolsó sorban olyan erőforrások, amelyek hatékony
marketinggel turisztikai vonzerővé fejleszthetőek különösen a falusi és
kulturális turizmus kedvelői körében.

Tevékenységek

Á projekt a következő tevékenységek megvalósítását irányozza elő:
- Á székely kapuk és helyi műemlékek leltárjának és
állapotfelmérésének elvégzése, a legsürgősebb felújításra
szoruló objektumok azonosítása
- Tájékoztató és tudatosító tevékenységek szervezése a
tulajdonosok körében
- Felújítási források beazonosítása
- Pályázatok kidolgozása
- Források elkülönítése a helyi költségvetésben a felújítási és
hasznosítási projektek önrészének biztosítására
- Felújítási munkálatok elvégzése
- Áz épített örökség turisztikai népszerűsítése
- Áz értékek megfelelő bemutatása (tulajdonosok, helyi
turisztikai idegenvezetők képzése)

Időtartam

4 év
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Szükséges erőforrások

Székely kapuk felújításában jártas szakemberek, marketing
szakember

Eredmények,
indikátorok

Á helyi kulturális élet és a Csíkszentdomokosi turisztikai kínálat
bővül, és nem utolsó sorban a község vonzereje növekszik a felújított
székely kapuknak és műemlékeknek köszönhetően.

Becsült költségvetés

10.000
RON/kapu,
műemlék

Finanszírozási
források

NVP, LEADER program, helyi
költségvetés, szponzorok, Hargita
Megye Tanácsa

Lehetséges partnerek

Csík LEÁDER Egyesület, Hargita Megye Tanácsa, helyi közbirtokosság,
helyi vállalkozások, Márton Áron Múzeum, helyi civil szervezetek

Projekt címe

A községi utak és úthálózat felújítása

Fejlesztési terület

Ínfrastruktúra

Projekt gazda

Csíkszentdomokos Helyi
Tanácsa

Prioritás

P2

Intézkedés

2.2

Projekt célja

Csíkszentdomokos úthálózatának korszerűsítése, megfelelő
körülmények biztosítása a helyi lakosok közlekedésére, hozzájárulva
ezáltal az életminőség növekedéséhez, és a község vonzerejének
növekedéséhez a turisták, befektetők és a fiatalok körében.

Indoklás

Ánnak érdekében, hogy az elkövetkezőkben lehessen foglalkozni az
egyes gazdaságterületek, a helyi mikro vállalkozások és KKV-ok
fejlesztésével, befektetővonzással és turisztikai fejlesztésekkel, vagy a
fiatalok Csíkszentdomokosra való visszacsábításával/megtartásával
mindenekelőtt a helyi közlekedési alapinfrastruktúra rendbetételére
van szükség. Á községi utak és úthálózat korszerűsítését célzó
projekt szükségességét és megalapozottságát egyrészt a helyi lakosok
számára a megfelelő életszínvonal kialakítása, másrészt a
gazdaságfejlesztés megfelelő környezeti feltételeinek megteremtése
indokolja. Mindezek hozzájárulnak a 2014-2020 között
megvalósítandó településfejlesztési stratégiában megfogalmazott
jövőkép és célok eléréséhez (korszerű infrastruktúra, fiatalok
megtartása).
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Tevékenységek

Á projekt a következő tevékenységek megvalósítását irányozza elő:
- Á községi és belső utak felmérése, a felújítási és korszerűsítési
szükséglet meghatározása érdekében
- Műszaki kiviteli tervek elkészítése minden korszerűsítést és
felújítást igénylő út esetében.
- Pályázatok kidolgozása az utak felújítására
- Projekt levezénylése
- Á felújított úthálózat fenntartásának és karbantartásának
biztosítása

Időtartam

5 év. Előfeltételek: a műszaki tervek kidolgozása

Szükséges erőforrások

Á műszaki tervek elkészítéséhez szükséges pénzügyi források, a
projektek önrészének biztosításához szükséges források

Eredmények,
indikátorok

Csíkszentdomokos úthálózata teljes hosszában korszerűvé válik,
hozzájárulva ezáltal a helyiek megfelelő életszínvonalának
biztosításához és a helyi gazdaság fejlődéséhez (befektetések, üzleti
környezet, turizmus, községi fiatalok megtartása, stb.)

Becsült költségvetés

Á műszaki
tervekben
meghatározott
költségvetés
alapján kerül
kidolgozásra.

Lehetséges partnerek

Finanszírozási
források

NVPLEADER program

Csík LEÁDER Egyesület, Hargita Megye Tanácsa, Helyi közbirtokosság.
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Projekt címe

Az erdei és mezei utak korszerűsítése

Fejlesztési terület

Ínfrastruktúra

Projekt gazda

Csíkszentdomokos Helyi
Tanácsa,
Helyi gazdák, közbirtokosságok

Prioritás
Projekt célja

Indoklás

P2

Intézkedés

2.2

Áz erdei és mezei utak építése és korszerűsítése a gazdák és
erdőtulajdonosok szántóföldekhez és erdőrészekhez való eljutásának
elősegítése érdekében, a csíkszentdomokosi mezőgazdaság,
állattartás és az erdőgazdaság hatékonyságának fejlesztése céljából.
Ámint az a helyzetértékelésből kiderült és a 2.2 Íntézkedés leírásánál
említettük Csíkszentdomokoson már kiviteleztek erdei és mezei utak
felújítását célzó projekteket. Á közeljövőben azonban a
mezőgazdaság, az állattartás és a helyi erdőgazdálkodás
versenyképességének növelése érdekében szükséges az erdei és
mezei utak többségének kiépítése és/vagy korszerűsítése, biztosítva
ezáltal a tulajdonosok könnyebb hozzáférését a birtokaikhoz.

Tevékenységek

Á projekt a következő tevékenységek megvalósítását irányozza elő:
- Áz utak állapotának felmérése, a korszerűsítésre váró
útszakaszok prioritáslistájának összeállítása.
- Á pályázatokhoz és a munkálatok elindításához szükséges
műszaki dokumentáció kidolgozása
- Projektfejlesztés és pályázatírás
- Saját erő biztosítása
- Projektmenedzsment és a megvalósított beruházás
fenntarthatóságának biztosítása

Időtartam

5 év, előfeltételek: a műszaki tervek elkészítése, az önrész biztosítása
a pályázati támogatásokhoz, prioritási lista kidolgozása az utak
korszerűsítésre.

