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Miközben Emil Boc polgár-
mester szerint „egyszerű” 
lesz a kommunizmusban 
épített közel tízezer kolozs-
vári garázs lebontása, jogá-
szok szerint a városházának 
számos perre kell készülnie. 
Hasonló garázsbontási 
akcióba fognának Nagyvá-
radon is.

 » PAP MELINDA

K özel tízezer régi, a kommu-
nizmus idején épített ga-
rázst bontatna le a követ-

kező három évben a kolozsvári 
önkormányzat, hogy több parko-
lóhelyet hozzon létre a helyükön 
az egyre gyarapodó személygép-
kocsik számára. Miközben Emil 
Boc polgármester szerint a 9700, 
pléhből készült vagy téglából 
felépített garázsnak a lebontása 
„egyszerű” feladat, a jogászok 
szerint gondot okozhat, hogy 
a lakosok egy része korábban 
megvásárolta az építményeket, 
így bíróságon támadhatja meg a 
városháza akcióját.

A „nagy garázsbontás” régi 
terve Emil Boc polgármesternek, 
aki 2004–2008-as első mandá-
tuma óta valamennyi választási 
kampányban elővette a témát. 
A garázsok lebontásának ötletét 
ugyanis a lakosok vetették fel 
elsőként, az évek során számos 
lakossági panasz érkezett az 
idejétmúlt építményekre. A ko-
lozsváriak egy része amiatt van 
felháborodva a pléhből készült 
vagy egyes esetekben téglából 
épült garázsokra, hogy sokan 
az eredeti rendeltetésüktől elté-
rően raktárnak vagy autójavító 
műhelynek használják az épít-
ményeket, miközben gépkocsi-
jukkal a tömbház előtti járdán 
parkolnak. Miközben egyesek 
profi tálnak a múlt rendszer alatt 
felhúzott építményekből, a kin-
cses városban egyre nagyobb 

gondot jelent a parkolóhiány. 
Ezért Emil Boc polgármesternek 
az a terve, hogy lebontassa a 
városképet rontó építményeket, 
helyükön pedig parkolóhelyeket 
alakítanak ki, amelyek a gará-
zsoknál jóval több autót tudnak 
befogadni.

Perre mennek 
a tulajdonosok
A városháza elképzelése szerint 
a garázsokat maguknak a tulaj-
donosoknak kellene lebontani-
uk, és ez esetben parkolóhelyet 
kapnának cserébe. Amennyiben 
mégsem tesznek eleget a felszólí-
tásnak, a városháza dózeroltatja 
le helyettük az építményeket, de 
a tulajdonosok kötelesek állni a 
bontási munkálatok költségeit, 
amiért mintegy 4000 lejt számol 
fel a polgármesteri hivatal – mi-
közben erre szakosodott cégek, 
természetes személyek 500-700 
lejért hirdetik ugyanezt a mun-
kálatot.

Az eljárás sok kolozsvárit fel-
háborít, elsősorban azok szá-
mára okoz bosszúságot, akik 
annak idején megvásárolták az 
önkormányzattól az építménye-

ket, és telekkönyvi kivonattal is 
rendelkeznek. Ők perrel fenye-
getik a polgármesteri hivatalt, 
arra hivatkozva, hogy nem tartja 
tiszteletben a tulajdonjogukat és 
erőszakkal bontatja le azt. A vá-
rosházi intézkedés ellen tiltako-
zók egyike Adina Daria Lupea, a 
Kolozs megyei Táblabíróság bíró-
nője, aki tavaly ősszel pert helye-
zett kilátásba a városháza ellen, 
amennyiben akaratán kívül meg-
fosztják tulajdonától. Emil Boc 
polgármesternek címzett nyílt 
levelében rámutatott: a tulajdo-
nában lévő garázsról telekkönyvi 
kivonata van, és évente adót fi zet 
utána. Így a bírónő szerint a vá-
rosházának kártérítést kellene fi -
zetnie, ha megfosztja tulajdoná-
tól, ezzel szemben még a bontási 
költségeket is vele fi zettetnék ki. 
„Hogy bontanák le a garázsomat, 
ami az én tulajdonom, teleköny-
vi kivonatom van rá és amelyért 
30 éve adót fi zetek? És nemcsak, 
hogy nem kárpótolnak, még a 
bontási költségek kifi zetésével 
fenyegetnek. Nem ismerős Önök 
számára a magántulajdon alkot-
mányba foglalt fogalma?” – tette 
fel a kérdést Lupea.

