Átláthatóbb lesz ezentúl, hogy hogyan voksolnak a megyei tanácsosok
A februári soros tanácsülésen a Maros Megyei Tanács először használta az újonnan
felszerelt elektronikus hangosító és szavazó berendezést. Az új rendszer 40
hangrögzítő és elektronikus szavazó készüléket tartalmaz, amelyek segítségével
rögzíteni lehet a tanácsosok felszólalását, illetve amelyeken keresztül szavazni
tudnak. A rendszer lehetővé teszi a nyílt szavazás eredményének megjelenítését
egy képernyőn, ezáltal minden megyei tanácsos szavazata név szerint láthatóvá
válik. A tanácsosok neve mellett a berendezés feltűnteti, hogy az illető tanácsos
hogyan szavazott: igennel, nemmel vagy tartózkodott. A teljes rendszer magában
foglal egy fordító berendezést is, amely 50 vezeték nélküli fülhallgatót és 4
adókészüléket tartalmaz, melyen keresztül akár négy nyelvre is lehet szimultán
fordítani. A befektetés értéke megközelítőleg 192 ezer lej.
A tanácsülés keretében elfogadták az Alsóidecsi Idősek Otthonának 2019-es évre
vonatkozó átlagos havi fenntartási költségeit, valamint a gondozottak által
fizetendő havi hozzájárulás értékét. Az összeg függ az idős személyek
függőségének mértékétől, de az otthon aktuális éves költségvetésétől is. A Maros
Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság által javasolt összegeket
tartalmazó határozat megtekinthető a www.marosmegyeitanacs.ro honlapon.
A Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság ugyanakkor közzétette, hogy a 2018-as
évben mekkorák voltak az egy főre jutó átlagos havi kiadások a szociális
szolgáltatások típusa szerint az intézményhez tartozó működési egységekben és
központokban. Az átlagköltség meghatározásakor figyelembe vették a személyes
kiadások értékét, illetve a javakkal és szolgáltatásokkal járó költségeket minden
központ vagy alegység esetén. Az Igazgatóság adatai alapján a tavalyi kiadások
meghaladták a 978/2015-ös kormányhatározatban előirányozott minimális
költségszabványokat. A szabványokat a szociális szolgáltatásokra elkülönített
normatív költségek alapján határozzák meg országos szinten, és ez befolyásolja
hogy a helyi önkormányzatok mennyi pénzt kapnak a szociális szolgáltatásokra
biztosítására az állami költségvetésből. A szabványokat évek óta nem frissítették,
ezért a legtöbb esetben nem fedezik a kiadásokat, jelentősen megnehezítve az
intézmény működését.
A Munkaügyi Minisztérium közvitára bocsátotta az új költségszabványok
meghatározására vonatkozó határozattervezetet, és reméljük, hogy ezt még a
megyei költségvetés jóváhagyása előtt elfogadja a kormány. Ha ez megtörténne, a
Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság az előző évekhez képest
nagyobb támogatást kaphatna az állami költségvetésből.
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