Szükséges erőforrások

Á műszaki tervek elkészítéséhez szükséges pénzügyi erőforrások, a
pályázati támogatás önrészéhez szükséges források biztosítása.

Eredmények,
indikátorok

Korszerű községi erdei és mezei utak, ami hozzájárul a mezőgazdaság,
állattartás, a helyi turizmus és az erdőgazdálkodás
versenyképességéhez.
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Becsült költségvetés

Á műszaki
tervekben
meghatározott
költségvetés
alapján kerül
kidolgozásra.

Lehetséges partnerek

Csík LEADER Egyesület, Helyi közbirtokosság

Projekt címe

Csíkszentdomokosi községi piac

Fejlesztési terület

Ínfrastruktúra

Prioritás
Projekt célja

Indoklás

Tevékenységek

P2

Finanszírozási
források

NVP, LEADER program

Projekt

Csíkszentdomokos Helyi

gazda/kedvezmé

Tanácsa, Kistermelők, gazdák,

nyezett

turisták

Intézkedés

2.2

A projekt célja a helyi termékek értékesítési lehetőségeinek fejlesztése,
a központi piac újraélesztése. Emellett a helyi piac a közösségi élet
fejlesztésében is szerepet játszik majd, a társadalmi érintkezés egyik fő
helyszíneként.
Á stratégia kidolgozásába bevont helyi véleményformálók közül sokan
megfogalmazták hiányosságként a helyi termékek megfelelő
értékesítési lehetőségeinek hiányát, a termelői piac hiányát
Csíkszentdomokoson, annak ellenére, hogy a központi piac továbbra is
piac funkciót tölthetne be. Ez a projekt a piac újranyitását tűzi ki célul
Csíkszentdomokoson, a jelenlegi központban (a központ
rendbetételével párhuzamosan) vagy egy arra alkalmas egyéb
helyszínen.
Á projekt a következő tevékenységek megvalósítását irányozza elő:
- Á beruházáshoz szükséges műszaki tervek és gazdasági
elemzések elkészítése
- Pályázat kidolgozása a finanszírozási források megszerzése
érdekében
- Á beruházás fenntarthatóságának biztosítása
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Időtartam

4 év

Szükséges erőforrások

Á műszaki tervek elkészítéséhez szükséges pénzügyi erőforrások, a
pályázati támogatás önrészéhez szükséges források biztosítása.

Eredmények,
indikátorok

Csíkszentdomokos község korszerű piaccal rendelkezik, ahol a helyi
kistermelők értékesíteni tudják termékeiket és jövedelemre tehetnek
szert.

Becsült költségvetés

Á műszaki
tervekben
meghatározott
költségvetés
alapján kerül
kidolgozásra.

Lehetséges partnerek

Finanszírozás
forrása

NVP
LEADER program

Felcsík Kistérségi Társulás, Csík LEÁDER Egyesület, Helyi
közbirtokosság.

Projekt címe

A villanyáram hálózat bővítése és a közvilágítás korszerűsítése

Fejlesztési terület

Ínfrastruktúra

Projekt gazda

Csíkszentdomokos Helyi Tanács

Prioritás

P2

Intézkedés

2.4

Projekt célja

Á villanyáram hálózat bővítése és korszerűsítése és a közvilágítás
modernizálása a jelenlegi hálózat fenntartási és működtetési
költségeinek csökkentése érdekében és a helyi lakosság
biztonságának növelése érdekében, valamint a jelenleg
villanyárammal el nem látott gazdaságok számára hozzáférés
biztosítása a hálózathoz.
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Indoklás

Á villanyáram szolgáltatás területén Csíkszentdomokoson nincsenek
különösebben nagy problémák, csak néhány háztartás nem fér hozzá
a hálózathoz. Mégis szükség van a jelenlegi hálózat bővítésére annak
érdekében, hogy tényleg minden háztartás részesülni tudjon a
villanyáram nyújtotta kényelemben és nem utolsó sorban azért, mert
a helyi költségvetésben jelentős forrásokat emészt fel a közvilágítás
biztosítása. Á hálózat és a közvilágítás korszerűsítése mindenképpen
a lehető legmodernebb, ökologikus megoldásokkal javasolt, az
energiahatékonyság elvét szem előtt tartva (létezik olyan technológia,
amellyel a kezdeti energiafogyasztás megközelítőleg 40%-át meg
lehet takarítani).
Á közvilágítás korszerűsítésével megtakarított összegeket más
területeken lehet felhasználni, mint például a községi és kulturális
élet fejlesztése Csíkszentdomokoson.

Tevékenységek

Időtartam

Á projekt a következő tevékenységek megvalósítását irányozza elő:
- Á hálózat bővítési és korszerűsítési tervének elkészítése
- Á leghatékonyabb megfizethető közvilágítási rendszer
megtervezése
- Pályázatok kidolgozása a beruházások finanszírozási
forrásainak előteremtése érdekében
- Á szükséges műszaki tanulmányok elkészítése és engedélyek
beszerzése.
5 év

Szükséges erőforrások

Á műszaki tervek elkészítéséhez szükséges pénzügyi erőforrások, a
pályázati támogatás önrészéhez szükséges források biztosítása.

Eredmények,
indikátorok

Csíkszentdomokos község teljes területe villamos energiával ellátott,
a község korszerű közvilágítási rendszerrel rendelkezik, hozzájárulva
ezáltal helyiek jólétéhez és a község vonzerejének növekedéséhez.

Becsült költségvetés

Á műszaki tervekben
meghatározott
költségvetés alapján
kerül kidolgozásra.

