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Harmadik nekifutásra is 

felkerül a júniusi tanács-

ülés napirendi pontjai 

közé az a tervezet, amely 

alapján névre szóló bér-

leteket lehetne vásárolni 

a tömbházak közötti par-

kolóhelyekre.  Mint a köz-

területekért felelős szak-

igazgatóság igazgatója 

elmondta, azt szeretnék, 

hogy a céges autókat és 

a külföldről behozott áru-

ba bocsátott járműveket 

kiszorítsák a tömbházak 

közül, s ott a lakók par-

kolhassák autóikat.

A marosvásárhelyi város-
háza közterületekért fele-
lős szakigazgatósága ta-

valy márciusban állt elő első al-
kalommal azzal a határozatter-
vezettel, amely a tömbházak kö-
rül levő parkolóhelyek bérbeadá-
sát szorgalmazta. Az akkor ki-
dolgozott tervezet, amely azóta 
már kétszer szerepelt a napiren-
den, de még nem szavaztak róla.

Egy családnak egy hely járna

A Vásárhelyi Hírlap érdeklő-
désére Florian Moldovan szak-
igazgató elmondta, az elképze-
lés szerint a tömbházak között 
levő parkolóhelyet megszámoz-
zák, s szétosztják a gépkocsival 
rendelkező lakók között. Minden 
saját járművel rendelkező család 
egy parkolót kaphat, amiért éves 
bérleti díjat kell fizessen, ez elő-
re láthatóan 120 lej lenne. Ameny-
nyiben a tömbházak 30 méteres 
körzetében nincs elegendő hely, 
hogy minden saját gépkocsival 
rendelkező családnak jusson, li-
citet szerveznek, s aki a legtöb-
bet ajánl, az kapja meg. Ezt a li-
citet a tulajdonosi társulások kell 
megszervezzék és lebonyolítsák. 

A mozgássérülteknek ingyen biz-
tosítanak parkolóhelyet, lehető-
leg legközelebb a lépcsőház be-
járatához. Fontos tudnivaló, hogy 
a kijelölt és leosztott parkolóhe-
lyeket, amennyiben szabadok, 
hétköznaponként 7–15 óra kö-
zött bárki használhatja, minden-
féle kötelezettség nélkül, azon-
ban 16 óráig szabaddá kell ten-
ni, hogy elfoglalhassa jogos bér-
lője. Amennyiben valaki ezt nem 
teszi meg, a bérlő kérheti a helyi 
rendőrségtől, hogy az illetőt bün-
tessék meg vagy akár szállíttas-
sák el gépkocsiját.

Moldovan azt is elmondta, hogy 
a főutcákon levő parkolóhelye-
ket nem osztják ki, ott továbbra 
is szabadon lehet majd parkolni. 
„Azt szeretnénk, hogy szervezet-
tebb legyen a parkolás, s persze 
azt sem mellékes, hogy a parko-
lóhelyek bérlése pénzt hoz a vá-
ros költségvetésébe. Azt gondo-
lom, hogy ha a kiszorítjuk a tömb-
házak környékén levő parkolók-
ból a céges autókat, kisbuszokat, 

azokat a kocsikat, amelyeket az 
autókupecek behoznak, s ott tá-
rolnak hetekig, hónapokig a köz-
területen, mi több ott is árulják 
őket, sokkal jobb lesz a lakóknak. 
A döntés a marosvásárhelyi taná-
csosok kezében van.”

Szavazást kezdeményeztek

A marosvásárhelyi RMDSZ 
Facebook-oldalán egy szavazást 
hozott létre a tömbházak kö-
rüli parkolás kérdésében, s ar-
ra kíváncsi, hogy a vásárhelyiek 
egyetértenek-e azzal, hogy a lép-
csőházak melletti parkolókért fi-
zetni kelljen vagy sem. Egy nap 
alatt csaknem félezren mondtak 
véleményt, a hozzászólásokból 
az derül ki, hogy inkább ellenzik 
a kezdeményezést. Többen ar-
ra hivatkoznak, hogy sokkal több 
autó van, mint parkolóhely, s nem 
lehet igazságosan elosztani az 
állomásozókat. Most az aki bír-
ja, marja, vagyis, aki korábban ér 
haza közelebb parkolhat elv alap-
ján működik a tömbházak közöt-
ti parkolás.

