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A Maros Megyei Tanács ma hagyta jóvá a megye 2019-es évi általános
költségvetését. A bevételeknél 778.850.000 lej szerepel a költségvetésben,
amelyhez hozzáadódik az előző évekről megmaradt 98.000.000 lej értékű
költségvetési többlet. A teljes költségvetés tehát 876.850.000 lej, amely 11%-kal
több a 2018-as büdzsénél. Ebből az összegből 700.691.000 lejt tesznek ki a
működési költségek és 176.155.000 lejt a fejlesztésekre szánt alapok.
"Az idei évben mintegy 30%-kal több pénzt irányoztunk elő beruházásokra 2018hoz képest, és nagyobb összegeket szánunk az orvosi egységek működésére, a
kulturális intézményekre és a megyei közutak javítására. A tavalyi
költségvetéssel ellentétben az idei költségvetés minden Maros Megyei Tanács alá
tartozó intézmény, köztük a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság egész évi
működési költségét fedezi. Bár az előző években előfordult, hogy a kezdeti
költségvetés nem volt elegendő a Gyermekvédelmi Igazgatóság éves működésére,
idén ez a veszély nem áll fenn, ugyanis a teljes évi működési költségeket és a
bérköltségeket is biztosítani tudtuk” - hangsúlyozta Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke.
Ami a megyei tanács beruházásait illeti, a megyei utak korszerűsítésére 71.044.00
lejt szántak, ez az összeg a PNDL program keretében finanszírozott projektek
költségeit is tartalmazza. A beruházásokra elkülönített összegekhez hozzáadódik
további 55 millió lej a javítási munkálatokra, ami nagyobb összeg, mint a tavalyi
keret, amikor 28 millió lej volt elkülönítve javítási munkálatokra.
A Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat új Intervenciós Központjára, mely egyben
székházként is szolgál majd, 3.060.000 lejt különített el az önkormányzat. További
239.000 lejt egy olyan tanulmány elkészítésére szánnak, melynek köszönhetően
sípályát létesítenének a Görgényi-havasokban.
A Transilvania Repülőtér 12.814.000 lejt kap csatornázási munkálatokra és a
repülőtér előtti körforgalom megvalósítására. Az összegből 11 millió lej állami
költségvetési forrásokból származik.
Az egészségügyi intézmények fejlesztését prioritásként kezeli a megye, így idén
jelentősen több pénzt kapott a megyei tanácshoz tartozó két kórház. A Maros
Megyei Klinikai Kórház idén 28.899.000 lejt kapott beruházásokra a tavalyi 5 millió
lejhez képest, míg a dicsőszentmártoni „Gheorghe Marinescu” kórház 6.725.000
lejt kapott a tavalyi 1,5 millió lejhez képest. A két egység így összesen 35.624.000
millió lejt fordíthat beruházásokra. A két kórház számára elkülönített összegekből

14,5 millió lejt kormánytámogatásként kapott a megye a 2019. évi állami
költségvetésből.
A Maros Megyei Klinikai Kórház 18.920.000 lejt kapott szaktanulmányok, tervek
készítésére és különböző munkálatok megvalósítására, ebből többek között a
sugárterápiás bunker építésére van elkülönítve 6 millió lej, további 11 millió lej az
Onkológiai Klinikánál tervezett felújítási munkálatokra, valamint 950.000 lej egy
szennyvíztisztító állomás építésére a Gheorghe Marinescu utca 1. szám alatt álló
ingatlan számára. A beruházások mellet a megyei kórház 9.979.000 lejt kapott
orvosi eszközök és berendezések vásárlására. A dicsőszentmártoni Gheorghe
Marinescu kórház 4,7 millió lejt kapott a csatornarendszerének a felújítására, és
2.025.000 lejt berendezések és orvosi eszközök vásárlására.
A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 2019-ben 2,5 millió lejt
fordíthat beruházásokra, és 700.000 lejt javításokra.
A megyei kulturális intézmények összesen 3.673.000 lejt kaptak beruházásokra,
miközben tavaly csak 955.000 lejt. A legfontosabb beruházásaik között említhető,
hogy a megyei múzeum új műtárgyakat vásárolhat, valamint 391.000 lejt fordíthat
a mezőzáhi kastély javítási munkálataira.
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