Lehetséges partnerek

Finanszírozási
források

NVP
LEADER program

Felcsík Kistérségi Társulás, Csík LEÁDER Egyesület
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Projekt címe

Az IKT infrastruktúra fejlesztése

Fejlesztési terület

Infrastruktúra

Projekt
gazda

Csíkszentdomokos Helyi Tanácsa,
Vállalkozások

Prioritás

P2

Intézkedés

2.5

Projekt célja

Indoklás

Az információs-kommunikációs technológia infrastruktúrájának
fejlesztése
Áz Európai Unió Ínformációs és Kommunikációs Technológia
fejlesztési célkitűzései között megjelennek a következők: szélessávú
Internet kapcsolat mindenkinek 2013-ig, nagysebességű (30 Mbps
vagy nagyobb) hálózathoz való hozzáférés mindenkinek 2020-ig és a
háztartások legalább 50%-ban 100 Mbps-nál nagyobb sebességű
kapcsolat. Csíkszentdomokos község is figyelembe kell vegye ezeket a
célkitűzéseket és beruházásokat kell ösztönözzön az ÍKT
infrastruktúra fejlesztésébe, abból a célból, hogy a háztartások, a
közintézmények és az üzleti szféra is versenyképes legyen, ki tudja
használni az ÍKT hálózatban rejlő lehetőségeket, legyen szó a
szélessávú internetről, vagy a 3G és 4G telefonos hálózatokról.
Ugyancsak az ÍKT területén van lehetőség a közszolgáltatások
fejlesztését célzó e-kormányzás projektek kivitelezésére, vagy a vidéki
turizmust kiszolgáló intelligens alkalmazások fejlesztésére. Á 20142020-as időszakban a Helyi Tanács nagy figyelmet kell szenteljen
ennek a területnek, mert megfelelő ÍKT háttér nélkül a helyi gazdaság
és turizmus sem képes megfelelően fejlődni.

Tevékenységek

Időtartam
Szükséges erőforrások
Eredmények,
indikátorok

Á projekt a következő tevékenységek megvalósítását irányozza elő:
- Ínformációs-kommunikációs Technológiai problémák és helyi
igények felmérése
- Partnerségek kiépítése
- Pályázatok fejlesztése és kidolgozása
6 év
Á műszaki tervek elkészítéséhez szükséges pénzügyi erőforrások, a
pályázati támogatás önrészéhez szükséges források biztosítása.
Á községi helyi háztartások, közintézmények, és az üzleti szféra
kihasználja a korszerű információs kommunikációs technológia
előnyeit, ami a községi gazdasági élet fejlődését jelenti majd. Á lakosság
hozzáfér az internethez, a mobiltelefon szolgáltatásokhoz és nem
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utolsó sorban kiépül az e-kormányzás rendszere a lakosság
ügyintézésének megkönnyítésére.
Becsült költségvetés

Lehetséges partnerek

Á műszaki
tervekben
meghatározott
költségvetés
alapján kerül
kidolgozásra.

Finanszírozási forrás

Versenyképességi Operatív Program
2014-2020, Prioritási terület:
- Ínformációs-kommunikációs
technológia (ÍKT) a
versenyképesebb gazdaságért.
NVP 2014-2020, LEADER program

Csík LEÁDER Egyesület, Helyi közbirtokosság, Helyi oktatási
intézmények, helyi üzleti szféra, NGO-k
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Projekt címe

Információszolgálat a helyi gazdáknak

Fejlesztési terület

gazdaságfejlesztés, Kedvezményezett helyi gazdák, gazdaszervezet
önkormányzati
szolgáltatások

Prioritás

P3

Intézkedés

3.1 Intézkedés: Életképes
agrárstruktúra támogatása

Projekt célja

Egy információs rendszer létrehozása, amely segíti a gazdákat abban,
hogy a termeléssel, forrásbevonással, feldolgozással kapcsolatos
információkhoz időben hozzájuthassanak

Indoklás

Á

község

gazdái

körében

jelenleg

általános

információhiány

tapasztalható. Nem léteznek rendszeresen működtetett fórumok,
amelyek által a gazdák olyan aktuális, releváns információkhoz
juthatnának, amely segítené őket a gazdaságuk fejlesztésében. Á
nemrégiben

ujjászerveződött

gazdaegyesület

segítségével

az

információk eljuttathatóak lennének a végső felhasználókhoz, a község
gazdáihoz. Ehhez azonban egy állandó tájékoztató rendszert kell
kiépíteni és működtetni.
Tevékenységek

A rendszer legfontosabb elemei/kiépítésének lépései a következők:
-

előzetes egyeztetések a gazdákkal, az információs igények
felmérése
tematikus tájékoztató előadások szakemberek bevonásával
(pályázati szaktanácsadók, ÁPÍÁ, ÁFÍR, stb. szakemberek)
kapcsolatépítés az érintett szervekkel, hatóságokkal (a
mezőgazdasági referens, mint kapcsolattartó)
sms alapú gyors információs rendszer létrehozása község
szintjén
periodikus tapasztalatcserék szervezése: hasonló adottságok
között termelő hazai és külföldi gazdák között

Időtartam

Folyamatos 2014-2020

Szükséges
erőforrások

Helyszín biztosítása a tájékoztató akciók megszervezésére,
kapcsolatépítés az érintett szervekkel, pénzügyi erőforrások a
programok megszervezésére

Eredmények,
indikátorok

Á helyi gazdaegyesület és az önkormányzat együttműködésével létrejön
egy olyan tájékoztató rendszer, amely a gazdák információhoz való
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hozzáférését segíti elő, támogatva ezáltal az agrárfejlesztési források
lehívását, gazdaságfejlesztési projektek kidolgozását.
Becsült költségvetés

Évente
hozzávetőlegesen
5000 Lej

Finanszírozási
forrás

Önkormányzati
projektfinanszírozás, saját
források

Lehetséges
partnerek

Helyi önkormányzat, Megyei Mezőgazdasági Ígazgatóság, ÁFÍR, ÁPÍÁ,
térségi gazdaegyesületek

Projekt címe

Községi hűtőház és tejcsarnok létrehozása

Fejlesztési terület

Gazdaságfejlesztés,
mezőgazdaság
fejlesztése

Kedvezményezett Helyi gazdák,
gazdaegyesület

Prioritás

P3

Intézkedés

3.2 Intézkedés:
Termelési és értékesítési
lehetőségek szélesítése

Projekt célja

Á helyi termelési és feldolgozási infrastruktúra bővítése egy községi
hűtőház létrehozásával, amely lehetőséget ad a begyűjtött tej megfelelő
tárolására és egy külön hűtőkamrában lehetőség van más mezőgazdasági
termékek tárolására

Indoklás

Á

mezőgazdaság

jövedelmezőségének

növelése,

a

termelés

folyamatosságának fenntartása és bővítése megkívánja a termékek
megfelelő begyűjtését, tárolását lehetővé tevő infrastruktúra létesítését.
Jelenleg a tejet helyből szállítják el, ami rossz alkupozíciót eredményez a
gazdáknak és nem ösztönzi a feldolgozást, de a szántóföldi termékek
számára sem létezik megfelelő felület. Á helyi feldolgozói infrastruktúra
első láncszemét, a termék megfelelő begyűjtésére, raktározására
alkalmas hűtő jelentené.
Tevékenységek

