
A polgármester beszámolója a vetési önkormányzat júliusi tevékenységéről 

 

    A polgármesteri funkcióba való kinevezésem óta eltelt időszakban, elsőbbségi szempontokat 

figyelembe véve három irányban szerveztem meg a tevékenységet: 

     I. Vetés község önkormányzati struktúrájának és működtetésének elemzése, a hivatali 

tevékenység hatékonyságának fokozására tett  szabályozások bevezetése, a tanácsosokkal és a 

község lakosaival való folyamatos kommunikáció megszervezése. 

   II. A községi közszolgáltatások állapotának és működtetésének felmérése (vízellátás, 

közterületfenntartás, utcai világítás), a szükséges átszervezések  megtervezése, valamint új,  

szociális téren kialakítandó közszolgáltatás meghatározása és létrehozása. 

  III. A folyamatban lévő beruházások helyzetének elemzése, a 2016-os költségvetésbe foglalt, 

tervezett beruházások beindítása, új beruházások és közbeszerzések kezdeményezése. 

     A  község anyagi helyzete nagyon jó. A mandátum kezdetének időpontjában az önkormányzat 

költségvetési számláján 7,6 millió lej szerepelt, egy alulbecsült bevételi tétel mellett, ami 

lehetővé tette az éves  helyi költségvetés bevételi fejezetének növelését 2,0 millió lejjel.    

    A hivatal működtetésében tapasztalt hibák és hiányosságok: 

- Nagyon rosszul beosztott költségvetés, olyan tételekre és beruházási munkálatokra kiutalt 

pénzek, amelyekre az adott összeg nem volt szükséges, ugyanakkor fontos kiadások 

fejezetének költségvetésbe foglalása teljesen hiányzik, ami szükséges és azonnali munkálatok 

finanszírozására szolgálna.   

- A községháza belső szervezésének működésképtelensége, olyan struktúrák, irodák, 

beosztások hiánya, amelyek bizonyos feladatok és kötelezettségek elvégzésére 

elengedhetetlenül szükségesek, és amelyek valójában a helyi önkormányzat tevékenységi 

köréhez tartoznak. 

   Nehézségek ebben az időszakban : 

- A megnövekedett bürokrácia, amit a közbeszerzési törvény új, teljesen értelmetlenül és 

hasztalanul megváltoztatott alkalmazási normái és procedúrái vezettek be,  valamint a 

különböző módon értelmezhető szabályozásai, amelyek gyakorlatilag gátolják a gyors és 

biztonságos közbeszerzést, beláthatatlan következményeket vonva maga után a 2016-os 

költségvetési évre vonatkozóan.     

 

        A vetési községháza szerkezeti felépítése, működtetése, a folyamatos kommunikáció 

fenntartása tanácsosokkal és a lakosokkal 

 

1. Összeállítottuk a helyi költségvetés kiegészítését, amit a július 7. rendkívüli tanácsülésen a 

testület jóvá hagyott. 

2. Javaslatot tettem a hivatal szerkezeti struktúrájának átalakítására, a működési hiányosságok 

áthidalása és kiküszöbölése érdekében, a szükséges személyzeti létszám kiegészítésévelá 

Ennek tervezetét, a törvény előírása szerint felterjesztettük jóváhagyásért az Országos 

Közhivatalnokok Ügynökségéhez, majd a helyi tanács jóváhagyása következik. 

3. Összeállítottuk a polgármsteri hivatal új Szerkezeti és Működési Szabályzatát az új 

szerkezeti felépítés alapján, amit a hivatal alkamzottaival megtárgyalunk, majd egyeztetés 

után a tanács elé kerül jóváhagyásra. 

4. Összeállítottunk egy új Belső Szabályzatot, amelyet egyeztetünk a munkatársakkal, majd a 

polgármester rendeletével életbe léptetünk. 



5. Hetente összeülünk minden alkalmazottal közösen megvitatni a folyamatban lévő 

munkálatokat, a soron következő feladatokat és megbizásokat. 

6.  A július 7. rendkívüli tanácsülésen a testület jóvá hagyta a helyi tanács új Működési 

Szabályzatát. 

7. Közbeszerzéssel új laptopokat biztosítottunk minden tanácsos számára, ezáltal sokkal 

hatékonyabb, eredményesebb tevékenység várható, miután online kapják meg hasznos időn 

belül az anyagokat, előterjesztésre készülő tervezeteket, információkat, szabályzati 

módosításokat. 

8. Két alkalommal szerveztünk lakossági fórumot,  július 3-án, Óváriban 45 személy,  majd 

július 9-én Vetésben, 45 érdeklődő részvételével. 

9. Belső felmérését és fejlesztési terv elkészítését kezdeményeztem a vetési hivatal 

információs rendszerére,  új programok  beindításával, az elektrónikus iktatás 

bevezetésével, valamint a kiterjesztésérvel a létesítendő óvári és vetési irodákba. 

10. Felújított, kibővített, az előzőnél sokkal tartalmasabb községi hivatalos honlapot 

szerkesztünk, interaktív formában. 

