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Garázsok: lebontani vagy sem?
Felszámolásukról eltérően gondolkodnak a székelyföldi városok vezetői

• Megoldást jelent-
het a bádoggarázsok 
lebontása az egyre 
zsúfoltabb, parkoló-
helyhiánnyal küzdő 
lakónegyedekben, 
a kérdésről azonban 
eltérően vélekednek a 
székelyföldi városok 
vezetői. Míg Csíksze-
redában és Gyergyó-
szentmiklóson eddig 
is és ezután is több 
garázs lebontását ter-
vezik, Székelyudvar-
helyen és Sepsiszent-
györgyön nem sietnek 
ezzel, inkább a rendel-
tetésszerű használatu-
kat szorgalmazzák.

ISZLAI KATALIN

H ol több, hol kevesebb, de 
minden székelyföldi vá-
rosban megtalálhatók a 

2000-es évek előtt többnyire enge-
dély nélkül közterületekre felépített 
bádoggarázsok, amelyek amellett, 
hogy rontják a városképet, érté-
kes parkolóhelyeket is foglalnak. A 
különbség inkább az, hogy ezek 
használatáról és felszámolásáról 
eltérően gondolkodnak a városok 
vezetői. A skála a mindegyik lebon-
tatásától az összes megmaradásáig 
terjed, illetve a garázstulajdonosok 
által befi zetendő illetékek összege is 
igencsak változó.

Mindegyiket lebontatják

Csíkszeredában 2463 bádoggarázst 
építettek az 1980-as években építke-
zési engedély nélkül, ebből a helyi 
önkormányzat 2005 és 2018 között 
1183-at bontatott le, többségében 
lakóövezeti felújítások miatt. Ha-
marosan azonban várhatóan a töb-
bi is eltűnik, hiszen a megmaradt 
1280 garázs lebontásáról – amelyek 
15 300 négyzetméter közterületet 
foglalnak – szeptemberben határo-
zatot fogadott el az önkormányzati 
képviselő-testület. Az akció egyéb-
ként lakossági kezdeményezésként 
indult: több mint 780 csíkszeredai 
aláíró értett egyet azzal, hogy a me-
gyeszékhelyen bontsák le az összes 
közterületet törvénytelenül foglaló 
garázst. Ennek nyomán Bardócz 
László RMDSZ-es önkormányzati 
képviselő határozattervezetet nyúj-
tott be, amelyet hosszas vita után 

elfogadott a testület. Ennek értelmé-
ben a határozat elfogadásától szá-
mított fél éven belül, azaz várható-
an jövő év március végéig az összes 
bádogépítménytől megszabadulhat 
a város. Ezek többsége egyébként 
a város nyolc lakóövezetében ta-
lálható. Közel 400 a Nagy István 
festő utcában és az Octavian Goga 
sétányon, a többi pedig a Nagyrét 
utcában, a Kalász lakótelepen, a 
Müller László, valamint a Szentlé-
lek utca közötti övezetben, a Fenyő 
utcában, a Nárcisz sétányon, illetve 
a Pacsirta sétányon rontja a város-
képet. A garázsokat polgármesteri 
rendelettel lehet lebontatni, tehát a 
bontáshoz a határozat mellett még 
erre is szükség lesz. A csíkszeredai 
garázstulajdonosok egyébként 20 lej 
adót fi zetnek négyzetméterenként 
építményeik után, tehát egy átla-
gosnak számító 15 négyzetméteres 
garázs 300 lejbe kerül évente a me-
gyeszékhelyen.

Néhányat felszámolnak

Gyergyószentmiklóson 197 garázs 
szerepel az önkormányzat adó és 
pénzügyi osztályának nyilvántar-
tásában – mondta megkeresésünk-
re Fórika Krisztina külkapcsolati 
és kulturális referens. Régebben 
azonban jóval több bádogépítmény 
rontotta a városképet, de 2015-ben 
összesen 287 garázs lebontásáról 
döntött a városvezetés, majd az 
ifj úsági lakások (ANL) megépíté-
se érdekében további 187 garázst 
számoltak fel. Idén újabb 12 garázs 
tűnt el, a jövőben pedig további 
beavatkozásokat terveznek. Fórika 

Krisztina szerint a övezeti rendezési 
terv, amely egyenként fogja kezelni 
a lakónegyedeket, további garázs-
bontásokat von maga után. Ezek 
tulajdonosait akkor szólítják majd 
fel a cselekvésre, amikor már a terv 
és a kivitelező is ismert lesz ahhoz, 
hogy a megtisztított területet köz-
hasznú felületté alakítsák. A gyer-
gyói garázstulajdonosok évente 15 
lejt fi zetnek négyzetméterenként a 
közterület használati díjaként.