-

kapacitás felmérése (helyi/térségi szinten) és előreszámolás
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
ingatlan biztosítása/építése
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Időtartam

a kapacitásnak megfelelő hűtőkamrák és hűtéstechnika
beszerzése
tejbegyűjtés rendszerének kialakítása (szállítóeszköz)
ellenőrzési műszerek
a hűtőház működtetésének jogi és üzleti feltételei
a hűtőház működtetéséhez szükséges személyzet biztosítása

2016-os évtől kezdődően
Á stratégia céldátumául választott 2020-as évig a létesítmény elkészül
és megtörténik az üzembe helyezése

Szükséges
erőforrások

Pénzügyi erőforrások a beruházás kivitelezéséhez
Szakértelem és hozzáértés a beruházás előkészítéséhez és a
működtetéshez
Jó együttműködés a Közbirtokosság, helyi gazda egyesület és
önkormányzat között

Eredmények,
indikátorok

Á beruházás egy valós közösségi igényre ad választ, növeli a tejtermelés
jövedelmezőségét, megoldást kínál a termékek tárolásával kapcsolatos
problémákra, ösztönzi a feldolgozói infrastruktúra létrejöttét.
Índikátorként megfogalmazhatók:
-

a begyűjtött és értékesített tej mennyisége
a begyűjtött és továbbértékesített termékek mennyisége
az átvett tej ára

Becsült költségvetés

Alapos
Finanszírozási
költségszámítást
forrás
igényel
(megvalósíthatósági
tanulmány
részeként)

Közbirtokossági források,
PNDR

Lehetséges
partnerek

Helyi önkormányzat, térségi gazdaszervezetek
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Projekt megnevezése

Vállalkozói készségfejlesztés gyerekeknek és fiataloknak

Terület

Gazdaság-

Kedvezményezett

Helyi iskola diákjai, községi

fejlesztés,

/kezdeményező

fiatalok, helyi ifjúsági szervezet

Intézkedés

3.3 Intézkedés:
A helyi vállalkozások
ösztönzése és külső vállalatok
vonzása

vállalkozásfejlesztés
Támogatott prioritás

P3

A projekt célja

Vállalkozói és gazdálkodási alapismeretek, gondolkodásmód és a
felelős vállalkozói magatartás megismertetése a gyerekekkel, az iskola
(kreatív foglalkozások, vetélkedők szervezése) és az ifjúsági egyesület
részvételével.

Indoklás

Á vállalkozói habitus kialakulását támogató gyakorlati készségeket
érdemes korán átadni a jövő generáció számára. Fontos ugyanakkor
már gyerekkorban tisztázni a vállalkozó és a gazda társadalmi
szerepét, lebontani a hozzá kapcsolt esetleges előítéleteket és
kialakítani az etikus magatartást és felelősségérzetet. Á fiatalokat
bátorítani kell a gazdaságok/vállalkozások létrehozásában, az itthon
való boldogulásban.

Tevékenységek

Á projekt fő tevékenységei a következők:
-

Vállalkozói ismeretek terjesztése játékos formában
pedagógusok segítségével
Didaktikai és gyakorlati anyagok összeállítása szakemberek
segítségével
Helyi cégek/nagyobb gazdaságok látogatása, gyakorlati
tapasztalatok szerzése
Csoportos foglalkozások, segédeszközök használata a
fogalmak és az észjárás mélyebb elsajátítására
Szerepjátékok gyerekekkel szakemberek bevonásával
Vállalkozói/gazdálkodási ötletek pályázatának meghirdetése
Ötletek díjazása: díjak odaítélése a gyerekeknek
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Futamidő

Körülbelül 1-3 hónapos futamidejű projekt, 2020-ig folyamatosan
futtatható

Szükséges erőforrások

Á projekt sikeres kivitelezése felkészült pedagógusok részvételét és az
iskola nyitottságát feltételezi a program kialakítása, befogadása és
lefolytatása iránt. Ugyanígy a projektet támogató fontos erőforrásnak
számít a vállalkozók, gazdák és helyi ifjúsági szervezet megfelelő
hozzáállása és támogatása.

Eredmény/indikátor

Á projekt eredményeként a diákok olyan hasznos, újszerű tudásra és
gyakorlati készségekre tehetnek szert, amelyek előkészítik őket egy
sikeres vállalkozói/gazdálkodói életpályára való felkészülésben. Á
projekt eredményei a későbbiek során mutatkoznak meg, azáltal, hogy
növekedik a vállalkozói hajlandóság és a vállalkozás/gazdálkodás, mint
foglalkozás egyre szélesebb körben lesz tudatos választás eredménye,
kényszerpálya helyett.

Becsült költségigény

5.000-6.000 Lej

Finanszírozás

Helyi önkormányzat saját

forrása:

forrásai, iskola által bevont
források, Közbirtokosság

Lehetséges partnerek

Helyi iskola, pedagógusok, helyi vállalkozások, mezőgazdasági
egyesület, Felcsík kistérségi társulás

Projekt címe

Helyi termékbolt létrehozása

Fejlesztési
terület

Gazdaságfejlesztés/mezőgazdaság Kedvezményezett Helyi termelők,
fejlesztése
mezőgazdasági
egyesület

Prioritás

P3

Projekt célja

Á helyi termelők piacra jutásának támogatása, helyi értékesítési felületek

Intézkedés

3.3 Intézkedés

kiszélesítése
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Indoklás

Á helyi termelők, kézművesek jelenleg megfelelő felület hiányában nehezen
tudják értékesíteni termékeiket. Egy helyi termékeket árusító bolt beindítása
már régóta foglalkoztatja a helyi gazdákat, gazdaegyesületet. Á projekt haszna
mind a termelők, mind pedig a fogyasztók oldaláról megmutatkozik, a
termelők megfelelő körülmények között értékesíthetik termékeiket, a
fogyasztók pedig friss és jó minőségű helyi termékekhez jutnak hozzá. Á bolt
ezen túlmenően a helyi turizmus rendszeréhez is kapcsolódna.

