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• A közel harmincból 
tizenegy család kiköl-
tözött, a többiek vi-
szont az általuk vagy 
az önkormányzat 
által indított perek 
lezárásáig még ma-
radhatnak azokban a 
csíkszeredai ANL-la-
kásokban, amelyek-
re márciusban nem 
hosszabbították meg 
a szerződésüket. A 
felszabadult laká-
sokat már új bérlők 
foglalták el.

ISZLAI KATALIN

M árcius elején derült ki, 
hogy az Országos La-
kásügynökség (ANL) 

által épített tömbházakban la-
kó 28 család bérleti szerződését 
nem hosszabbították meg Csík-
szeredában, mivel a szerződés 
haszonélvezője nem rendelke-
zett állandó munkahellyel a vá-
rosban. Azóta tizenegy család 
kiköltözött, a többiek viszont 
maradhattak a folyamatban lévő 
bírósági eljárásoknak köszönhe-
tően – tudtuk meg Bors Béla al-
polgármestertől.

Meghallgatások szeptemberben

Mint részletezte, az önkormány-
zat 12 bérlő ellen indított eljárást, 
közöttük vannak olyanok is, akik 
szintén beperelték a városházát. A 
tárgyalásokat szeptember 14. és 30. 
között tartják, ezek lesznek az első 
meghallgatások. „A fő probléma az 
volt, hogy a szabályzó azt mondja 
ki, hogy annak kell csíkszeredai 
lakhellyel rendelkeznie, akivel a 
szerződést kötöttük, és nem elég, 
ha valamelyik más családtag te-

vékenykedik a városban. Jó lenne, 
ha esetleg olyan döntés születne, 
amely megengedné, hogy átírjuk 
a szerződést egy másik családtag 
nevére. Minden bérlővel fogadóórá-
kon beszéltük át a helyzetet, és kö-
zösen döntöttünk a perek mellett, 
mert ez idő alatt maradhattak a la-
kásokban, és nem voltunk rákény-
szerítve, hogy bárkit is akarata el-
lenére kilakoltassunk. Ezáltal időt 
nyerünk, és reméljük, hogy olyan 
döntés születik, amely lehetővé 
teszi, hogy minden család a laká-

sokban maradhasson” – húzta alá 
Bors Béla. Hozzátette, a felszaba-
dult lakások bérlését kérvényezni 
lehetett, a felhívás során 69 lakás-
igénylési iratcsomót adtak le az ér-
deklődők, ebből végül 59-et fogad-
tak el. Az új prioritási lista első 11 
helyezettje már el is foglalta a laká-
sokat. Közöttük egyébként három 
olyan család is van, amelynek az év 
elején nem hosszabbították meg a 
szerződését, de ezúttal az a család-
tag lett az igénylő, aki rendelkezik 
csíkszeredai munkahellyel.

Az előzményekről

Mint arról korábban beszámoltunk, 
az ANL-tömbházlakások bérlésére 
vonatkozó feltételeket a 2001-ből 
származó 962-es kormányrendelet 
szabályozza. A feltételek közé tartozik 
például, hogy az igénylő nem lehet 
35 évnél idősebb, nem rendelkezhet 
saját lakással, ahogyan családtag-
jai sem, és állandó munkahelyének 
azon a településen kell lennie, ahol a 
bérelendő lakás található. Utóbbi fel-
tétel viszont csak az első alkalommal 
történő bérlésnél szerepel, a 
szerződéshosszabbításnál 
már nem. Az országos előírá-
sok mellett azonban helyi ha-
tározatokkal is szabályozzák 
a kérdést, így született meg 
a csíkszeredai önkormányzat 
2016-ból származó 165-ös számú ha-
tározata. Az ebben elfogadott krité-
riumrendszer tartalmazza egyebek 
mellett azt a feltételt, hogy az a sze-
mély, akinek a neve a szerződésben 
szerepel, csíkszeredai munkahellyel 
kell rendelkezzen (a szóban forgó 
határozatot 2016 óta ebben az évben 
alkalmazták először). Az idei szerző-
déshosszabbítások elbírálása során 
fi gyelembe vették a munkahelyre 
vonatkozó feltételt, és mint kiderült, 
számos család esetében nem rendel-
kezik csíkszeredai munkahellyel a 
bérlő, ezért nem hosszabbították meg 
a szerződésüket.

