
 

A tavalyi költségvetésből fennmaradt összegek átirányításáról döntött ma a 
Maros Megyei Tanács  
 
A 2019-es év első tanácsülésének egyik legfontosabb napirendi pontja a 2018-as 
évből megmaradt mintegy 101 millió lejes költségvetési többlet felhasználására 
vonatkozott. A megyei önkormányzat döntése értelmében a költségvetési 
többletből 62 millió lejt fejlesztésekre fognak fordítani, erre az összegre 
valójában már szerződések vannak kötve, hiszen a 2018-ban elkezdett munkálatok 
költségeiről van szó, amelyeket a kivitelezés ütemében fog kifizetni a megyei 
önkormányzat. Emellett további 39 millió lejt a működési költségek fedezetére 
irányított át a megyei tanács, hogy ha tovább késik a 2019-es költségvetés 
elfogadása biztosítani lehessen a megyei tanács és az alárendelt intézmények 
működtetését.  
 
A megyei tanács elnöke, Péter Ferenc megjegyezte, az eléggé nagy összegű 
költségvetési többletnek az az oka, hogy tavaly is viszonylag későn sikerült 
elindítani a versenytárgyalásokat a különböző munkálatokra és új beruházásokra, 
hiszen késett az országos költségvetés, és így a megye költségvetését is csak 
február közepén lehetett elfogadni. A megyei tanács elnöke ugyanakkor felhívta a 
figyelmet arra, hogy 2019-ben még súlyosabb problémákkal fognak küzdeni a helyi 
önkormányzatok a beruházások tekintetében, hiszen most, január végén sincs még  
jóváhagyva az országos költségvetés, így minden önkormányzat takaréklángon 
működik. „Minél később kerül sor a költségvetés elfogadására, annál később lehet 
majd elindítani a közbeszerzéseket. Egy nyílt versenytárgyalás átlagosan három 
hónapig tart, ha csak az év második felében tudunk szerződéseket kötni, akkor 
nagy valószínűséggel nem lehet befejezni az elkezdett munkálatokat. Ebből a 
szempontból óriási fékezőerő számunkra az, ha a költségvetést későn fogadják el” 
- mondta Péter Ferenc. 
 
A Transilvania Motor Ringen tart képzést a katasztrófavédelmi felügyelőség  
A mai tanácsülésen döntés született arról is, hogy a Horea Katasztrófavédelmi 
Felügyelőség februárban ingyen használhatja a motorsport pályát, hogy egy 
képzést szervezzen a katasztrófavédelmi felügyelőség gépjárművezetői számára, 
tekintettel arra, hogy nincs más helyszín, ahol biztonságos körülmények között 
gyakorlatozhatnak. A tanfolyam célja, hogy a járművezetők vezetési készségeit 
fejlesszék, valamint a GPS és a mobiltelefon alapú tájékozódási készségeiket. A 
képzésre 2019. február 13-14. illetve február 18-19. között fog sor kerülni.  
 
Korszerűsíteni fogják a marosorbói utat 
A megyei tanácsosok ma jóváhagyták a marosorbói megyei út korszerűsítésének 
műszaki-gazdasági mutatóit.  A munkálat összértéke (ÁFA-val) 2,358,850,14 lej, 
ebből a tervezés és kivitelezés értéke 1,969,510,06 lej. A Radnót (DN 15) – 
Csapószentgyörgy – Marosorbó közötti 153J jelzésű megyei út vezet el a 
marosorbói emlékműhöz. A projekt az 1,8 km hosszú út korszerűsítésére 
vonatkozik, ennek keretében kialakítanak egy 1433 m hosszú vízgyűjtő árkot, 
elrendezik az útpadkákat, illetve 20 bejáratot az út menti ingatlanokhoz, valamint 
elrendezik az útkereszteződéseket is. A beruházás kivitelezési határideje 8 hónap, 
amelyből 6 hónap a munkálatok ideje.  
 



 

A mai tanácsülés napirendjén szerepelt a Maros Megyei Tanács elnökének, 
valamint a megyei tanács szakbizottságainak 2018-as tevékenységi 
beszámolójának a jóváhagyása is. A két dokumentum elérhető az intézmény 
honlapján, a www.cjmures.ro címen, a határozattervezetek rovatban.  
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