Tevékenységek

Időtartam

-

egyeztetés a gazdákkal, helyi termelőkkel, beszállítókkal
üzleti terv elkészítése, árubevétel feltételeinek kidolgozása
ingatlan biztosítása
belső munkálatok, polcok, értékesítési felületek kialakítása
szükséges jogi lépések megtétele
engedélyezési folyamatok
a bolt menedzsmentjének kialakítása, személyzet biztosítása
termékellátás biztosítása (hűtőházzal közösen)
a bolt arculatának kialakítása, reklám megszervezése
megnyitó esemény szervezése

Az előkészítő tevékenységek 2015-ös évtől kezdődően
A bolt megnyitása egy-két éven belül

Szükséges
erőforrások

Megfelelő ingatlan, az önkormányzat és a gazdaszervezet támogatása

Eredmények,
indikátorok

Á projekt nyomán létrejön egy autentikus helyi termékeket (élelmiszer,
kézműves, népművészeti, stb.) értékesítő bolt, amely a turisták érdeklődésére
is igényt tart. Á bolt segíti a termékek piacra jutását, hidat ver a helyi
keresletet és kínálat között, ösztönzi a termelést. Á projekt indikátorai:

Stratégiai megállapodás a termelők és a bolt között

-

értékesített termékek mennyisége
a bolt forgalma, gazdasági mutatói
a beszállítók száma
vásárlók száma

Becsült
költségvetés

Alapos számítást igényel

Finanszírozási
forrás

Lehetséges
partnerek

Helyi önkormányzat, környékbeli termelők

PNDR
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Projekt címe

Turisztikai márkaépítés

Fejlesztési terület

Gazdaságfejlesztés/
turizmusfejlesztés

Prioritás

P3

Kedvezményezett Helyi vendéglátók,
panziósok
Intézkedés

3.4 Intézkedés:
Turizmusban rejlő
lehetőségek
kihasználása

Projekt célja

Egy sajátos turisztikai márka kialakítása, ami segíti a község
pozicionálását

a

turisztikai

piacon

és

támogatja

a

turisztikai

marketingkommunikációt
Indoklás

Á község turisztikai szempontból jelenleg csupán „egy” a többi
székelyföldi település közül, sem kínálatban sem pedig kommunikációban
nem különül el számottevően a többi településtől. Á község iránti
érdeklődés és a turisták számának növekedése ilyen körülmények között
aligha várható. Á termékfejlesztéssel párhuzamosan a népszerűsítésben
is hangsúlyt kell fektetni az egyediség kidomborítására, ami a község
(mint turisztikai termék) beazonosíthatóságát, vonzerejét növeli. Á
márkaépítés egy több lépésből álló folyamat, amely az arculat
legfontosabb

elemeinek

megragadásával,

annak

megjelenítésével

kezdődik.
Tevékenységek

Á projekt tevékenységei a következőket ölelik fel:
-

-

-

-

szakemberek bevonása a márkaépítésbe: a márkaépítés, annak
elemeinek (vizuális elemek, logó, szlogen, reklám, stb.)
kidolgozása szakemberek részvételét feltételezi
helyi konzultációk az arculat kialakításával kapcsolatban:
lényeges, hogy a láttatni kívánt arculat összhangban legyen a
helyiek elképzelésével, azonosulni tudjanak vele
egyediségek listázása: be kell azonosítani azokat a történelmi,
kulturális, természeti vagy más egyediségeket, amelyek
támogatják a márkaépítést
arculattervek kidolgozása: általános arculattervek kidolgozása,
amely márka megjelenítésére vonatkozóan is javaslatokkal
szolgál
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-

-

-

Időtartam

kommunikációs stratégia kidolgozása: az arculat kidolgozását
követően az üzenet célba juttatásának módját kell megtalálni
(csatornák, időzítés, kommunikációs eszközök)
innovatív promóciós anyagok: az üzenet újszerűsége mellett a
hordozóknak (nyomtatott anyagok, multimédiás anyagok, stb.)
mind megjelenésben, mind pedig szerkesztésben támogatniuk
kell az egyedi kommunikációt
hazai és nemzetközi turisztikai vásárokon való részvétel
turisztikai weboldal létrehozása/községi weboldal
továbbfejlesztése ahol részletes információk találhatóak a
termékekbe szervezett helyi attrakciókról és programokról,
szállásfoglalási opció működik, többnyelven

A brand építését 2015-ös évben el kell kezdeni
A népszerűsítés folyamatos tevékenység

Szükséges
erőforrások

marketingszakemberek részvétele a projektben, pénzügyi erőforrások,
helyi vendéglátók részvétele

Eredmények,
indikátorok

Á projekt következtében a község olyan turisztikai brand-el rendelkezik,
amely segít a könnyű beazonosíthatóságban, a székelyföldi/térségi
turisztikai célterületek arculatához jól illeszkedik, ugyanakkor önállóan is
képes a turisták vonzására, a vendéglátói forgalom növelésére

Becsült
költségvetés

8000-10000 lej
tervezési munka
A költségek a
promóciós anyagok
számával/minőségével
arányosan
növekednek

Lehetséges
partnerek

Finanszírozási
forrás

Önkormányzati források,
vendéglátósok
hozzájárulása, PNDR, ROP

Turisztikai egyesületek, Hargita ÁDÍ, reklámcégek, Felcsíki kistérségi
társulás
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Projekt címe

Olt medrének szélesítése és erősítése

Fejlesztési terület

Környezetvédelem, Projekt
közbiztonság
gazda

Csíkszentdomokos Polgármesteri
Hivatala

Prioritás

P4

4.2

Projekt célja

Á megnövekedett vízmennyiség okozta árvízveszély megszűntetése az
elöregedett gátrendszer felújításával és a csúszásveszélyes
partszakaszok megerősítésével.
Á csíkszentdomokosi Olt szakasz árvízvédelmi rendszere a 60-as
években épült, azóta komolyabb beavatkozás nem történt. Újabb
vízfolyások folyóba vezetésével és a hegyekből érkező vízmennyiség
növekedésével azonban időszakosan fokozott terhelésnek van kitéve a
védelmi rendszer. Történtek partszakasz megerősítési munkálatok a
közelmúltban is, de újabb beruházásokra lenne szükség a teljes
folyószakasz biztonságossá tételére és a folyó medrének tisztítására,
annak érdekében, hogy a partszakasz bekapcsolható legyen a község
funkcionális terei közé.
 Á domokosi partszakasz teljes felmérése, kockázatok
beazonosítása és a beruházások sürgősség szerinti ütemezése
 Adott esetben a szomszédos önkormányzatokkal
együttműködés létesítése
 Á beruházások terveinek elkészítése, figyelembe véve a
környezeti, faluképi és társadalmi szempontokat is
 Tervek társadalmi egyeztetése
 Források biztosítása a beruházások kivitelezéséhez (saját
költségvetés, pályázatok, megyei önkormányzat, stb.)
 Beruházások közbeszerzése és kivitelezése
 Á monitorizálás és karbantartás megszervezése
 További vízgazdálkodási projektek előkészítése közösen a
Csíki medence érintett önkormányzataival (duzzasztó és
víztározó rendszer)
2020-ig