Perekkel nyertek némi időt
Több bírósági eljárás is folyamatban van a csíkszeredai ANL-lakások ügyében

Egyesek kiköltöztek, mások egyelőre 
maradtak. A bírósági eljárások 
kimenetelén múlik, hogy meddig
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Felépült a székelyudvarhelyi 
kórház udvarán az a kétlépcső-

házas tömbház, amelynek majdani 
bérlői – igénylés alapján – a 

közszférában dolgozó sze-
mélyek lehetnek. Az Or-
szágos Lakásügynökség 
még tavaly tavasszal vette 
át a városházától a kórház 
udvarán található üres te-
rületet, amelyen ma már 
áll a huszonnégy lakré-

szes épület, a területrende-
zés és közművesítés azonban még 
nem történt meg. A beruházásról 

kötött keretszerződésben foglaltak 
alapján a lakásügynökség feladata 
a tömbház megépítése és a belső 
szerelések, míg a területrendezés 
és a közművekre való csatlakozás 
a városházára hárul. E heti ottjár-
tunkkor a területre vezető kapun 
lakatot találtunk, látszólag állt a 
munka.

Megtorpant a munka

Mint arról Zörgő Noémi, a városhá-
za sajtóreferense lapunknak beszá-
molt, valóban megtorpant a munka, 
ugyanis elértek az elektromos áram 
és a földgáz bekötéséhez, amelynek 
érdekében meg is tették már a szük-
séges lépéseket, a villanyvezetés 
engedélyeztetésénél azonban aka-
dályokba ütköztek, mivel a műem-
lékvédelmi hivatal jóváhagyására 
várnak. Noha a kórház mögötti te-
rület nem tartozik műemlékvédelmi 
zónába, mégis úgynevezett védelmi 
övezet, ahol az ilyen jellegű tevé-
kenységek csak szigorú előírások-
nak megfelelően végezhetők el – fej-

tette ki a sajtóreferens, aki úgy tudja, 
napirenden van a műemlékvédelem-
nél a kérésük, és reményeik szerint 
hamarosan sikerül megoldást talál-
ni. Amennyiben megkapják a szük-
séges engedélyeket, elkezdődhet a 
csatlakozás munkafolyamata is – 
részletezte a szóvivő.

A gáz- és villanyvezetést követően 
elkezdik a víz- és szennyvízhálózat 

kiépítését is, amelyet a területren-
dezés, a parkolók és a zöldövezetek 
kialakítása követ. A márciusi terület-
átadáskor az 5,3 millió lej értékűre 
becsült beruházás megvalósulását 
nagyjából másfél évre tették.

Felépítették a szolgálati lakások tömbházát, de elhúzódhat az átadás
• Felépült Székelyudvarhelyen az a tömbház, amelynek 
lakásaiba a közszférában dolgozók költözhetnek be. Az 
épület átadására azonban várni kell, hiszen a közmű-
vesítés még nem kezdődhetett el, a városháza ugyanis 
akadályokba ütközött a villanyhálózatra való csatlako-
zás engedélyeztetése során.

Lakat a kapun. Ha meglesznek 
a szükséges engedélyek, 
az elektromosáram- és 
gázhálózatra való csatlakozással 
folytatódhat a munka
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Kintről késznek tűnnek az új csereháti lakások

Kis híján befejezték a külső munkálatokat az új székelyudvarhelyi ifjúsági 
lakásoknál. Legutóbbi cikkünk megjelenésekor az erkélyek burkolása volt 
még hátra, azóta a teraszok szinte mindegyike elkészült, a belső mun-
kálatok pedig tovább zajlanak, hiszen a 9,6 millió lej összértékű, tavaly 
elkezdett beruházást a szerződés értelmében még idén be kellene fejezni.

Csíkszék