Gondolkodnak rajta

Sepsiszentgyörgy önkormányzata 
a hónap elején úgy határozott, ki-
használja a garázsok adta lehetősé-
get a parkolóhelyek felszabadítása 
érdekében: határozatot fogadtak 
el arra vonatkozóan, hogy a város 
közterületén garázzsal rendelkező 
lakók este 10 és reggel 6 óra között 
nem parkolhatnak 300 méternél 
közelebb az építményeikhez. Az ön-
kormányzat ezzel azt szerette volna 
elérni, hogy az autótulajdonosok 
legalább éjszakára a garázsban tart-
sák az autóikat. A megyeszékhelyen 
egyébként 703 garázs található, 
ezek zöme magánszemélyek, 30 pe-
dig cégek használatában van – tud-
tuk meg Tóth-Birtan Csabától. Az 
alpolgármester érdeklődésünkre el-
mondta, az elmúlt időszakban nem 
bontottak le egyetlen bádogépít-
ményt sem a városban. A garázstu-
lajdonosok három illeték befi zetésé-
re kötelesek: az első a koncessziós 
díj, hiszen a garázsokat nyilvános 
versenytárgyaláson adták haszná-
latba. Ennek megfelelően vannak, 
akik évi 30 lejes díjat fi zetnek, de 

akiknek lejártak az 1992-1993-ban 
kötött szerződéseik, azoknak maga-
sabb díjat határozott meg az önkor-
mányzat a szerződéshosszabbítás-
kor, ez 100 és 300 lej között mozog. 
Az alpolgármester szerint azonban 
olyan is akad, aki 700 lejes koncesz-
sziós díjat fi zet évente. A másik ille-
ték a garázs által foglalt területre vo-
natkozik, ennek éves értéke 3 és 12 
lej között változik az adózási övezet 
függvényében. A harmadik költség 
az adó, ez 15-20 lejbe kerül a garázs-
tulajdonosoknak évente szintén az 
adózási övezet függvényében. Az 
alpolgármester hozzátette: kedvező 
lenne a város számára a garázsok 
lebontása, hiszen kevés parkolóhely 
áll a járműtulajdonosok rendelke-
zésére, de erre vonatkozó konkrét 
döntés egyelőre nem született. Az 
önkormányzat jelenleg egy parkolá-
si szabályzón dolgozik, ami a tervek 
szerint az év végéig el is készül, és 
elképzelhető, hogy ebbe a garázs-
bontás lehetőségét is belefoglalják.

Egyelőre maradnak

Sepsiszentgyörgyhöz hasonlóan 
gondolkodott a székelyudvarhelyi 
önkormányzat is, amikor tavaly öt-
ven százalékkal megemelték a ga-
rázstulajdonosokra kirótt illetékek 
összegét. Jakab Attila városmene-
dzser szerint ezzel az volt a céljuk, 
hogy a garázsokat rendeltetésszerű-
en használják a tulajdonosaik, tehát 
csak annak érje meg a magas díj 
befi zetése, aki az autójának tartja 
fenn az építményt, és nem raktár-
ként használja. Az udvarhelyi ga-
rázstulajdonosok ezáltal két illeték 

befi zetésére kötelesek: az első az 
adó, ennek értéke az adózási övezet 
függvényében változik (az A és D zó-
nában nincsenek garázsok, a B zó-
nában 16,14 lej/m²/év, a D zónában 
12,80 lej/m²/év). A másik a bérelt 
terület után fi zetendő illeték, ennek 
értéke húsz négyzetméterre évi 8 lej. 
A városmenedzser szerint Udvarhe-
lyen mintegy 1100 garázs található 
a város közterületein, a legtöbb a 
Tábor és a Bethlen negyedekben, 
de több van a Mihail Kogălniceanu 
utcában is. Ezek egy része építkezési 
engedéllyel épült, a többit pedig utó-
lag jegyzőkönyvvel nyilvántartásba 
vették, hogy tulajdonosaik illetéke-
ket tudjanak fi zetni utánuk. Így, mi-
vel a város összes bádogépítménye 
után pénzt fi zetnek a tulajdonosaik, 
az önkormányzat nem tervezi a le-
bontásukat. Eddig sem számoltak fel 
sokat, három évvel ezelőtt a Mihail 
Kogălniceanu utcában bontattak le 
tíz garázst azért, mert ezekhez kü-
lönböző módon hozzáépítettek a tu-
lajdonosaik, a bővítésekre azonban 
nem fi zettek semmilyen illetéket. 
Jakab Attila kérdésünkre kifejtette: 
Udvarhelyen is gondot okoz a par-
kolóhelyek hiánya, ám erre szerinte 
nem megoldás a garázsok lebontá-
sa, hiszen azok helyét rendezni kell, 
ez pedig tervet, befektetést igényel. 
A városban ezért csak akkor jöhet 
szóba a garázsok lebontása, amikor 
valamilyen beruházás által egyéb 
kerül a helyükre, addig azonban a 
helyükön maradnak.

Minden székelyföldi városban 
megtalálhatók a többnyire 
engedély nélkül közterületekre 
felépített bádoggarázsok
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