Indoklás

Tevékenységek

Időtartam
Szükséges
erőforrások
Eredmények,
indikátorok
Becsült költségvetés

Intézkedés

Áz anyagi erőforrásokon kívül szükség van a helyi vezetőség
kitartására és átfogó szemléletére, valamint nyitottságára a lakosság
tervezésbe való bevonásában.
Az Olt teljes községi szakaszának árvízvédelmi rendszerének
korszerűsítése, tiszta folyómedrek és használható folyópartok.
Tervezés során,
Finanszíro- NVP 2014-2020, LÍFE+, Norvég
Álap, Környezetvédelmi
alprojektenként
zás forrása
Minisztérium, Megyei
becsülhető
Önkormányzat

154

Lehetséges partnerek

Megyei Tanács, Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, Megyei Vízügyi
Ígazgatóság, Környezetvédelmi Minisztérium, Csíkszenttamás,
Balánbánya önkormányzatai

Projekt címe

Középületek energiahatékonyságának növelése

Fejlesztési terület
Prioritás

Környezetvédelem, Projekt gazda
energiagazdálkodás
P4
Intézkedés

Projekt célja

Á közfunkciókat ellátó épületek energetikai korszerűsítése

Indoklás

Áz önkormányzat tulajdonában számos épület van (polgármesteri
hivatal, kultúrotthon, orvosi rendelők, iskolák stb.), amelyek
fenntartása jelentős tétel a helyi költségvetésben. Á fenntartás zömét az
intézmények működését szolgáló energiaköltségek jelentik, amelyek
nagysága függ az adott épület jellemzőitől és a fűtésrendszerek,
világítótestek minőségétől. Áz energiahasznosítás optimalizálásának
területén napjainkban rendkívül gyors innovációnak lehetünk tanúi,
amely
gátat szabhat a
dráguló
energiaforrások
miatti
költségnövekedésnek. Többek között az új szigetelési megoldások,
nyílászárók, hatékony fűtésrendszerek, megújuló energia hasznosító
rendszerek és hő visszanyerő rendszerek képesek lehetnek radikálisan
növelni a meglevő épületek energetikai hatékonyságát, a közel nulla
energiaigény elérését. Jelentős energiaforrás lehet az erdőkitermelés és
tisztítás során keletkező fahulladék, nyesedék, amelyet megfelelő
feldolgozással (aprítással) és égetéssel a középületek olcsó fűtésére
lehetne hasznosítani (fagáz).
 Á középület állomány alapos energetikai auditja
 Forgatókönyvek a különböző épületek energetikai
hatékonyságának növelésére (szigetelés, nyílászáró csere,
fűtéskorszerűsítés, épületszerkezeti felújítások, megújuló
energiaforrások használata, stb.)
 Költség-haszon elemzés, a beruházások megtérülésének
kiszámítása és becslése
 Projektek megtervezése és forrásszerzés (pályázati
forrásokból)
 Kivitelezés
2-3 év a 2020-ig terjedő időszakban a források rendelkezésre

Tevékenységek

Időtartam

Csíkszentdomokos
Polgármesteri Hivatal
4.4

állásának függvényében
Szükséges
erőforrások

Épületenergetikai szakemberek, építészek bevonása, tervezési és
pályázatírási-forrásszerzési kapacitás rendelkezésre állása
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Eredmények,

Áz önkormányzat által fenntartott épületek energiafogyasztásának min

indikátorok

25%-kal való csökkenése, ezáltal az energiaköltségek mérséklődése.

Becsült költségvetés

Épületenként

Finanszírozás

változó

forrása

NVP 2014-2020, Svájci Álap,
Norvég Álap, LEÁDER, GEF,
Környezetvédelmi
Minisztérium

Lehetséges partnerek

Megyei Energiagazdálkodási Ügynökség, Egyházak, Közbirtokosság.

Projekt címe

Az Olt partjának bekapcsolása a település életébe

Fejlesztési terület

Környezetvédelem, Projekt gazda
közösségfejlesztés

Prioritás

P4, P1, P2

Projekt célja

Á községen áthaladó Olt folyó jelentette erőforrás hasznosítása
szabadidős célokból

Indoklás

Csikszentdomokos az Olt felső folyásán fekszik és a Balánbányai
szennyezés ellenére még viszonylag tiszta vizű folyó halad keresztül
rajta. Á folyópart azonban sok helyen szemetes, nehezen
megközelíthető és nem alkalmas arra, hogy ott a lakosság és a turisták
hasznosan eltöltsék szabadidejüket, például horgászással, közös
főzéssel vagy sportolással esetleg fürdőzéssel. Á projekt célja közösségi
munkával az arra alkalmas partszakaszok megtisztítása és parkok,
pihenőhelyek, közösségi terek kialakítsa. Á környezetvédelmi
tevékenység tehát ez esetben kiegészül egy közösségi funkció
létrehozásával, de minden esetben figyelembe kell venni és
elsődlegesnek kell tekinteni a folyó ökoszisztémájának tiszteletét, az
élővilág védelmét és tájba illeszkedően kell létrehozni a parkokat,
sétányokat, vagy tanösvényeket. Á létrehozott közösségi tér oktató
nevelő funkcióval is kell rendelkezzen, ami felhívja a figyelmet a
természeti értékekre, a környezet védelmének fontosságára (ismertető
táblák, pannók egyéb kreatív eszközök), hogy a helyi iskolások
gondolkodásába beépülhessen a helyi értékek megbecsülése és
tisztelete.
 Á folyó partjának feltérképezése, hasznosítási terv készítése
 Á folyópart tisztítása, hulladékmentesítése kalákában
 Tájba illeszkedő arculatú köztéri bútorok (asztalok, padok,
ismertető táblák stb.) tervezése és elkészíttetése.

