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Elvileg két hét múlva járna le a kö-
telező lakásbiztosítási szerződések 
megkötésének határideje, az erre 
vonatkozó törvény néhány sza-
kaszának előírásaiból viszont az 
derül ki, hogy csak 2012 augusztu-
sában. Ettől függetlenül ajánlatos 
„bebiztosítanunk” magunkat.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Újólag hallani arról, hogy júli-
us 15-ig meg kell kötni a kö-
telező lakásbiztosítási szer-

ződést, amelyet az utólag módosított 
és kiegészített 2008/260-as törvény 
ír elő. Az elmúlt napokban erre fel-
szólító közlemények is megjelentek. 
Ám a szóban forgó határidő vitatha-
tó, sőt akár jogalapot nélkülöző.

Nem így látják azonban a kötelező 
biztosítás megkötésére feljogosított 
cégcsoport (PAID) illetékesei, akik-
nek a határidőre vonatkozó „számí-
tásai” kétségbe vonhatók. Biró Albin, 
a Biztosítási Felügyelet (CSA) tagja 
szerint üzleti érdekek is állhatnak a 

július 15-i határidő hangoztatásá-
ban. Véleményét arra alapozza, hogy 
a törvény 3(1)-es és 33-as szakaszai 
előírásainak összevetéséből az követ-
keztethető ki, hogy a határidő 2012. 
augusztus 6-án jár le. Már amennyi-
ben időközben nem módosul maga 
a törvény is. 

Az viszont nem vitás, hogy a la-
kásbiztosítási szerződés megkötése 
ajánlatos, s a jelenlegi jogszabályozás 
értelmében azt előbb-utóbb meg 
is kell tenni. A törvény utólagos 
módosítása értelmében azonban az 
úgynevezett fakultatív lakásbizto-
sítási szerződések megkötése esetén 
nem szükséges a 2008/260-as tör-
vény előírta biztosítás megkötése is. 
Ami a fakultatív biztosításokat ille-
ti: számos biztosítótársaság ma már 
versenyképes díjszabásokkal kínál 
úgymond előnyösebb lakásbiztosítá-
si szerződéseket, olyanokat, amelyek 
alapján nemcsak földrengés, árvíz és 
földcsuszamlás okozta károk eseté-
ben nyújtanak kártérítést.

A kötelező biztosítás díjszabása 
10 vagy 20 euró, annak függvényé-

ben, hogy miből épült az illető la-
kás, és a kártérítés maximális összege 
10 000, illetve 20 000 euró lehet. 
Értesüléseink szerint 17 euróért már 
olyan biztosítási szerződést is lehet 
kötni, amely másabb károkra is ki-
terjed. Következésképpen előnyö-
sebb. Egyébként az utóbbi időben 
megnövekedett a lakosság érdeklő-
dése az alternatív, illetve a fakulta-
tív biztosítások iránt. Ez derült ki 
a statisztikai adatokból is: országos 
viszonylatban eddig mintegy 1,6 
millió lakásra kötöttek fakultatív 
biztosítást, a kötelező lakásbiztosítás 
keretében pedig körülbelül 580-585 
ezer szerződést. A statisztikai adatok 
szerint egyébként Romániában a la-
kások száma nyolcmillióra tehető, 
s ezek szerint hatmillió körül van a 
még biztosítatlan lakások száma. 

Visszatérve az állítólagos júli-
us 15-i határidőre, s az annak be 
nem tartása okán esetleg kiróható 
pénzbírságokra: Biró Albin szerint 
a szabálysértés megállapításának 
nincs jogalapja, következésképpen 
az megtámadható lehetne. 

A Kájoni János Megyei Könyv-
tár minden részlege kiköltözött 
a Mikó-várból. A dokumentáci-
ós, történelem–földrajz és gye-
rekrészleget a Városháza épü-
letében augusztus 1-jétől lehet 
ismét látogatni.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Több mint 80 ezer kötetet kel-
lett átköltöztetniük a Kájoni 
János Megyei Könyvtár 

munkatársainak a felújítás alatt 
álló Mikó-várból a három részleg új 
helyére, a Városháza épületébe. A 
munka nagy részével kész vannak, 
a kötetek ismét polcokon állnak – 
tájékoztatta a Hargita Népét Ke-
lemen Katalin könyvtáros. Ahhoz 

azonban, hogy ismét látogatható 
legyen a téka dokumentációs, tör-
ténelem–földrajz és gyerekrészlege, 
még időre van szükségük. A költö-
zés során ugyanis a Városháza folyo-
sói bekoszolódtak, meszelni kell. A 
számítógépeket is be kell még kötni 
ahhoz, hogy internetezni lehessen 
rajtuk. Így még egy hónap türelmet 
kérnek az olvasóktól, augusztus el-
sejétől lesz ismét látogatható ez a 
három részleg, amelyeket egyszerre 
nyitnak meg. Az ünnepélyes meg-
nyitót július 29-én szeretnék meg-
tartani. 

A könyvtár könyvkötészete is 
elköltözött a Mikó-várból, ez a 
részleg a Hargita Megyei Kulturális 
Központ épületének alagsorában 
kap helyet. KötElEző lAKásbiztosítás
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Árvíz sújtotta porta. A kötelező lakásbiztosítás több természeti csapás esetén jelent kártérítést fotó: hompoth loránd

A megyei könyvtár gyerekrészlege. Augusztustól várják az olvasókat fotó: mihály lászló

HArgitA MEgyE tAnáCsA

– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám– 
versenyvizsgát hirdet köztisztviselői állások betöltésére  

meghatározott időre:

a helyi közigazgatási vezérigazgatóságán:
 tanácsos, I osztály, asszisztens szakmai fokozat 

 Részvételi feltételek:
◆ egyetemi végzettség záróvizsgával; 
◆ a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 54-

es szakaszának előírásai;
◆ minimum 1 év szakmai tapasztalat;
◆ számítógép-kezelői ismeretek.

a közbeszerzés és közszállítás igazgatóságán:
tanácsos, I osztály, asszisztens szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
◆ egyetemi végzettség záróvizsgával; 
◆ a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 54-

es szakaszának előírásai;
◆ minimum 1 év szakmai tapasztalat;
◆ számítógép-kezelői ismeretek.
A versenyvizsgák időpontja: 2011. július 13., 10 óra (írásbeli) és 2011. 

július 15. (szóbeli vizsga).
Helyszín: Hargita Megyei Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megyei Tanácsának székhelyén kell le-

tenni  a hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében – 8 napon 
belül. 
Könyvészeti anyagokat, beiratkozási formanyomtatványokat, valamint bővebb 

felvilágosítást Hargita Megye Tanácsának menedzsment-  
igazgatóságán (humánerőforrás-részlegén) kaphatnak az érdeklődők (134-es 

iroda, 0266–207700 / belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám).
Borboly Csaba

elnök

Varázslatos előadást ho-
zott a Mini Jazzfesztivál tegnapi 
nyitónapján az ország legjobb női 
hangú énekesnőinek egyike, Luiza 
Zan és Jimmy Cserkész gitáros. Bár 
fellépésük időtartamát kevesellte a 
közönség, Luizáék ezalatt megala-
pozták a jó hangulatot az őket kö-
vető Vega Band, majd a Gyémánt 
Bálint Trió koncertjére, hogy aztán 
a világhírű Benkó Dixieland Band 
megkoronázza a ma is folytatódó 
fesztivált. fotó: mihály lászló


