
A mindennapokban nagyon 
sokszor hallani, hogy bérlő vagy 
tulajdonos kellemetlen helyzet-
be került, mert nem kötöttek bér-
leti szerződést, és ezáltal jogilag 
fedetlenek maradtak. Ennek el-
kerülése érdekében ajánlott a 
bérleti szerződés megkötése, 
amely mindkét fél érdekeit vé-
di. A gyakorlat azt mutatja, hogy 
kétféle szerződésformát alkal-
maznak a bérbeadók, a hivata-
losan a pénzügyi igazgatóságon 
bejegyzettet, valamint a kézzel, 
megegyezéses alapon írottat. 

Fontos tudni, hogy vannak ál-
talános adatok, amelyeknek fel-
tétlenül benne kell lenniük egy 
bérleti szerződésben, de a fe-
lek megegyezése alapján az bő-
víthető, alakítható az esetnek 
megfelelő igények szerint. 

Az új polgári törvénykönyv 
életbe lépésével változtak az 
ingatlanok bérbeadására vonat-
kozó alapvető feltételek. 

A tulajdonos, bérbeadó köte-
lezettségei: 

– a lakás használható állapot-
ban való átadása a lakónak;

– a szerződés időtartama 
alatt javítsa és tartsa meg az 
épület biztonságát annak hasz-
nálata szempontjából.

Amennyiben a tulajdonos 
nem tesz eleget ezen kötele-

zettségeinek, úgy a lakók elvé-
gezhetik ezeket a javításokat, 
ellenértéküket levonva a bérle-
ti díjból. Ezt abban az esetben 
teheti meg a lakó, ha a keletke-
zett károk nem teszik lehetővé 
az épület használatát, valamint 
előzetesen írásban értesítette 
a kár keletkezéséről a tulajdo-
nost, aki nem tette meg a szük-
séges lépéseket. 

A bérlő kötelezettségei:
– kifizetni a felek által meg-

egyezett időpontban a bérle-
ti djat;

– a kizárólag általa hasz-
nált épületrész és berendezés 
karbantartása, a nem rendel-
tetésszerűen használt, ezáltal 
megrongált közös részek meg-
javítása, kicserélése

(az új rendelkezések értel-
mében a tulajdonosnak jogában 
áll kártérítést kérni a bérlőtől, 

amennyiben az módosított a 
bérbevett felület rendeltetésén); 

– a lakás használható állapot-
ban való átadása a tulajdonos-
nak a szerződés lejártakor.

Értelemszerűen az elhasznált 
szolgáltatások ellenértékének 
kifizetése szintén a bérlő köte-
lezettsége. A szerződés hiányá-
ban sokan szembesültek utólag 
azzal a ténnyel, hogy a bérlő 
úgy költözött el a bérelt helyi-
ségből, hogy hátrahagyta a kifi-
zetetlen számlákat, amit végül 
a tulajdonosnak kellett kifizet-
ni, hogy a szolgáltató ne függesz-
sze fel az adott szolgáltatást. 
Időnként a tulajdonos ellenőriz-
heti, hogy a bérlők napirenden 
vannak-e kifizetéseikkel (közös 
költség, számlák), hiszen jobb 
időben megtenni a kellő intézke-
déseket, mint utólag rendezni az 
esetleges elmaradásokat. 

A magántulajdonban lévő la-
kások bérét a tulajdonos hatá-
rozza meg, illetve megegyezés 
alapján történik a tulajdonos és 
bérlő között, természetesen a 
szerződésbe belefoglalva. A bér 
a tulajdonos számára fedezi a 
lakás javítását, az épületadót, 
valamint bizonyos mértékű jö-
vedelmet is jelent számára. A 
tulajdonosnak azonban nem-
csak a bérlővel szemben van-
nak kötelezettségei, hanem az 
állammal szemben is. Ameny-
nyiben hivatalosan bejegyzett 
szerződést kötött a bérlővel, a 
megegyezett bérből szárma-
zó jövedelemből 16%-os jövede-
lemadót kell fizetnie, valamint 
5,5%-os egészségbiztosítási 
hozzájárulást.

Azokban az esetekben, ami-
kor nem kötnek hivatalos szer-
ződést, a hivatalos szervek 
nem tudnak az efféle megva-
lósított jövedelemről, azonban 
ha a szomszédok vagy bárki, 
akinek tudomása van a bérbe-
adásról, feljelentést tesz, úgy 
vizsgálat indulhat a tulajdo-
nos ellen.

Amennyiben lejár a szerző-
désben meghatározott időpont 
és a tulajdonos nem hosszabbít-
ja meg a szerződést, a bérlő kö-
teles elhagyni a lakást.

