Péter Ferenc: 2019 az új vállalások éve a Maros Megyei Tanácsnál
Új, nagyszabású fejlesztések indítását tervezi idén a Maros Megyei Tanács, miután
tavaly sikerült lezárni több olyan nagy beruházást is, amelyeket sok évvel ezelőtt
indított el az önkormányzat. Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke ma
sajtótájékoztatón mutatta be az intézmény 2019-es prioritásait.
„A legfontosabb célkitűzéseink egyike, hogy a következő időszakban fejlesszük a
Maros megyei egészségügyi ellátást, emellett tervezzük egy konferencia- és
rendezvényközpont építését, amely Erdély legnagyobb ilyen jellegű létesítménye
lenne, illetve tervben van egy kerékpárút kialakítása a nyárádmenti kisvasút
nyomvonalán. Az új tervek mellett továbbra is prioritásként kezeljük a
marosvásárhelyi repülőtér fejlesztését, valamint a Transilvania Motor Ring
fejlesztését is. Merész terveink vannak, de ezek megvalósítása természetesen függ
az idei állami költségvetési forrásoktól, amelyről remélem, hamarosan többet
fogunk tudni, illetve az uniós finanszírozási lehetőségektől is, attól, hogy idén
milyen új pályázati kiírások jelennek meg” – nyilatkozta Péter Ferenc.
A megyei tanács elnöke az idei prioritások közé sorolta a metropolisz övezet
egyesületének újjáélesztését is. „ Az idei év sorsdöntő a metropolisz övezet
szempontjából. Ma az egyesület haszontalan, ha nem sikerül előre lépni, és
projekteket elindítani, akkor szükségtelen is” – fogalmazott Péter Ferenc,
hozzátéve, hogy az egyesületnek végre olyan fejlesztéseket kellene elindítania,
amelyek fontosak az övezethez tartozó települések számára. A megyei
önkormányzat elnöke szerint az egyik első projekt lehetne az, hogy az egyesület
felvállalja, elkészíti a Marosvásárhely Mezőség felőli terelőútjának megépítéséhez
szükséges megvalósíthatósági tanulmányt.
A mai sajtótájékoztatón a következő prioritások kerültek bemutatásra:
Az urológiai kórház új épületének befejezése – 2019-ben elkészítjük a kivitelezési
tervet az építkezés befejezéséhez, miután tavaly elkészült a szakértői felmérés
arról, hogy az évekkel ezelőtt félbemaradt beruházás befejezéséhez milyen
munkálatokat kell még elvégezni.
Az onkológiai klinika új sugárterápiás bunkerének megépítése- a munkálatokra
vonatkozó kivitelezési szerződés már alá van írva, jelenleg zajlik az engedélyek
beszerzése, és hamarosan kezdődnek a munkálatok. A kivitelezési határidő 9
hónap.
Több pénzt fordítunk a kórházak fejlesztésére és javítási munkálatokra – a megyei
tanács felkérte a kórházat, hogy küldjön be minden adatot arról, hogy milyen
javítási munkálatokra lenne szükség, és milyen eszközöket szeretnének beszerezni
az év során, és a megyei költségvetés függvényében igyekszünk finanszírozni
ezeket a beruházásokat.

Erdély legnagyobb konferencia- és rendezvényközpontjának megépítése – 2019ben elkészítjük a multifunkcionális központ kialakításához szükséges
szaktanulmányokat. A térségben jelenleg sehol sincs ilyen konferenciaközpont.
Egy olyan többfunkciós komplexum építésére vállalkozunk, ahol nagyszabású
vásárokat,
konferenciákat,
kiállításokat,
sportés
szabadidős
tömegrendezvényeket lehet majd szervezni.
Kerékpárutat alakítunk ki a Nyárádmentén – ennek érdekében kezdeményezzük a
kisvasút Vármező és Nyárádtő közötti szakaszának átvételét a Szállítási
Minisztériumtól, hogy ezen a nyomvonalon egy kerékpárutat alakítsunk ki
Görgényi-havasok síközpont fejlesztése – a Turisztikai Fejlesztések Országos
Mestertervében is szerepel az a beruházás, amely egy új síközpont kialakítását
célozza a Görgényi-havasokban 12 km sípályával. Idén elindítjuk a beruházáshoz
szükséges szaktanulmányok elkészítését.
A felsoroltak mellett a megyei tanács számára 2019-ben is prioritást jelent a
Transilvania Repülőtér és a Transilvania Motor Ring fejlesztése. A megyei
önkormányzat idén európai uniós pályázatot készül benyújtani a kifutópálya
meghosszabbítására, az utasterminál bővítésére és a repülő parkolók bővítésére. A
motor ring esetében a parkoló övezet bővítése és egy új bekötőút építése szerepel
az idei tervek között.
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