11. Csapatépítési tréning szervezését kezdeményeztem előbb a tanácsosoknak, majd a hivatal 

alkalmazottainak, ennek részleteiről és formájáról a tanácsosokkal egyeztetünk. 

 

      Közterületfenntartás, új közszolgáltatások létrehozása szociális téren 

 

12. Megkezdtük a közbeszerzési eljárást és a szerződés megkötését az útszéli árkok tisztítására,  

szabaddá tételére, majd az árkok menti bozótos lenyírására és a kishidak javítására. A 

munka első szakaszában a Károlyi út leágazásától a vetési megyi út mentén haladnak, majd 

a Kényszer és a Csengeri út következik. 

13. Megkezdtük a közbeszerzési eljárást és a szerződés megkötését az óvári mezei utak 

feljavítására. 

14. Elindítottunk egy felmérést és egy tanulmány elkészítését szociális közszolgáltatás keretén 

belül megszervezendő házi beteggondozás bevezetésére, és helyi szinten létrehozandó 

egészségügyi központ kialakítására. 

15. Előkészítettünk és közvitára bocsátunk egy tanácsi határozattervezetet, a közterület, a 

közrend és a köztisztatási kihágások bírságolására. 

16. A község a hozzárattozó falvakkal kiterjedt, ezért szükséges egy új utcanév jegyzéket 

megállapítani. Kérjük a tanácsosokat, a lakosokkal konzultálva tegyenek javaslatokat 

utcanevekre, a község Általános Rendezési Tervében szereplő utcák átkeresztelésére.  

 

       Folyamatban lévő beruházások állapota, a 2016 os költségvetésbe foglalt  beruházások 

megindítása, új beruházások és közbeszerzések kezdeményezése 

 

17. Elemeztük a kivitelezővel és a munkavezetővel az Óvárit ellátó ivóvízvezeték  és a Vetés - 

Óvári csatornahálózat kiépítésének munkálatait, egyeztettünk egy ivitelezési grafikont, ami 

biztosítja a kivitelezés befejezését ez év végéig. 

18. Új műszaki megoldást körvonalaztunk a kivitelezővel, a tervezővel és a munkavezetővel és 

megegyeztünk az Óvárit ellátó víztartály átcsatlakoztatásáról a szatmárnémeti városi 

hálózatra a vetési furt kútból való  eddigi feltöltés helyett, valamint modern műszaki 

megoldást a csatornahálózat szivattyúrendszerének képítésére. 



19. A napokban a helyszínen mértük fel a Környezetvédelmi Alap kiküldötteivel a munkálatok 

eddigi menetét, hogy a kifizetéseket a környezetvédelmi  alpaból folyósítsák a helyi 

költségvetésbe. 

20. Az Apaserv megbizottaival megbeszéltük  az Óvári ivóvízhálózatról való lecsatlakoztatások 

megtervezését és a munka megkezdését, valamint a vetési ivóvízhálózat kibővítését a 

Zsadányi utcára, és a Károlyi útra az Apaserv Fejlesztési és Karbantartási Beruházási 

Alapjának Vetés község rendelkezésére álló összegéből. 

21. Beindult a közbeszerzési eljárás a lecsatlakoztatások tervezésére az Óvári  ivóvíz valamint a 

Vetés Óvári csatornahálózatról, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a vízellátási  és a 

csatornahálózati rendszer kiépítési munkálatait befejezzék.     

22. Megkezdődött a közvilágítás hálózatának kibővítése az újonnan nyilt utcában. 

23. Elkezdtük a munkálatokat a vetési óvoda bővítésén. 

24. Újrakezdődtek a munkálatok a decebali lakodalmas háznál, megegyezés szerint év végéig 

be kell fejezni. 

25. Befejezték a dokumentációt és a tervezést és rövidesen versenytárgyalásra kerül a három 

iskolaudvaron létesítendő műanyagborítású sportpálya kivitelezése. 

26. Befejeztük a licitdokumentációt a Vetés - Óvári községi út modernizálásának munkálataira, 

a héten közzé tesszük a kiírást a SEAP ( Serviciul Electronic de Achizitii Publice) 

internetes oldalán. 

 

Egyebek 

 

27. Július 5-én  fogadtam Vetés község testvértelepülésének, Csenger városnak a 

polgármesterét, Forján Zsoltot, akivel közös előterjesztést fogalmaztunk meg Óvárit 

Csengerrel összekötő út modernizálására a határátkelő  jövőbeni megnyitása érdekében. 

28. Megbeszélést  tartottunk a három falu labdarugó klubjainak vezetőivel és megegyeztünk, 

hogy rövid időn belül egy közös fejlesztési stratégiát dolgoznak ki a helyi labdarugás 

megszervezésére, minél több  helyi fiatalt beszervezésére. 

29. Újra megkezdte tevékenységét a földosztó bizottság, kidolgoztunk egy munkaprogramot, 

amelynek alapján kéthetente összeülünk majd, hogy az év végéig lehessen lezárni a még 

tisztázatlan dossziékat.    

 