Emil Boc polgármester szerint 
azonban a közel tízezer kolozs-
vári garázs lebontása „egysze-
rű”. Az elöljáró a napokban a 
Napoca FM rádió meghívottja-
ként rámutatott: akiknek van 
garázsuk, és maguk lebontják, 
azok parkolóhelyet kapnak. 
„Akik nem bontják le, jön a pol-
gármesteri hivatal és lebontatja 
az ő költségükön, és nem kap-
nak parkolóhelyet” – szögezte le 
Boc, aki szerint a városháza ille-
tékesei 2–3 hónapnyi haladékot 
adnak a garázsuk megsemmi-
sítésre felszólított lakosoknak, 
azután pedig maga dózeroltatja 
le az építményeket. „A szabály 
egyszerű” – jelentette ki ellenve-
tést nem tűrő hangon a polgár-
mester.

Nem tétlenkednének
A kolozsvári polgármesteri hi-
vatal idén nyáron 600 garázst 
bontatna le a Monostor és a 
Donát (Grigorescu) negyedben, 
az érintett lakosoknak már ki-
küldték az írásbeli felszólítást. 
Tavaly ősszel közel 800 tulajdo-
nos kapott hasonló felszólítást a 
Monostor és a Tóköz negyedben, 

Dan Tarcea alpolgármester sze-
rint az ő garázsaik ledózerolása 
márciusban megtörtént. Mint a 
Monitorul de Cluj helyi lapnak 
elmondta, jelenleg az egykori 
garázsok alatti placc újraépíté-
sén dolgoznak a munkások. Tar-
cea szerint a 794 lebontott ga-
rázsból 182-t a Tóköz negyedben 
számoltak fel, ezek helyén júni-
us-július folyamán készülnek el 
az új parkolóhelyek. Hozzátette, 
hogy a ronda építmények helyén 
zöldövezetnek is jut hely, melyet 
a fogyatékkal élők számára is 
hozzáférhetővé tesznek. Feb-
ruárban a Monostor és a Donát 
negyed lakóit szólították fel ga-
rázsaik lebontására, nekik júni-
usig kell lépniük, utána kiküldik 
a helyszínre az önkormányzat 
által felbérelt munkagépeket.

Tarcea szerint a 9700 kolozs-
vári garázs lebontását a követ-
kező három év alatt bonyolítaná 
le a polgármesteri hivatal, idén 
újabb csomag felszólítást küld-
hetnek ki – hasonló ígéretek 
már korábban is elhangzottak, 
ám nem sikerült tartani a kitű-
zött határidőt. A városvezetés 
a „nagy garázsbontás” mellett 
más módon is biztosítaná a par-
kolóhelyeket a lakosoknak: a 
jövőben a kolozsvári ingatlan-
befektetők egy 100 négyzetmé-
ternél kisebb lakáshoz parkolót 
is kötelesek biztosítani, míg az 
annál nagyobb apartmanokhoz 
két megállóhely dukál.

A kolozsvári önkormányzat 
nem az egyetlen, mely megsza-
badulna a régi garázsoktól, ha-
sonló témájú tanácsi határozat 
elfogadására készül a héten a 
nagyváradi képviselő-testület 
is. A váradi városvezetés épp a 
közjóra, a városi tulajdonban 
lévő területek köz javára történő 
hasznosítására hivatkozva akar-
ja megfosztani garázsaiktól a 
jelenleg előnyt élvező lakosokat, 
hogy a létesítmények helyén par-
kolóhelyeket, zöldövezeteket, sé-
tányokat alakíthasson ki.

KÖZEL TÍZEZER ÉPÍTMÉNYT DÓZEROLTATNÁNAK LE KOLOZSVÁRON, NAGYVÁRAD IS HASONLÓ LÉPÉSRE KÉSZÜL

Mégsem egyszerű a „nagy garázsbontás”?

