
Vetés község polgármesterének beszámolója a 2016. szeptember 28-i 

tanácsülés alkalmából előterjesztett, a Polgármesteri Hivatal által végzett 

szeptember hónapi tevékenységéről  

 

A beruházások és a közterület fenntartása terén: 

1. Elkezdődtek a vetési és óvári iskolák sportpályáinak építési munkálatai, elkészült a 

terület lelapozása, és leszállításra kerültek felszerelések. 

2. Megkezdődtek az óvári és decebali óvodák udvarain a játszótérek építési munkálatai, 

elkészült a területek lelapozása, és leszállításra kerültek a felszerelések. 

3. Sor került egy találkozóra és megbeszélésre a SC GazVest SA Arad vezetőségével, ahol 

kielemeztük az óvári földgázvezeték kiépítésének végrehajtási, valamint a falu 

polgárainak a vezetékre való rácsatlakozási lehetőségeit. Ugyanakkor megegyezés 

született, hogy a gázvezeték kiépítése Decebal faluban jövő tavasszal elkezdődik.  

4. Lefolytattuk a – munkálatoknak több mint hároméves szünetelése miatt-  kötelező 

szakvizsgálatot szeptember 5. – 11-e között- és megkezdődtek a decebali rendezvény és 

közösségi terem továbbépítési munkálatai.  

5. Beszerzésre került 5 interaktív tábla (tábla, számítógépek, videók vetítővel, valamint 

bútorzat az iskolák és óvodák számára. 

6. Szereződést kötöttünk egy Dacia Duster terepjáróra, amelyet szeptember hónap végén 

leszállítanak. 

7. Részt vettem Budapesten a magyar Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt.által szervezett 

találkozón, Csenger város és a Szatmár Megyei Tanács képviselőivel együtt, partnerségi 

megállapodás céljából a Csenger – Óvári közötti út, megvalósítása érdekében, amelyre 

közös finanszírozási projekt készül a Románia- Magyarország Határon Átnyúló 2014 – 

2020 Együttműködési Program keretében.  

8. Befejeződtek és átvételre kerültek azok a megvalósíthatósági tanulmányok és műszaki 

tervek, amelyek Óváriban 475 fogyasztó hálózati csatalakozását célozzák az ivóvíz  

vezetékekhez, valamint az óvári és vetési szennyvíz levezető csatorna hálózathoz (716 

csatlakozás Vetésben és 477 csatlakozás Óváriban). Kezdeményezzük a közbeszerzési 

pályáztatás kiírását a munkálatok elvégzéséhez. 

9. A tervezővel, kivitelezővel és az építkezés vezetővel egyeztettünk és megegyeztünk 

azokban a műszaki megoldásokban, amelyeket a vetési és óvári, szennyvíz 

szivattyútelepeken eszközölni kell, valamint óvárinak a Szatmárnémeti ivóvíz hálózathoz 

való csatlakoztatását illetően, amelyeknek az elvégzése szükséges a beruházás 

befejezéséhez és a rendszer üzembe állításához.  

10. A közbeszerzést követően megkötöttük a szerződést a Polgármesteri Hivatal és a vetési 

Művelődési Ház körüli zöldövezetek és sétányok helyreállítására.  

 

Adminisztrációs tevékenységek és a lakosságnak nyújtott szolgáltatások: 

 

   



11.  Szeptember 7-én találkozóra került sor a Helyi Kezdeményezés a Szatmári Halászatért 

csoport alakulóülésére. Az egyesület székhelyét Vetés község biztosítja. 

12. Szeptember 11-én a második lakossági találkozót tartottuk meg Óváriban. A főbb 

témakörök: a földgáz bevezetési munkálatok befejezése, és a háztartások gázvezetékhez 

való csatlakozásának a megkezdése, valamint az ivóvíz hálózathoz való csatlakozási 

munkálatok megkezdése a közterületen, továbbá a községben a köztisztasági és közrend 

betartását célzó szabályozók ismertetése.  

13. Találkozót szerveztünk Lengyel Éva és File Attila vívóedzőkkel, akikkel 

megállapodtunk, hogy a vetési tornateremben vívóedzéseket tartanak a község I – IV 

osztályos gyermekei számára. 

14. Szeptember 14-től működésbe helyeztük a Polgármesteri Hivatal új e-mail címét. Ez a 

cím a primaria@vetis.ro.Kialakítottuk a hivatal alkalmazottai és a tanácsosok személyes 

e-mail címeinek rendszerét. 

15.  Elfogadta a helyi tanács a Polgármesteri Hivatal új szerkezeti és személyzeti összetételét, 

valamint a hivatal új, Szervezési és Működési Szabályzatot. 

 

Különfélék 

 

16. Szeptember 17-én a helyi tanácsosok és a Polgármesteri Hivatal képviselői, együtt a 

“Vetési Albert” kulturális egyesülettel a község egy saját sátorral volt jelen 

Magyarországon, a Csenger testvérvárosában rendezett Almafesztiválon, amelyben 

tájjellegű ételféleségeket készítettek.  

17. Szeptember 24-én, a helyi tanácsosok és a Polgármesteri Hivatal képviselői Óváriban 

fogadták, az ebből az alkalomból a Szamos töltésen megnyitott alkalmi határátkelőnél, az 

európai Mobilitási Hét keretében ezen a napon Magyarországról átlépő részvevőket, akik 

a Szamossályi és Szatmárnémeti közötti útszakaszt kerékpárral tekerték végig a Szamos 

töltésen kiépített kerékpárúton.  
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