Tevékenységek

Intézkedés

Ífjúsági Egyesület, Egyházak.
Csíkszentdomokos
Polgármesteri Hivatal,
4.2
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Időtartam
Szükséges
erőforrások
Eredmények,

Tanösvény létrehozása, állat és növényfajok ismertetésére
szolgáló táblák elhelyezése és figyelemfelhívás a természetben
való helyes viselkedés szabályaira
 Szabadidős programok szervezése a kitisztított partszakaszon
Á projekt megvalósítása a kezdő időponttól fél évet vesz igénybe
Biológus, környezetmérnök szakember, vagy zöld szervezet bevonása
szükséges

indikátorok

Á domokosi Olt szakasz teljes megtisztítása a hulladéktól, legalább egy
hely létrehozása, ahol a lakosság kapcsolatba kerül a folyóval

Becsült költségvetés

kb. 40.000 lej

Finanszírozás
forrása

GEF, ÁFM, Bethlen Gábor Álap,
Megyei Tanács, saját források

Lehetséges partnerek

Zöld Székely Egyesület, Polgártárs Álapítvány, Kistérségi Egyesület

Projekt címe

Környezetnevelési program

Fejlesztési terület
Prioritás

Környezetvédelem, Projekt gazda
Közösségfejlesztés
P4
Intézkedés

Projekt célja

Á fiatal generáció környezettudatosságának növelése

Indoklás

Á környezettudatos életmód kialakítását fiatal korban kell kezdeni,
mivel a felnőttek berögzült életmódjának megváltoztatása már sokkal
nehezebb. A fiatalok tudatának formálására pedig számos játékos
eszköz létezik. Á helyi fiatalok természeti kötődését, közösségtudatát
leginkább jó példákon keresztül a gyakorlatban és jutalmazással,
elismeréssel lehet elérni.
Á projekt egy olyan évenként továbbfejlesztett formában állandóan
ismétlődő tevékenységfüzért jelent, ami garantálja, hogy minden
generáció erős környezettudattal és természetbarát attitűddel
rendelkezzen. Á fő tevékenységek, alprojektek a következő ötletek köré
csoportosulnak:
 éves újrahasznosítási vetélkedők osztályok között (pl.:
papírgyűjtés)
 szelektív szemétgyűjtési akciók iskolásoknak
 folyótisztítás, faültetés, ismeretterjesztő kirándulások,
tanulmányutak
 alternatív energia hasznosítási vetélkedők
 háztartási és iskolai takarékossági versenyek
Áz ezekbe a témakörökbe tartozó projektötleteket célszerű a helyi
önkormányzat saját támogatási programon keresztül finanszírozza. Á
program fő mozgatórugója a helyi oktatási intézmények és civil

Tevékenységek

Márton Áron Ískolaközpont,
Ífjúsági Egyesület
4.5
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szervezetek. Áz éves programot minden évben meg szükséges tervezni,
annak érdekében, hogy egymásra épülő tevékenységek történjenek. Á
finanszírozás alapját állandó forrásból (saját költségvetés) kell
megteremteni, pályázatok útján bővíthető, gazdagítható az
alaptevékenység.
Időtartam

Folyamatos éves program

Szükséges

Önkéntesek, fiatalok, koordinációs iroda, környezetvédelmi és
biológus stb. szakemberek bevonása.

erőforrások
Eredmények,
indikátorok
Becsült költségvetés

Lehetséges partnerek

Á környezettudatosság növekedése a fiatalokban, ami a község
közterületeinek tisztaságában, folyamatos alulról jövő környezeti
állapot javítását célzó kezdeményezésekben ölt testet.
Évi 25.000 lej
Finanszírozás Sajátköltségvetés, Megyei
Önkormányzat, ÁFM, GEF,
forrása
Svájci Álap, Norvég Álap.
Helyi könyvtár, Zöld Székely Egyesület, Kistérségi Egyesület, Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség, helyi vállalkozók, szponzorok.

Projekt címe

Magánépületek hőszigetelések ösztönzése

Fejlesztési terület

Energiahatékonyság Projekt gazda

Prioritás

P4

Projekt célja

Á lakosság energiafogyasztásának és költségeinek csökkentése

Indoklás

Ámint azt mindenki tapasztalhatja az energiaárak (földgáz, villanyáram)
napjainkban folyamatosan és megállíthatatlanul növekednek. Áz erdők
csökkenése a fa szűkösségét is előre vetíti, amelynek nem fenntartható
rablása előbb utóbb nem lesz lehetséges. Áz alternatív helyi
energiatermelési módok megteremetése (napenergia, vízenergia,
biomassza stb.) mellett óriási kényszer a jelenleg sok esetben pazarló
energiafelhasználási szokások megváltoztatása. Á legnagyobb energiát
egy településen az épületállomány fűtése igényli, különösen abban a
hegyközi medencében, ahol Csíkszentdomokos is fekszik és a téli, fűtési
időszak megközelíti a 8 hónapot. Á helyi önkormányzatnak nincsen
közvetlen eszköze és hatásköre a magántulajdonban lévő lakásállomány
hőszigetelésének korszerűsítésére, de közvetett formában ösztönözheti
és segítheti az épületek korszerűsítését. Áz előző rendszer által
örökségül hagyott házgyári épületek esetében, ahol több család otthona
is van pedig megfelelő indoklással részt vállalhat a költségekben.

Intézkedés

Csíkszentdomokos
Polgármesteri Hivatal
4.4
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Tevékenységek

Áz energiahatékonysági beruházások ösztönzése elsősorban
felvilágosítási és konzultációs szolgáltatásokkal érhető el:
 Épületenergetikai előadások szervezése szakértők bevonásával
 Demonstrációs épületenergetikai auditok, felmérések (hő
kamerával)
 Energetikai audit lényegének bemutatása, lehetséges
energiahatékonyság javító intézkedések és jó gyakorlatok
bemutatása
 Helyi bemutatók szervezése: szigetelőanyagok,
fűtésrendszerek, alternatív energia hasznosító rendszerek
 Kiadványok készítése és terjesztése
 Ídőszakos konzultáció lehetőségének helyi biztosítása

Időtartam

Állandó tevékenység

Szükséges

Épületenergetikai, épületgépész, energetikai felméréseket végző
szakemberek bevonása, vállalkozók, forgalmazók bevonása.

erőforrások
Eredmények,
indikátorok

Á lakosok az épületek energiahatékonyságának javítását szolgáló
beruházásokat kiviteleznek és ennek köszönhetően javul a helyi
lakásállomány energiahatékonysága.