Nem kérnek belőlük. Kolozsváron közel tízezer garázst bontana le három év alatt az önkormányzat
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 » KRÓNIKA 

O rtodox húsvétra már nem 
lesznek érvényben a hétvégi 

korlátozások Kolozsváron, miu-
tán a fertőzöttségi arány tegnap 
3,21 ezrelékre csökkent. Kinyitnak 
a sporttermek, és ha folytatódik a 
trend, a színházak és mozik is meg-
nyithatnak. A kincses városban az 
elmúlt hetekben látványosan le-
csökkent az új koronavírusos fertő-
zöttek száma, hétfőn délelőtt 3,21 
ezrelék volt a fertőzöttségi arány. 
Így ha nem fordul meg a trend, az 
ortodox húsvétra már nem lesz-
nek érvényben az eddigi hétvé-
gi korlátozások, este 8-ig nyitva 
tarthatnak az üzletek és csak este 
10-től lép érvénybe a kijárási tila-
lom.  Mivel az incidencia 3,5 ezre-

lék alá csökkent, kinyithatnak a 
fi tnesztermek is. Tasnádi István 
Szilárd Kolozs megyei prefektus 
a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy 
a megyei vészhelyzeti bizottság a 
legrövidebb időn belül meghozza 
az enyhítésről szóló döntést. Ez 
meg is történt, a tegnapi határo-
zat szerint a kincses városban már 
nem érvényesek az április 12-én 
bevezetett szigorítások. Kolozsvá-
ron a jelentős oltakozási kedvnek 
tulajdonítják az esetszám-csök-
kenést, a kincses város országos 
első az immunizáció terén, a la-
kosság több mint egyharmada 
be van oltva. Aradon is eltörlik a 
hétvégi korlátozásokat, amelyek 
18 órai boltzárat és 20 órától kez-
dődő kijárási tilalmat írtak elő. A 
városban 3,4 ezrelék alá csökkent 

a fertőzöttségi ráta. Az enyhítésről 
tegnapi ülésén döntött a megyei 
vészhelyzeti bizottság. A döntés 
értelmében keddtől kinyithatnak 
a sport- és fi tnesztermek, az üz-
leteket pedig csak 21 órakor kell 
bezárni hétvégén. Szintén keddtől 
22 óráig tarthatnak nyitva az ét-
termek teraszai. A megyeközpont 
még mindig vörös zónás, ugyanis 
a 14 napra számított lakosságará-
nyos fertőzöttségi ráta meghaladja 
a 3 ezreléket. Következésképpen 
az éttermek belső terei, a mozik és 
játéktermek még zárva maradnak.

Csökken a fertőzöttség Nagyvá-
radon is, Bihar megye székhelyén 
hétfőn 3,71 ezrelék volt a fertőzött-
ségi ráta, így ha nem változik a 
trend, román húsvétra itt is felold-
ják a hétvégi korlátozásokat.

 » BÁLINT ESZTER

Szám szerint 6722 személyt 
oltottak be a hétvégi oltási 

maratonon Temesváron – vont 
mérleget a romániai oltási kam-
pányt koordináló bizottság a 
Ro Vaccinare hivatalos Face-
book-oldalon tegnap délelőtt, 
miután véget ért az országos 
premiernek számító akció.

Az oltási maraton pénteken 
délután rajtolt el a CRAFT üzleti 
központban berendezett oltó-
ponton, az önkéntes orvosok, 
asszisztensek, orvostanhallga-
tók pedig ezalatt az idő alatt 24 
órából 24-ben oltották az olta-
kozni vágyókat, akik amúgy re-
gisztráció nélkül kaphatták meg 
a Pfizer–BioNTech vakcináját.

Bár az eredeti terv az volt, hogy 
a hétvége alatt 10 ezren vehetik 
fel az oltást, és a rendelkezésre 
is állt a szükséges vakcina, végül 
6722-en jelentkeztek immunizá-
lásra. A hatóságok így is gratu-
láltak a Facebook-bejegyzésben a 
temesváriaknak és mindenkinek, 
aki kivette a részét a Romániában 
precedens nélküli akcióból. Beje-
lentették egyúttal, hogy a május 
7–9-i hétvégén Bukarestben szer-
veznek hasonló oltási maratont.

Mint ismeretes, Temesváron 
nem csak ez az akció jelent ro-
mániai premiert, a Béga-parti 
városban már elkezdődött az ol-
tás a háziorvosi rendelőkben is. 
Utóbbi akciót a hivatalos beje-
lentések szerint május 4-étől az 
egész országra kiterjesztik.

Enyhít a hétvégi szabályokon Arad és KolozsvárHétezernyi beoltott Temesváron




