Elfogadták Maros megye költségvetését
Jóváhagyta ma a megyei önkormányzat Maros megye 2018-as költségvetését. A
megye idén 25 százalékkal kevesebb pénzt kapott az állami költségvetésből a
tavalyi évhez viszonyítva, de tekintettel arra, hogy a 2017-es évet költségvetési
többlettel zárta a megyei önkormányzat, idén folytatni tudja az elkezdett
beruházásokat.
A Maros Megyei Tanács működési költségei biztosítottak egészen az év végéig, a
Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság esetében azonban a
bérekre elkülönített összeg csak 8 hónapra elegendő, az egyéb kiadásokra pedig
csak az év első 7 hónapjára van fedezet. A törvény értelmében a megyei
tanácsnak csak az intézmény kiadásainak 10 százalékát kell fedeznie, a többit a
központi költségvetésből kellene biztosítani.
A kulturális intézmények költségvetését teljes egészében a megyei önkormányzat
kell biztosítsa, és a bérköltségekre van fedezet az év végéig, a projektekre és
egyéb kiadásokra viszont csak 8 hónapra elegendőek a jelenlegi források. Bízunk
benne, hogy az első költségvetés-kiegészítés alkalmával sikerül fedezni ezeket a
hiányokat.
Maros megye általános költségvetése magába foglalja a Maros Megyei Tanács saját
költségvetését, az alárendelt intézmények költségvetését, amelyeket a megyei
tanács részben vagy teljes egészében finanszíroz, illetve a hiteleket.
A 2018-as megyei konszolidált költségvetés 696.528.000 lejes bevétellel számol,
amelyből Maros megyének, mint közigazgatási-területi egységnek a bevétele
394.869.000 lej, az alárendelt intézmények bevétele 2.666.000 lej, a megyei
tanácshoz tartozó két kórházi egység bevétele 287.999.000 lej, a belföldi hitelek
állománya pedig eléri 10.994.000 lejt. Ezzel szemben az éves kiadások összértéke
773.533.000 lej.
Ami a megyei tanács saját költségvetését illeti, az intézmény 394.869.000 lej
bevétellel és 471.874.000 lej kiadással számol ebben az évben. A működési
költségek 324.288.000 lejt tesznek ki, a fennmaradó 147.586.000 lejt
fejlesztésekre fordítja a megye. Ez utóbbi összegből 36.478.000 lejt fordít az
önkormányzat karbantartási munkálatokra, és ezen belül 28.201.000 lejt a megyei
utak javítására.
A 2018-as beruházási és karbantartási programból a következő fontosabb
projekteket emelnénk ki: a repülőtér helyreállítási munkálataira 54 millió lej van
elkülönítve az idei költségvetésből, az Apolló Palota javítási munkálataira és az
épületben egy fogyatékkal élő személyek fogadására is alkalmas iroda
kialakítására mintegy 600.000 lejt szán a megyei önkormányzat. A Maros Megyei
Klinikai Kórház 1,5 millió lejt kap karbantartási munkálatokra a járóbetegrendelők és 8 klinika számára, illetve 4,8 millió lejt különítettünk el a
sugárterápiás bunker építésére. Az idei költségvetésben szerepel a Marosorbói

emlékpark kialakítására vonatkozó építészeti és tájrendezési tervek költsége is
(72.000 lej). A szociális szolgáltatások területén több más beruházás mellett a
Szászrégeni Neuropszihiátriai Rehabilitációs Központ konyhájának kialakítása (1,2
millió lej), valamint a dicsőszentmártoni családi típusú otthon bővítése (607.000
lej) került be az idei költségvetésbe.
A felsoroltak mellett a megyei tanácsnak biztosítania kell az alábbi projektek
megvalósításához szükséges önrészt:
-

saját projektek: motorsport park – 4.592.000 lej, Marosvásárhelyi
Természettudományi Múzeum felújítása - 661.000 lej, Kultúrpalota
felújítása 1.261.000 lej, Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási
rendszer– 1.326.000 lej, Nyárádtő-Mikefalva-Dicsőszentmárton közötti
megyei utak korszerűsítése -877.000 lei; ISO 9001-2015: Maros Megyei
Tanács hatékonyságának növelése -151.000 lei.

-

partnerségben megvalósított projektek: Maros megyei víz- és
csatornahálózat bővítése – 708.000 lej, a Szentágota és Segesvár közötti
106-os megyei út felújítása - 4.613.000lej.

-

a Helyi Fejlesztések Országos Programja keretében támogatást nyert
projektek: a Bonyha-Kund-Szeben megyei megyehatárt összekötő út
helyreállítása - 258.290 lej önrész, a Beresztelkét-VajdaszentiványtSárpatakot összekötő út kiszélesítése – 1,4 millió lej, valamint a LudasNagysármás-Beszterce-Naszód
megyei
megyehatáron
haladó
út
helyreállítása- 82.000 lej

Az önkormányzat idén is tervezi újabb uniós pályázatok leadását, az ezekhez
szükséges önrész biztosítására 21.653.000 lejt különített el a megye 2018-as
költségvetésében.
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