Mobil jégpálya épül Maros megyében
Új lendületet kaphatnak a jeges sportok Maros megyében annak az
együttműködésnek köszönhetően, amelyet a mai ülésén hagyott jóvá a Maros
Megyei Tanács. A megyei önkormányzat, a Visit Mures Egyesület és a Mens Sana
Alapítvány közötti partnerségi megállapodás egy mobil fedett műjégpálya
építésére és működtetésére vonatkozik.
A projekt elsődleges célja a fiatalok edzése, tanítása. A tervek szerint a
műjégpálya működtetői partnerséget fognak kialakítani a tanintézetekkel, hogy a
fiatalok tornaórán elmehessenek a fedett jégcsarnokba és tanuljanak korcsolyázni.
A jeges sportokhoz szükséges infrastruktúra kialakításával a kezdeményezők
szeretnék fejleszteni a korcsolyázáshoz kapcsolódó sportágakat, így a
gyorskorcsolyát és a hokit, hiszen ezeknek a sportoknak több mint 100 éves múltja
van Maros megyében.
A mobil jégpálya az év kilenc hónapjában fog működni, a nyári időszakban zárva
lesz. A Maros Megyei Tanács a fedett műjégpálya működési költségeit fogja
biztosítani, a Visit Mures Egyesület lesz a működtető, aki menedzseli a csarnokban
folytatott tevékenységeket, a Mens Sana Alapítvány pedig megvásárolja a mobil
műjégpályát, amelyet ingyenes használatra ad át a működtetőnek.
Költségvetés-kiigazításról is döntött a tanács
A Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer keretében a hulladék
megyei szintű begyűjtése a megye különböző övezeteiben létrehozott átrakó,
válogató és komposztáló állomások segítségével fog megvalósulni. Ezeknek az
állomásoknak egy részét a helyi önkormányzatok építették, ezért ahhoz, hogy a
megyei rendszer részei legyenek, ezek át kell kerüljenek a megyei tanács
tulajdonába. A balavásári állomást már átvette a megyei tanács, de ahhoz, hogy
megfelelően működjön több beruházásra is végre kell hajtani. Ennek érdekében a
mai költségvetés-kiigazítás keretében a megyei tanács 6,3 millió lejt különített el
az állomáshoz vezető 1,5 km-es bekötő út szélesítésére, valamint a hulladék
tömörítéséhez és csomagolásához szükséges berendezésekre.
Jelentős költségvetés kiegészítést kapott ma a Maros Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság is, a megyei önkormányzat 4 millió lejt
csoportosított át az intézmény fenntartására a saját forrásaiból. Az összeg felét az
alkalmazottak fizetésére, a másik felét pedig működési költségekre fordíthatja az
intézmény. A költségvetés-kiigazítást követően a szociális és gyermekvédelmi
igazgatóság augusztusig tudja kifizetni az alkalmazottak bérét, a működési
költségeket pedig szeptember végéig tudják fedezni. Ahhoz, hogy az év hátralevő
részében is biztosítani lehessen az igazgatóság működését, állami költségvetés-

kiigazításra lenne szükség. A megyei tanács már májusban jelezte a Szociális és
Munkaügyi Minisztériumnak, hogy a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóságnak 59,5 millió lejes költségvetés-kiegészítésre lenne szüksége a 2018as évi tevékenységének biztosításához.
A mai ülésen a megyei testület azt is elfogadta, hogy bekerüljön a megye
költségvetésébe a Kulturális Minisztériumtól nyert 39 ezer lejes támogatás,
amelyet a megyei kulturális intézetek kaptak a minisztérium nemzeti identitásért
felelős osztályától a Centenárium alkalmából szervezett programjaik
megvalósítására. A Maros Megyei Könyvtár 10 ezer lejes támogatást kapott az Első
világháború a mozikban elnevezésű projektre és 4000 lejt az Első világháború a
számok, képek és dokumentumok tükrében elnevezésű kiállítás megvalósítására. A
Maros Megyei Múzeum 25 ezer lejes támogatásban részesült egy olyan könyv
kiadására, amely szintén az egyesülés tematikájához kapcsolódik.
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