Kali István, a marosvásárhe-
lyi RMDSZ ügyvezető elnöke a 
Vásárhelyi Hírlap érdeklődésé-
re elmondta, reméli, hogy minél 
többen véleményt nyilvánítanak 
ebben a kérdésben, s a szava-
zás eredményét ismertetni fog-
ja az önkormányzati képviselők-
kel, hogy a válaszok ismeretében 
döntsenek.  Mint elmondta, már 
javasolta az RMDSZ-frakciónak, 
hogy gondolkodjanak egy olyan 
határozatban, ami céges kiste-

herautókat kitiltja estére a par-
kolókból. Ami 2,5 tonna fölött van 
vagy 5 m-nél hosszabb, azokkal 
parkoljanak a cégnél, vagy egy 
erre kijelölt helyen, s véleménye 
szerint ez némiképp javítana a 
parkolási gondokon.  

A Szabad Emberek Pártja taná-
csosa, Pápai László a Vásárhelyi 
Hírlap kérdésére elmondta, hogy 
szeretnék jól körbejárni a témát, 
s a legjobb megoldást javasol-
ni. Szerdán fognak erről egyez-
tetni, akkor fogják tanulmányoz-
ni a kérdést és foglalnak állást a 
tömbházak körüli fizetéses par-
kolók kérdésében. 

Más városban már működik

Kolozsváron több éve felfes-
tették a parkolóhelyeket a tömb-
házak között és bérbe adták azt 
a lakóknak. Egy évre 62,5 bani a 
parkolóhely, s örvendenek azok, 
akik az elején helyhez jutottak. 
Akiknek nem volt ekkora sze-
rencséjük – a nem hivatalos szá-

mítások szerint háromszor több 
autó van a lakótelepeken, mint 
amennyi felfestett parkolóhely –, 
azok a tilosban, az utcák szélén, 
járdákon parkolnak. Aki az első 
kiosztáskor nem jutott a tömb-
háza környékén parkolóhelyhez, 
az hiába reméli, hogy utólag kap-
hat. Kolozsváron a belvárosban 
és a főbb utcák mentén kiala-
kított fizetős parkolóhelyekért 
évente 300 lej körül van a bérle-
tek és az órás parkolás is ezzel 
arányosan nagy. Nemrég életbe 
léptettek egy telefonos progra-
mot, amely alapján a parkolóhe-
lyek tulajdonosai felajánlhatják 
a parkolóhelyüket, amíg ők nem 
használják, mert munkába, nya-
ralni vannak. Ezt egyelőre keve-
sen használják, holott megoldást 
jelenthetne az akkut parkoló-
hely-hiányra. Kolozsváron több 
emeletes parkolóház is műkö-
dik, azokba is lehet bérletet vál-
tani, kedvezményesen a környé-
ken lakóknak. 

Nagyváradon szintén fizetős-
sé tették a tömbházak közötti 
parkolóhelyeket. Tavaly 100 lejt 
kellett fizetni a névre szóló par-
kolóhelyért, idén ez 120 lej. Van-
nak azonban olyan tulajdonosi 
társulások, amelyek vezetői nem 
vállalták, hogy a lakók között 
szétosztják az igényeltnél jóval 
kevesebb parkolóhelyet, így ott, 
bár fel van festve a parkolóhely, 
nem fizetős, s aki elsőként ha-
zaérkezik, annak az autója állo-
másozhat a tömbház közelében. 

SIMON VIRÁG

Kolozsvár és Nagyvárad után Marosvásárhelyen is a tömbházak körüli parkolók bérbe adását tervezik

Kiszorítanák a céges és az eladó autókat

A nem hivatalos számítások szerint háromszor több autó van a lakótelepeken, mint amennyi parkolóhely
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A 0 övezetben is lesz bérlet

Florian Moldovan azt is elmondta, hogy a júniusi tanácsülésen a fi-
zetéses parkolást összefogó szabályzaton is módosítani fognak, fi-
gyelembe véve az elmúlt hetekben tapasztaltakat. Mint kiemelte van, 
ahol nem egyértelmű a fogalmazása, de van ahol új dolgokat is be 
kell foglalni. Példaként említette, hogy lehetővé teszik, hogy a jogi 
személyek is váltsanak éves bérletet, valamivel többért, mint a ma-
gánszemélyek. Ugyanakkor lehetőség lesz bérletet venni a belváros-
ba, az úgynevezett 0 övezetbe is, de ez nem egész napra, hanem csu-
pán két órás parkolásra jogosítja fel majd a gépkocsi-tulajdonost. A 
módosításokat a júniusi ülésen tárgyalják és fogadják el.

Minden saját jármű-
vel rendelkező család 
egy parkolót kaphatna, 
amiért éves bérleti dí-
jat kellene fizetnie, elő-
re láthatóan 120 lejt.