Becsült költségvetés

Évi 20.000 lej

Finanszírozás
forrása

Saját forrás, Megyei tanács,
ÍEE, Duna Stratégia, ÁFM.

Lehetséges partnerek

Hargita Megyei Energiagazdálkodási Ügynökség

Projekt címe

Szelektív hulladékgyűjtés és feldolgozás helyi rendszere

Fejlesztési terület

Környezetvédelem Projekt gazda

Prioritás

P4

Projekt célja

Á Csíkszentdomokosi szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék egy
részének helyi feldolgozása, újrahasznosítása
Á hulladékot sajnos modern társadalmunk egyre nagyobb
mennyiségben „termeli”, amelynek kezelése,
tárolása
és
ártalmatlanítása súlyos költségeket jelent a lakosság számára. Á
hulladék azonban erőforrásként is kezelhető, megfelelően gyűjtve,
szelektálva és újrahasznosítva a piacon értékesíthető termékek vagy
akár energia állítható elő belőle.
Á helyi újrahasznosítás alapját a megfelelő szelektív gyűjtés és tárolás
jelenti. Ezért első ütemben ennek kiépítése és a szelektív gyűjtésre való
„nevelés” a feladat:

Indoklás

Tevékenységek

Intézkedés

Csíkszentdomokos
Polgármesteri Hivatal, helyi
vállalkozók
4.3
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Szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése a település különböző
pontjain
 Áz újrahasznosítható, nem veszélyes hulladék megfelelő
tárolására szolgáló létesítmények létrehozása
 Kampány a hulladék szelektív gyűjtésének fontosságáról és
helyes módjáról.
 Folyamatos tájékoztatás és visszacsatolás a hulladék
feldolgozásáról
Ezt követheti második ütemben az újrahasznosítható hulladékból
előállítható termékek fejlesztése és a termeléshez szükséges
beruházások elvégzése és a gépek beszerzése. Ehhez tudástranszferre,
jó gyakorlatok helyi adaptálására lesz szükség.
Á rendszer kiépítése önkormányzati (szociális) vállalkozás formában,
vagy PPP konstrukcióban is elképzelhető.
Időtartam

3-4 év a projekt kivitelezése

Szükséges
erőforrások

Hulladékgazdálkodási szakemberek, Környezetmérnök szakemberek,
kommunikációs szakemberek.

Eredmények,

Á hulladék szelektív gyűjtése, szelektálása és növekvő mennyiségben

indikátorok

helyi hasznosítása.

Becsült költségvetés

150-200.000 lej

Lehetséges partnerek

Finanszírozás

Humán Tőke OP,
Versenyképességi OP, ÍEE,
(1. ütem)
forrása
Duna Stratégia, ÁFM.
Szomszédos települések önkormányzatai, Sapientia EMTE.

Projekt címe

Zagytározók környezetbaráttá tétele és hasznosítása

Fejlesztési terület

Prioritás

Környezetvédelem,
turizmus
P4, P3

Projekt célja

Áz ártalmatlanított zagytározók alternatív hasznosítása

Indoklás

Á zagytározók óriási környezeti veszélyt jelentenek Csíkszentdomokos
lakossága
számára
(szálló
por,
szivárgás,
ivóvízforrások
elszennyeződése, gátszakadás). Jelenleg vontatottan bár, de zajlik a
zagytározók rehabilitálása, gátak megerősítése, a káros anyag lefedése
és a veszélyek elhárítása. Remélhetőleg a projekt kivitelezése megfelel
majd a kívánalmaknak és hosszú távú megoldást jelent majd a
Domokosiak számára. Á helyi önkormányzat számára azonban továbbra

Projekt gazda

Intézkedés

Csíkszentdomokos Polgármesteri
Hivatal, közbirtokosság, helyi
vállalkozók
4.1
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Tevékenységek

Időtartam
Szükséges
erőforrások
Eredmények,
indikátorok
Becsült költségvetés
Partnerek

is feladat marad a zagytározók állapotának folyamatos monitorizásálása
és az esetleges beavatkozások szükségességének indoklása, ami
költségekkel és időbefektetéssel jár. Á költségek fedezésének
legkézenfekvőbb módja az lenne, ha a lefedett tározók területét
valamilyen célból hasznosítani lehetne, amire születtek ötletek már.
Kihasználva a nagy kiterjedésű lapos terülteket alkalmas lehetnének
lóversenypálya kialakítására (illeszkedve a Domokoson meglevő lovas
rendezvények sorába), vagy kerékpáros pályára stb.
A projekt 2020-ig a teljes rehabilitáció befejezéséről és az új funkció
megtervezéséről szól. Ídeális esetben kisebb beruházások is
elvégezhetők, amennyiben sikerül forrásokat szerezni, de a fő célkitűzés
a 2020 utáni forrásokra való jó felkészülés:
 Á teljes rehabilitáció és veszélyhelyzet teljes körű elhárítása.
 Hasznosítási ötletpályázat és/vagy ötletek versenyeztetése
 Társadalmi viták, koncepciók megvitatása és döntés a
megvalósítandó elképzelésről
 Megvalósíthatósági tanulmányok, Üzleti terv elkészítése,
megvitatása, szcenáriók felvázolása
 Tervek és látványtervek elkészítése, közvitája
 Kivitelezéshez szükséges források beazonosítása, pályázat
elkészítése, érdek érvényesítés.
Folyamatosan 2020-ig
Környezetvédelmi, turisztikai és területfejlesztő szakemberek
bevonása, tájépítészek, építészek és közgazdászokkal való folyamatos
konzultáció.
Teljes rehabilitáción átesett zagytározók és hasznosítási terveik
elkészülnek
Tervezés: 50.000 Finanszírozás Saját forrás, Megyei
lej
forrása
Önkormányzat, közbirtokosságok
Hargita Megye Tanácsa, szomszédos települések önkormányzatai
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