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El kell hagyniuk a lakásokat? 
Csíki ANL-mizéria: továbbra is érvényesek a szerződésfelbontások

ISZLAI KATALIN

Március elején derült ki, 
hogy közel harminc, az 
Országos Lakásügynökség 

(ANL) által épített tömbházban la-
kó család bérleti szerződését nem 
hosszabbították meg Csíkszeredá-
ban, mivel a szerződés haszonél-
vezője nem rendelkezett állandó 
munkahellyel a városban. Miután 
több megoldási elképzelés is ku-
darcba fulladt, az önkormányzat 
felajánlotta, hogy társuljanak az 
érintett családok, és kérjenek egy 
értelmezést a bíróságon, illetve 
megszabtak egy határidőt is, ami 
március végére vonatkozott. Ez 
időközben lejárt, megoldás viszont 
továbbra sincs.

Várják a döntés megtámadását

Mint Korodi Attila, Csíkszereda 
polgármestere megkeresésünkre 
elmondta, továbbra is érvényesek 
a szerződésfelbontások, mivel visz-
szamenőleg nem lehetett megoldást 
találni a problémára. „Egyelőre nem 
érkezett a csíkszeredai bíróságtól 

arra vonatkozó értesítés, hogy ezt a 
döntést bárki is megtámadta volna a 
felfüggesztés érdekében. Ezt várjuk, 
ennek hiányában viszont a családok 
továbbra is abban a helyzetben ma-
radnak, hogy el kell hagyniuk a la-
kásaikat. Jeleztük feléjük, hogy van 
egy ilyen kötelezettségük, de nem 
sürgetjük őket, a végrehajást normá-
lis körülmények között szeretnénk 
megtenni. Vannak egyébként már 
olyan lakások, amelyek felszabadul-
tak, de nem mindegyik” – részletez-
te a polgármester. Hozzátette: nincs 
visszaút, ezt a döntést kizárólag egy 
bírósági végzéssel lehetne felfüg-
geszteni addig, amíg a bíróság meg-
állapítja, hogy összhangban van-e a 
családjogi kódexszel az a szabályzó, 
amely miatt nem hosszabbították 
meg a szerződéseiket. Azt is kiemel-
te továbbá, hogy ezt a lépést minél 
hamarabb meg kellene tenniük az 
érintett családoknak, és kérniük kell 
a bíróság elnökétől egy arra vonatko-
zó rendeletet, hogy addig ne lépjen 
érvénybe a lakáselhagyási kényszer, 
amíg le nem zárul a helyzet tisztázá-
sa. Ha viszont a jogi lépéseket csak 
azután teszik meg, hogy elhagyták 
a lakásokat, már ez is csak nagyon 
nehezen lesz érvényesíthető.

Nem tudják, merre lépjenek

Az egyik érintettől megtudtuk, 
nem azért nem léptek eddig, mert 
nem szeretnének, hanem mert 
nem tudják, merre induljanak el. 
Mint részletezte: vannak családok, 
akik külön fogadtak ügyvédeket, 
többen viszont – közöttük ő és csa-
ládja is – társultak, és közösen vet-
ték fel a kapcsolatot több ügyvéd-
del is. Utóbbiak jelenleg elemzik 
a különböző forgatókönyveket, és 
a törvények mentén azt próbálják 
kideríteni, melyik az az út, amely a 
legtöbb esélyt biztosítja arra, hogy 
elérjék a céljukat. Leszögezte: 
egyelőre nem tudják, melyik ügy-
véddel és milyen úton támadják 
majd meg a döntést, de az biztos, 
hogy rövidesen megteszik a szük-
séges jogi lépéseket. Megerősítet-
te továbbá, hogy néhányan már 
elhagyták a lakásokat, a többség 
viszont megoldást keres a maradás 
érdekében.

Az előzményekről

Mint arról korábban beszámol-
tunk, az ANL-tömbházlakások 
bérlésére vonatkozó feltételeket 

