
 

Költségvetés-kiigazításról döntött a Maros Megyei Tanács 

A mai tanácsülés elfogadott határozatok közül kettő is költségvetés-kiigazításra 

vonatkozott, az egyik a megye általános költségvetésének módosításairól 

rendelkezett, a másik a Maros megyei ipari park költségvetésének a kiigazításáról.  

A megye költségvetését tekintve ma több alárendelt intézmény költségvetésének a 

kiegészítését is jóváhagyta az önkormányzati testület:  

 A Maros Megyei Klinikai Kórház 90 ezer lejt kap egy lamináris biztonsági és 

elszívó berendezés vásárlására, illetve 154 ezer lejt két speciális mosógép 

beszerzésére; 

 A Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Kórház esetében 20 ezer 

lejjel kiegészítették a kórház szennyvízvezeték rendszerének cseréjére 

vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kiutalt összeget; 

 A Maros Megyei Barlangi és Hegyimentő Szolgálatnak 65 ezer lejt utalt a 

tanács, ebből 45 ezer lejt az alkalmazottak béreinek fedezetére, 10 ezer 

lejt javításokra és 10 ezer lejt a hegyimentő szolgálat tulajdonában lévő 

járművek biztosításainak kifizetésére; 

 a Maros Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-Védő Szolgálata 167 ezer 

lejt kapott az alkalmazottak béreinek fedezetére november végéig;  

 a Maros Megyei Múzeum javításokra szánt alapját 130 ezer lejjel 
egészítette ki a tanács, hogy ebből fedezni lehessen a mezőzáhi kastély 
tetejének sürgősségi javítási munkálatait; 
 

A Maros Megyei Ipari Park költségvetését is módosították. Az ipari parknak idén 

23,74 százalékkal nőttek a bevételei (az eredetileg becsült 1.474.000 lej helyett 

1.824.000 lejjel számolnak), a kiadások pedig 90 ezer lejjel növekedtek 

(1.439.000 lejről 1.529.000 lejre). A nagyobb kiadásokat az okozza, hogy az ipari 

park különböző szaktanulmányokat szeretne elkészíteni. 

A Maros Megyei Múzeum gondozásába kerül a mezőzáhi Ugron-kastély. A megyei 

önkormányzat a mai ülésén döntött arról, hogy a megye köztulajdonában lévő 

mezőzáhi kastély a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságtól 

átkerül a Maros Megyei Múzeum gondozásába. Az épületben működő mezőzáhi 

elhelyező központ 2012-ben zárt be, amikor elkészültek az erdőszentgyörgyi és a 

mezőrücsi családi típusú központok. A mezőzáhi gyermekotthon bezárását 

követően a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság több forrásból 

is próbált finanszírozást szerezni, hogy az ingatlanban különböző szociális 

programokat indítsanak, de a kezdeményezések nem jártak sikerrel, az épület 

állaga pedig folyamatosan romlott az elmúlt évek során. Annak érdekében, hogy a 

műemlék épületet jobban karban lehessen tartani, illetve hogy előkészítsük az 

állagmegőrzéshez/helyreállításhoz szükséges dokumentációt, a megyei tanács a 



 

Maros Megyei Múzeumot bízta meg az ingatlan gondozásával. Annak érdekében, 

hogy még idén el lehessen végezni a sürgősségi beavatkozásokat, a 

múzeumjavításokra szánt alapját 130 ezer lejjel egészítette ki a megyei tanács.  

A megyei önkormányzat arról is döntött ma, hogy a Marosorbói Emlékműhöz 

vezető bekötőutat megyei útnak minősítik, miután korábban az utat már átvették 

a megye köztulajdonába a radnóti önkormányzat tulajdonából.   

A tanácsosok elfogadtak ma egy, a Romániai Iskolai Program alkalmazására 

vonatkozó határozatot is, amely a friss gyümölcsök és zöldségek fogyasztását 

ösztönzi az iskolákban. A határozat értelmében a Maros megyei iskolákban az 

országos program keretében almát, körtét, szőlőt vagy szilvát lehet kiosztani az 

óvodásoknak és iskolásoknak. Emellett oktató programokat is kell szervezzenek a 

tanintézetek, amelyek lehetnek tematikus napok a gyümölcsfogyasztás 

népszerűsítésére, vagy más jellegű tevékenységek a tanórák keretében vagy azon 

kívül, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a fiatalok friss gyümölcsöt és 

zöldségeket fogyasszanak. Ezekre a nevelő tevékenységekre sor kerülhet az 

opcionálisan választható egészségügyi nevelési tantárgy keretében is.  

A Maros Megyei Tanács Sajtóirodája 

 


