
               Vetés község polgármesterének beszámolója a Vetési Polgármesteri 

Hivatal november havi tevékenységéről 

A beruházások és a közterület fenntartása terén: 

1. Befejeződtek a vetési és óvári iskolák udvarán a sportpálya építések munkálatai. 

2. Befejeződtek a zöldövezet kiépítési munkálatok a vetési Polgármesteri Hivatal és a 

kultúrotthon épületei körül. 

3. Befejeződött a Polgármesteri Hivatal garázsának építése, amely helyet biztosít a tűzoltó 

autónak, az önkéntes szolgálati központnak, valamint a hivatal személy gépjárműveinek.  

4. Elkészült a decebali sportpálya melletti öltöző fejújításának és kibővítésének műszaki 

dokumentációja. 

5. Elkészült a vetési polgármesteri hivatal volt épületének fejújítási és átszervezési 

dokumentációja, valamint a községi archívum berendezése. 

6. Elkezdődtek a Decebal faluban levő kultúrotthon körüli zöldövezet telepítési munkálatok. 

7. Megkezdődtek a Polgármesteri Hivatal melletti, fémkerítésből készülő kocsiszín 

betonozási munkálatai.  

8. Karbantartási munkálatok zajlottak a köves ás a földutakon.  

9. Leszállították és átvételre kerültek: egy utánfutó és egy Skoda Octavia személygépkocsi. 
10. Leszállítottak és felszereltek három központi vezérlésű riasztószirénát a polgári védelmi 

rendszer kibővítésére. Felszerelésük a vetési polgármesteri hivatlara, az óvári 

középületre, valamint a decebal-i iskola épületére történik.  

11. Elkészültek a még tavasszal felszerelt 43 videokamera elektromos hálózatra való 

bekötéséseinek műszaki dokumentációi, amely lehetővé teszik a teljes rendszer 

működésbe helyezését.  

 
Adminisztrációs tevékenységek és a lakosságnak nyújtott szolgáltatások: 
 

12. Elkészült a község új, hivatalos honlapja a www.vetis.ro, amely a törvénynek megfelelő,  

közérdekű információkkal látja el a lakosságot, ugyanakkor a községnek a virtuális térben 

való jelenlétét és népszerűsítését szolgáló szükségleteket is ellátja. A honlapon feltöltésre 

kerültek a polgármesteri hivatal által 2016-ban megkötött szerződések, a helyi tanácsosok 

és a polgármester vagyon és érdekeltségi nyilatkozatai, a Helyi Tanács határozatai, a 

közvitára bocsátott témákat tartalmazó anyagok, a község költségvetés, az összes 

utólagos módosítással, valamint a negyedéves mérlegek. 

13. A szakmai továbbképzés területén három hetes programban vet részt a hivatal teljes 

személyzete.  

 

Különfélék 

 

14. November 9-én, az alpolgármester vett a Szatmár Környéki Helyi Akciócsoport 

Szatmárhegyen rendezett közgyűlésén. 

15. November 22-én fogadtam a Teremi László polgármester által vezetett Szamoskér 

testvértelepülés küldöttségét, akikkel megbeszéltük a Román-Magyar határmenti 

együttműködési program keretén belül megpályázható programokat.  

http://www.vetis.ro/