a 2001-ből származó 962-es kor-
mányrendelet szabályozza. A fel-
tételek közé tartozik például, hogy 
az igénylő nem lehet 35 évnél 
idősebb, nem rendelkezhet saját 
lakással, ahogy a családtagjai 
sem, és az állandó munkahelyé-
nek azon a településen kell lennie, 
ahol a bérelendő lakás található. 
Utóbbi feltétel viszont csak az első 
alkalommal történő bérlésnél sze-
repel, a szerződéshosszabbításnál 
már nem. Az országos előírások 
mellett azonban helyi hatá-
rozatokkal is szabályozzák 
a kérdést, így született meg 
a csíkszeredai önkormány-
zat 2016-ból származó 
165-ös számú határozata. 
Az ebben elfogadott kritéri-
umrendszer tartalmazza egyebek 
mellett azt a feltételt, hogy az a 
személy, akinek a neve a szer-
ződésben szerepel, csíkszeredai 
munkahellyel kell rendelkezzen (a 
szóban forgó határozatot 2016 óta 
egyszer sem alkalmazták, egészen 
mostanáig). Az idei szerződés-
hosszabbítások elbírálása során 
fi gyelembe vették a munkahelyre 
vonatkozó feltételt, és mint kide-
rült, számos család esetében nem 
rendelkezik csíkszeredai munka-
hellyel a bérlő, ezért nem hosszab-
bították meg a szerződésüket.

Továbbra sem rendeződött 
a helyzetük. Jogi lépéseket 
tehetnek, vagy költözniük 
kell a családoknak az ANL-
tömbházlakásokból
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• Noha lejárt a 30 napos határidő, egyelőre nem történt jelentős előrelépés annak 
a közel harminc csíkszeredai családnak az ügyében, akiknek nem hosszabbítot-
ták meg a szerződésüket az általuk használt ANL-lakásra. A kilakoltatási eljárást 
kizárólag egy bírósági eljárás esetén lehetne felfüggeszteni, az érintett családok 
viszont egyelőre nem tették meg a szükséges jogi lépéseket.

Megugrott az online 
befizetések száma
Közel 1800 adófizető élt a 
ghiseul.ro-n történő online 
adótörlesztés lehetőségével 
idén Csíkszeredában. Ma-
gánszemélyektől 5,19 millió 
lej, jogi személyektől 7,26 
millió lej folyt be a 10 száza-
lékos kedvezményt biztosító 
január–márciusi időszakban 
– számolt be közleményben a 
városháza. A magánszemélyek 
mindhárom adónemet (épület-, 
telek- és gépjárműadó), a 
jogi személyek az épületadót 
törleszthették 10 százalé-
kos kedvezménnyel március 
31-ig. A magánszemélyek így 
összesen 5 192 764 lejt, a jogi 
személyek pedig 7 265 373 lejt 
törlesztettek az első negyed-
évben. Beszédes adat, hogy 
míg 2019 első három hónapja 
alatt 508-an, 2020 ugyanezen 
időszakában pedig 677-en tör-
lesztették adójukat a ghiseul.
ro portál online szolgáltatásán 
keresztül, 2021-ben ez a szám 
1793-ra nőtt. További 2372 
kifizetés banki átutalással, 22 
382 kifizetés pedig személyes 
ügyintézéssel történt. A pénz-
tárban fizetők közül 4779-en 
használtak bankkártyát.

*
Marosvásárhelyen, a város-
háza adóügyi osztályának 
kimutatásai szerint március 
végéig 54 330 magánszemély 
törlesztett adót és illetéket, 
míg a kirovásokat kifizető  

jogi személyek száma 5 104 
volt. Ezek közül 41 799-en 
magánszemély fizette ki az 
épületadót, közülük teljes évre 
39 233-an, ők 10 százalékos 
kedvezményben is részesültek. 
Gépkocsiadóját törlesztette 
egész évre 23 179 személy. 
2021 első 3 hónapjában a ghi-
seul.ro applikáción keresztül 
befolyt összeg 8,4 millió lejre 
rúg, ami kétszer több, mint egy 
évvel ezelőtt. 
 

Üveggyűjtést 
szerveznek
Jövő héten szervezi az Eco-Csík 
térségi hulladékgazdálkodási 
vállalat a hagyománnyá vált 
üveggyűjtését. Csíkszeredá-
ban április 17-én adhatják le a 
csomagolóanyagnak minősülő 
üveget, és minden kilogram-
mért 30 bani készpénzt vehet-
nek át a helyszínen – jelezte 
közleményben a köztisztasági 
vállalat. A már bejáratott négy 
csíkszeredai gyűjtőpont bár-
melyikén leadhatók a tiszta, 
kupak nélküli befőttesüvegek, 
az ásványvizes, sörös, boros, 
pezsgős, röviditalos üvegek, 
a bébiételes és a parfümös 
üvegek. Az eltérő újrahaszno-
sítási eljárás miatt azonban 
nem veszik át az ablaküveget, 
a tükröt, a poharakat, a hőálló 
üveg edényeket, a villanykörté-
ket és neoncsöveket, valamint 
az orvosságos üveget sem. 
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