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Vetés község polgármesterének beszámolója a 2016. augusztus 31-i közgyűlés 

alkalmából készített, augusztus hónapi tevékenységéről  

 

A beruházások és a közterület fenntartása terén végzett munka 

1. A „Vetés és Óvári községek ivóvíz-ellátási és csatornázási rendszerének 

megvalósítása” elnevezésű beruházás a legfontosabb megvalósítás alatt álló 

fejlesztés a községben. A munkálatok a kivitelező, tervező és az építésvezető 

által meghatározott ütemben zajlottak, és minden feltétel adott, hogy az év 

végéig befejeződjenek. 

2. Szerződést kötöttünk és elkezdődött a csatornázási rendszer 

szivattyúállomásához szükséges műszaki megoldások tervezése, ezeknek 

korszerűbbekre való cseréje érdekében. Ugyanakkor elkezdődtek az 

ivóvíznek Károlyi útról történő csatlakoztatásának és a hozzátartozó tartály 

megtervezése, amely szükségtelenné teszi egy kút fúrását Óvári község 

ivóvíz-ellátása érdekében.  

3. Le vannak szerződve és a szakemberek elkezdték az óvári ivóvízhálózathoz, 

valamint az óvári és vetési csatornarendszerhez csatlakozó bekötő vezetékek 

lefektetéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és műszaki tervek 

elkészítését. 

4. Versenytárgyalást írtunk ki a Vetés-Óvár közötti, 60A jelzésű községi út 

korszerűsítésének elvégzésére, mely Vetés község legfontosabb, saját 

költségvetéséből finanszírozott beruházása.  

5. Le vannak szerződve és elkezdték a vízlevezető árkok és pallók kitisztítását 

célzó munkálatokat a Főúton, Vetés község bejáratánál, az országút 

kereszteződésénél, és részlegesen a Kenszer és a Csengeri utcákon. 

Ugyanakkor a kivitelezők kitisztították és feltöltötték a roma negyedben 

található gödröket, a Kenszer utca végén. 

6. Leszerződtük és elkezdték az óvári mezőgazdasági utak javítási munkálatait. 

7. Leszerződtük és elkezdték elkészíteni a Decebal faluban levő sportpálya 

öltözője épületének javítására vonatkozó dokumentációt. Leszerződtük és 

elkezdték a volt polgármesteri hivatal épületének rendbetételére, és 

kulturális központtá alakítására vonatkozó dokumentációk elkészítését.  

8. Újból napirendre került a Vetés község központjában található árkok 

rendbetétele.  

9. Újra elvégeztettük a lakodalmas terem építésére vonatkozó szakértői 

vizsgálatokat Decebal faluban, és elkezdődtek az építkezési munkálatok. 

10. .Befejezésre és átadásra került 180 négyzetméternyi parkoló és járda a vetési 

temető jobb oldalán.  
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11. Szerződést kötöttünk egy 924 négyzetméter felületű, műgyeppel borított 

futball, kosár- és röplabda pálya elkészítési munkálatainak elvégzésére az 

Óvári iskola udvarán, valamint egy gumiszőnyeggel borított, szintén 924 

négyzetméter felületű futball, kézi- és kosárlabda-, valamint teniszpálya 

megvalósítására a hozzátartozó felszerelésekkel a vetési iskola udvarára. 

12.  Leszerződtük egy haszonjármű beszerzését, a helyi tanács által jóváhagyott 

beszerzési lista értelmében. 

13.  Szerződést kötöttünk játszóterek kialakításának munkálataira az óvári és 

decebali óvodák udvarán. 

14.  Leszerződtük a polgármesteri hivatal részére a közterületek és 

közszolgáltatások fenntartásához szükséges géppark beszerzését: 

mezőgazdasági traktor, T 710/2-es típusú mezőgazdasági vontató, fűnyírók 

az árkok és járdaszegélyek karbantartására, szippantó autó és csúszásgátló-

anyag szóró. 

15. Elkezdtük a községhez tartozó három falu infrastruktúrális helyzetének  

felmérését (területek nagysága, az elvégzett vagy tervezett ivóvíz- és 

csatornahálózat hossza, elektromos hálózat, közvilágítási hálózat, a 

villanytestek és oszlopok száma, a járdák állapota, az árkok és 

járdaszegélyek és egyéb igényelt bővítések helyzete, stb.) annak érdekében, 

hogy elindítsuk a falvak utcáihoz tartozó összes közhasznú hálózat 

bővítéséhez szükséges műszaki-gazdasági dokumentációk elkészítését. 

16. Elkezdtük a Vetésben kialakított új utcák jogi helyzetének tisztázását, annak 

érdekében, hogy a jelenleg még a beruházók tulajdonát képező utcák 

átkerüljenek  a község köztulajdonába.  

 

 Az adminisztrációs tevékenységek és a lakosságnak nyújtott szolgáltatások: 

   

17.  Megszerveztük az első lakossági fórumot Decebal faluban, 18 személy 

részvételével. 

18.  Folyamatban van 1000, élelmiszert tartalmazó segélycsomag szétosztása, 

amelyek az Európai Uniótól támogatásából származnak. 

19. Összehívtuk a polgármesteri hivatal alkalmazottait, annak érdekében, hogy 

frissítsük az önkormányzat belsőmenedzsment ellenőrző rendszerét. 

Párhuzamosan, elkezdtük a meglevő, operatív eljárások felülvizsgálatát és 

újak kibocsátását, a polgármesteri hivatal új szerkezeti vázlatának, és az 

utóbbi időszakban hozott új jogszabályok értelmében. 

20.  Leszerződtük egy multifunkcionális, A 3-as színes fénymásoló beszerzését 

a polgármesteri hivatal részére. 
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21. .Leszerződtük Vetés község hivatalos, új, internetes honlapjának 

elkészítését, amely megfelel az intézmény kommunikációjának és az 

átláthatóságra vonatkozó követelményeknek és igényeknek. 

22. Több találkozóra is sor került a polgármester, és a helyi tanács szintjén a  

községhez tartozó három falu futballklubjának vezetőségével, amelyeken a 

községi labdarúgás új stratégiáinak kibocsátásáról és jóváhagyásáról esett 

szó, a fiatalok bevonásával, valamint azoknak az új teljesítménykritériumok 

felállításáról is tárgyaltak, melyeket figyelembe vesznek a 

sporttevékenységek helyi költségvetésből történő finanszírozása esetében. 

23. .Bevezettük -az őstermelők bevonásával -a község területén levő 

mezőgazdasági területek őrzését kutyás őrjárattal a termés betakarításának 

időszakában. 
 


