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Ajándék babacsomag
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#anyaországi támogatás #albérlet #tanácsülés

Pénzkidobás és bosszúság
Albérletcsalás: már Székelyudvarhelyen is jelenséggé vált
• Lakástulajdono-

▴ KORÁBBI FELVÉTEL: GÁBOS ALBIN
Idén is babacsomaggal ajándékozza meg a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága
azokat a külhoni kisgyermekes
családokat, akiknél újszülött érkezett 2019-ben vagy 2020-ban
és a szülők igényelték a 2018
óta a határon túli magyarság
számára is elérhető anyasági
támogatást. Potápi Árpád János,
a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára ismertette: míg tavaly 6600, idén
már 10 ezer csomagot osztanak
szét a határon túli magyar kisgyermekes családok között. Úgy
fogalmazott: örömteli hír, hogy
egyre több ilyen csomagra van
szükség, amely egyebek mellett
babatakarót, textilpelenkát,
rágható könyvet és babapárnát
tartalmaz. Ez a csomag nemcsak
kedvesség a magyar kormány
részéről, hanem olyan hasznos
dolgokat tartalmaz, amelyek
minden kisgyermekes családban jól jöhetnek – emelte ki.

sokat és főbérlőket
figyelmeztet a Székelyudvarhelyi Helyi
Rendőrség, hogy a
városban már viszszatérő probléma az
albérletcsalás: a már
hírhedt elkövetők beköltöznek a bérleményekbe, ám a béreket
és a költségeket nem
fizetik, kilakoltatásuk pedig évekbe
telik.
KOVÁCS ESZTER

A

z elmúlt években több ilyen
esettel is találkoztak, ezért
hívják fel a székelyudvarhelyi lakástulajdonosok és a lakásaikat bérbe adók figyelmét, közölte
a Székelyudvarhelyi Helyi RendHIRDETÉS

Átjátsszák a rendszert
A csalók úgy tudják átjátszani a
rendszert, hogy kiskorú gyermekük
is van, ugyanis – mint a helyi rendőrségtől megtudtuk – az érvényben lévő jogszabályok értelmében
a december 1-je és március 1-je közötti időintervallumban egyébként
sem lehet kilakoltatni senkit, ám
amennyiben kiskorú is érintett,
akkor ez az év más szakaszában is
megnehezíti a kényszerű kiköltöztetést. „Hosszabb időbe, akár évekbe
is beletelhet, amíg bírósági végzés
születik a személyek kilakoltatására
vonatkozóan” – magyarázzák. „Ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat idejében meg lehessen állítani, szükséges, hogy mihamarabb felismerjük
a problémát és elsősorban tájékozódjunk arról a személyről, akinek
ki szeretnénk adni a lakásunkat” –
tanácsolja a helyi hatóság.

▴ FORRÁS: SZÉKELYHON.RO
A szerződéskötés fontossága
Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy
a bérleti szerződést azzal a személylyel kell megkötni, aki ténylegesen
használni fogja a bérleményt. A
hatóságok arra is intik a lakástulajdonosokat, hogy amennyiben
arról értesülnek, hogy a bérbe adott lakásban nem az,
illetve azok laknak, akinek
az ingatlant kiadták, azonnal forduljanak a hatóságokhoz. Mindez nemcsak a
kilakoltatás nehézsége miatt
fontos, hanem azért, mert a
felgyülemlett közüzemi tartozást
az ingatlan tulajdonosának kell kifizetnie, hiszen jellemzően ezt az öszszeget is nehéz behajtani a csalókon.

Udvarhelyszék

őrség. „Azok a személyek, akik a
veszélyt jelenthetik, közismert, a
város lakóit többször fenyegető,
sanyargató egyének” – magyarázzák. Lakhelyüket gyakran változtatják, ám a bevett gyakorlat az,
hogy az új lakásba való beköltözés után egy-két hónapig fizetik
a lakbért, de ezt követően sem
a közköltséget, sem a közüzemi
számlákat, de még a bérleti díjat
sem fi zetik. Amennyiben a lakás
tulajdonosa megpróbálja számonkérni az elmaradt összegeket, időhúzás céljából több havi haladékot
kérnek, kezdetben ígéreteket téve,
majd fenyegetve a tulajdonost.
Továbbá a hírhedt csalók legtöbbször nem is a saját nevükre kötik
a bérleti szerződést: a lakástulajdonossal egy másik fél tárgyal, az
ő nevére köttetik meg a szerződés,
ám végül a csalók is beköltöznek a
bérleménybe.

Begyakorolt eljárásuk van
a csalóknak, kilakoltatásuk
sokszor évekbe telik

• RÖVIDEN
Akadozva indult be a gyergyószentmiklósi új képviselő-testület gépezete
üresnek kell lennie ahhoz, hogy a főtér rehabilitálásáról szóló pályázat finanszírozási szerződését
meg lehessen kötni. A pályázat része a moziépület
átalakítása is. Ebben az ingatlanban működik egyébként a Magyar Polgári Párt helyi és országos irodája
is. Kémenes László képviselő ezzel kapcsolatosan
jelezte, egyetértenek a döntéssel, de ugyanakkor elvárják, hogy az önkormányzat hasonló
helyiségeket biztosítson a pártnak, ahol az
új székházuk működhet. Vitát kavart a városi
kórház tisztségjegyzékének módosítását
célzó tervezet. Ide a vezetőtanács tagjainak
az RMDSZ Kolcsár Bélát és Benedek Csabát
javasolta, ezt azonban nem fogadta el a PNL
színeiben megválasztott Dobos Cornelia. Utóbbi
ugyancsak pályázott a tisztségre, ezért felvetette a
kérdést, hogy a szakmai hozzáértés vagy a politikai
akarat fontosabb-e ilyen esetekben. Végül a testület
két tag mellett még két póttagot is delegált. Kórházi
vezetőtanácsi tagnak Dobos Cornelia és Benedek Csaba került be mint egészségügyi szakemberek, Kolcsár
Béla és Bajkó László póttagok lettek. (Gergely Imre)

Gyergyószék

Az új mandátum első ülését tartotta az immár teljes
gyergyószentmiklósi képviselő-testület. Napirendre
került a pénteki ülésen a helyi tanács tevékenységének alapjait meghatározó szervezési és működési
szabályzat, de végül nem szavaztak róla. Csergő Tibor
polgármester ennek tárgyalásán nem volt még jelen
(a mezőgazdasági miniszter látogatott éppen akkor
a városba, és az ő fogadásán vett részt), helyette
az ülésvezető Erős Levente terjesztette elő a tervezetet. Mint kiderült, Selyem Hideg Norbert jegyzőt
nem tájékoztatták arról, hogy az általa összeállított
szabályzatot több pontban módosítanák. A jegyző
a javasolt módosítások közül többet is a hatályos
törvényekkel ellentétesnek tartott. Ennek ellenére az
ülésvezető szavazat alá bocsátotta, az RMDSZ-frakció
meg is szavazta, de végül rájöttek, hogy a módosító
javaslatok nincsenek kellőképpen sem előkészítve,
sem átbeszélve, ismertetve a testület tagjaival, emiatt
aztán a kérdés elnapolásáról döntöttek. Ellenvetés
nélkül szavaztak ezután arról, hogy az egykori mozi
épületében helyiségeket használók bérleti szerződését egyoldalúan felmondják, hiszen az épületnek

