
 

Jóváhagyták Maros megye 2020-as költségvetését 

 

A Maros Megyei Tanács a mai tanácsülésen elfogadta Maros megye 2020-as 

költségvetését. A büdzsé összeállításakor három alapelvet tartott szem előtt a 

megyei önkormányzat, egyrészt, hogy folytatni lehessen minden eddig elkezdett 

beruházást, másrészt hogy újabb megyei útszakaszok legyenek korszerűsítve, 

illetve hogy a biztosítva legyenek a megyei tanács és az összes alárendelt 

intézmény számára a működéshez szükséges források. 

 

„Idén az állami költségvetésből 100 millió lejjel kevesebb pénzt kaptunk a 

működési költségekre, mint amennyire szükségünk van. A törvény értelmében 

ezeket a kiadásokat biztosítanunk kell, és ezt meg is tesszük, így a saját 

bevételeink és a költségvetési többletből származó összeg egy részét ezekre a 

kiadásokra fordítjuk. Biztosítjuk továbbá az előző évben megkezdett beruházások 

folytatását és az európai uniós projektek megvalósításához szükséges összegeket 

is. Így amíg nem kerül sor költségvetési kiigazításra nem tudunk új beruházásokat 

indítani. Ilyen körülmények között is folytatjuk a megyei utak korszerűsítési 

programját. A 2020-as évre 101 millió lejt különítettünk el a megyei utak 

karbantartására, javítására és korszerűsítésére. Folytatjuk a tavaly elkezdett 

nagyobb útügyi munkálatokat, illetve öt híd felújítását, újjáépítését kezdjük el 

idén.  Ezeknek a beruházásoknak az összértéke eléri a 70 millió lejt. Folytatjuk az 

egészségügyi intézmények fejlesztését is, a Maros Megyei Klinikai Kórház 

beruházásai közül a legfontosabb az Onkológiai Klinika felújítása. Orvosi 

eszközökre viszont kevesebb pénz jut idén. Jelenleg 700 ezer lejt különítettünk el 

eszközökre, tavaly 5 millió lejt fordítottunk ugyanerre a célra”- emelte ki Péter 

Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke. 

 

Maros megye általános költségvetésének bevétele idén 798 626 000 lej. Ehhez 

hozzáadódik az előző évek költségvetési többlete 101 500 000 lej összegben. Így a 

megye összesen 900.126.000 lejből gazdálkodhat. Ebből a keretből 647.949.000 

(71,9%) lejt tesznek ki a működési költségek és 252 177 000 lejt (27,9%) fordíthat 

fejlesztésekre a megyei önkormányzat.  A fejlesztési keretből 122.276.000 lejt 

tesznek ki az uniós projektekre elkülönített források. Azoknál a beruházásoknál 

ugyanis, amelyek megvalósítására európai uniós támogatást nyert a megyei 

tanács, a munkálatok költségét csak utólag térítik meg az uniós hatóságok, így a 

beruházás teljes költségének fedezetét biztosítani kell saját forrásokból. Amint az 

Európai Unió visszafizeti a felhasznált összegeket, ezeket az alapokat más 

beruházások elindítására lehet majd fordítani.   

A következő európai uniós támogatással megvalósuló projektek szerepelnek a 

költségvetésben: Marosvásárhelyi Természettudományi Múzeum felújítása - 9 077 

000 lej; a Kultúrpalota  felújítása 4 464 000 lej; 151B és 142-es jelzésű, Nyárádtő 

és  Dicsőszentmárton közötti megyei utak korszerűsítése-104 222 000 lej; a 106-os 

jelzésű, Szentágota és Segesvár közötti megyei út felújítása -600.000 lej, Az 

állampolgárok számára nyújtott szolgáltatások egyszerűsítését célzó intézkedések 

a Maros Megyei Tanács szintjén - 1 219 000 lej; Vénusz - Együtt a biztonságos 



 

életért! -431.000 leji; Team-Up: Előrelépés az alternatív gyermekgondozás 

minőségében - 1 044 000 lej. 

A fejlesztések, beruházások terén a következő  fontosabb tételek szerepelnek a 
költségvetésben: a Maros Megyei Klinikai Kórház és a Dicsőszentmártoni Kórház 
22.147.000 lejt kap beruházásokra, az összeg fele saját bevételekből, a másik fele 
kormányzati forrásokból származik, a marosvásárhelyi repülőtér fejlesztésére 
25.846.000 lej van elkülönítve, a kulturális intézmények 2.876.000 lejt 
fordíthatnak fejlesztésekre, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 
Igazgatóság 1 953 000 lejt kapott beruházásokra és 52 050 000 lej van elkülönítve 
a megyei utakat érintő nagyobb beruházásokra.   

A megyei szociális szolgáltatások finanszírozását egyelőre nem tudjuk az egész 

évre biztosítani.  Jelenleg 82,094 000 lej van elkülönítve a Maros Megyei Szociális 

és Gyermekvédelmi Igazgatóság működésére. A kormány csak 26 millió lejt, a 

működési költségek 19 százalékát biztosította, így a fennmaradó összeget saját 

forrásokból és a költségvetési többletből biztosítottuk. Bízunk benne, hogy a 

költségvetés-kiegészítéskor újabb összeget kapunk a szociális szolgáltatások 

finanszírozására. 

 

A ma elfogadott költségvetés magában foglalja a civil szervezetek számára kiírt 

pályázatok költségvetési keretét is. A megyei tanács idén 2,4 millió lejt fordít 

vissza nem térítendő támogatásokra kulturális, egyházi, szociális, sport és ifjúsági 

tevékenységek finanszírozására. 
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