Természetesen lehetnek 
olyan esetek is, amikor a szer-
ződés lejártának időpontja előtt 
kerül sor annak felbontására: 

– a bérlő kérésére, azzal a 
feltétellel, hogy legkevesebb 60 
nappal a szerződés felbontása 
előtt értesíti a tulajdonost;

– a tulajdonos kérésére, 
amennyiben a lakó nem fizet-
te ki a megállapított lakbért; a 
bérlő jelentős rongálást követett 
el a bérelt lakásban; a bérlő vi-
selkedése zavarja a többi lakót; 
a bérlő megszegte a szerződés 
valamely pontját.

Amennyiben a szerződésben 
szereplő bérlő meghal, a halál 
bejegyzésétől számított 30 na-
pon belül a szerződés megszű-
nik. Az elhunyt felmenőinek 
vagy leszármazottainak joguk-
ban áll az ingatlanban marad-
ni, ha együtt laktak a bérlővel 
és előzőleg szerepeltek a bérle-
ti szerződésben. 

Amint ez a leírtakból is ki-
tűnik, a szerződéskötés éppen 
azért fontos, hogy mindkét fél 
tudja, mik a jogai, illetve köte-
lezettségei, és az esetlegesen 
fellépő problémákat orvosol-
ni lehessen a jogszabályok ér-
telmében.

BÁLINT MÁRIA 
tanácsadó

Idén is meghirdeti a 

Virágos Székelyudvar-

hely elnevezésű prog-

ramot a polgármesteri 

hivatal. A negyedik 

kiadásához érkezett 

kezdeményezéssel 

csatlakoznának az Eu-

rópai Virágos Városok 

nevű programhoz.
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A lakosság bevonásával, a 
tömbházak és a magán-
házak lakóival, valamint 

az intézményekkel együttmű-
ködve szeretné virágossá tenni 
a környezetet a városháza. Cél-
juk, hogy a romániai váro sok kö-
zül elsőként Székelyudvarhely 
kapcsolódhasson be az Entente 
Florale Europe, azaz az Euró-
pai Virágos Városok elnevezésű 
nemzetközi pályázati kiírásba. 
Az érdeklődőknek a varoshaza.
ro honlapról letölthető, illet-
ve a városháza kapusszobá-
ja melletti információs pontnál 
megtalálható űrlapokat kell ki-
tölteniük és visszajuttatniuk 
ugyanoda vagy a boloni.ildiko@
varoshaza.ro e-mail címre, leg-
később április 30-áig. Május 
3–8. között lehet átvenni a sze-
mélyre szóló, 50 vagy 100 lejes 
utalványokat a városháza ren-
dezvényszervezői irodájában. 
A virágokat a tizedik Dísznö-
vény- és virágkiállítás helyszí-
nén, a Sétatéren adják át május 
11-én és 12-én, 10 és 16 óra kö-

zött. Az igénylők csakis a re-
gisztráció során készült lista 
alapján vehetik át a virágokat, és 
a magánszemélyek 50 lej érték-
ben, az intézmények, szerveze-
tek, lakószövetségek pedig 100 
lej értékben kaphatnak nem-
csak egynyári virágot, illetve 
folyómuskátlit, hanem díszcser-
jét és akár évelő virágot is.

A kiosztástól kezdődően au-
gusztus 10-éig küldhetik be a 

részvevők a virágos ablakok-
ról, erkélyekről, illetve ker-
tekről készült fényképeket. A 
vetélkedő eredményhirdetése 
augusztus 20-án, a Szent István-
napi ünnepségen lesz. További 
információk a polgármesteri hi-
vatal rendezvényszervezői iro-
dájában, illetve a boloni.ildiko@
varoshaza.ro e-mail címen kér-
hetők.

VERES RÉKA

Nem csak muskátlit és egynyári virágot kapnak

Kivirágzik Székelyudvarhely

Lakossági Tanácsadó Iroda

Kossuth Lajos utca 42. szám;
tel./fax: 0266-217150;e-mail: bcc.odorhei@yahoo.com.

Ügyfélfogadás: munkanapokon 8–14 óra között.
Alapelveink: ingyenesség, pártatlanság, függetlenség, titoktartás.

A Lakossági Tanácsadó Irodát a Civitas Alapítvány működteti, 
amihez hozzájárul Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala is.

Ismét keresik a legszebb teraszokat és kerteket

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS

A lakásbérleti szerződésről

Igényelhetnek virágot

Magánszemélyként a következő utcák lakói kérhetnek virágo-
kat: 1918. december 1., II. Rákóczi Ferenc, Ady Endre (a Füg-
getlenség sugárútig), Bethlen Gábor, Bethlenfalvi út, Céhek, 
Függetlenség sugárút, Győzelem, Kisköved, Kossuth Lajos, 
Kőkereszt tér, Márton Áron tér, Sziget, Orbán Balázs, Petőfi 
Sándor, Szarkakő, Tábor (a Függetlenség sugárútig), Tamási 
Áron, Tomcsa Sándor, Tompa László, Vár, Villanytelep, Város-
háza tér. 




