
 

VETÉS KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉNEK BESZÁMOLÓJA  

Vetés község Polgármesteri Hivatalának tevékenységéről  2017., január – március 

hónapokban 

- tanácsülési tájékoztató-  

 

A beruházások és a közterület karbantartás területén történtekről: 

 

1. Befejeződött a 2016 decemberében meghirdetett közbeszerzési eljárást követő árverés, 

amelyet a 2016-os év decemberében a DC 60A községi út Vetés – Óvári szakaszának 

felújítási munkálataira hirdettünk meg. A nyertes a SC Tehnic Asist SA Botoşani cég, 

amelyikkel megkötöttük a szerződést. A cég a munkálatokat a szerződés szerint folyó év 

április1-én megkezdi.  

2. Kihirdettük a közbeszerzési eljárást nyilvános versenytárgyalásra az óvári ivóvízvezeték 

– hálózat csatlakozásainak munkálatainak elvégzésére, valamint a Vetés és Óvári 

települések szennyvízvezeték hálózata csatlakozási munkálatainak elvégzésére, jelenleg a 

beérkezett ajánlatok műszaki elemzése van folyamatban.  

3. Befejeződött a műszaki dokumentáció elkészítése, amelyet a régi polgármesteri hivatal 

épületének belső tisztítására, higienizálási és újraszervezésére készíttettünk és, amely 

Kulturális Központként fog működni. Helyet kap itt a könyvtár, egy múzeum terem, a 

község archívuma, székhelyet kap a helyi rendőrség és Szatmár megyei Halászat Helyi 

Akció csoportja (GAL pentru Pescuit Satu Mare.)   

4. El lettek végezve a sürgős beavatkozást igénylő útjavítási munkálatok, megtörtént az út 

széli esővíz levezető csatornák kitisztítása a község mindhárom teleülésén. Ezeket a 

munkálatokat január és február hónapokban végeztük, a téli időjárás következtében 

község településeinek utcáin keletkezett problémák kezelésére.  

5. Létrehoztunk egy a polgármesteri hivatal mögötti betonozott felületen egy olyan  

begyűjtő pontot, amely a villamos- és elektromos készülékek tárolására alkalmas, a 

törvény előírásainak megfelelően. 

6. Elvégeztük a vetési Kultúrotthon konyhai résznek higienizálását és felújítását új, korszerű 

konyhai berendezésekkel szerelve azt fel. Hasonló munkálatok vették kezdetüket az úvári 

Kultúrotthonban is.  

7. Újraindultak  a munkálatok a Decebal-i Közösségi központ- Lakodalmas ház elnevezésű 

objektum épületén, részleges bezárását elvégezték. 

8. Felavatásra került és használatba adtuk a vetési Óvoda új épületszárnyát. 

9. Átadtuk a gázvezeték hálózat kiépítéséhez szükséges helyszínt a kivitelezőnek, és 

megkezdődött a földgáz vezeték hálózat kiépítése Decebal településen. 

10. Előterjesztésre kerültek a Regionális Fejlesztési és Helyi Közigazgatási Minisztériumnak 

négy olyan beruházási projekt, amelyek finanszírozását igényeljük az helyi fejlesztési 

alap országos Program keretében. Ezek: a DC 60A-os jelzésű községi út Vetés – Óvári 

szakaszának felújítása, az ivóvíz és szennyvíz elvezető csatorna bekötési munkálatai, a 

Vetés községi közvilágítási rendszer hatékonyabbá tétele, valamint Decebal település 

utcáinak korszerűsítése. 



11. Újraindultak a Vetés és Óvári települések szennyvízvezeték hálózat kiépítésének 

munkáltai, valamint az óvári ivóvízvezeték – hálózat kiépítésének munkálatai sor került a 

Környezetvédelmi Ügynökség képviselőinek látogatására is a munkálatok stádiumának 

ellenőrzése céljából. Ugyanakkor előterjesztést nyújtottunk be az Ügynökséghez a 

szükséges technológiai módosítások jóváhagyására, amelyeket a beruházás keretében 

meg kell valósítani. 

 

A közigazgatás és a lakossági szolgáltatások terén végzett munka:  
12. Folyó év január 1- én megkezdte munkáját Vetés község helyi rendőrsége, 3 helyi rendőr 

lépett hivatalba.  

13. Elkészültek azok a dokumentációk a felelősségek leosztásáról és szervezésről, amelyek a 

helyi tűzvédelmi szervek tevékenységét szabályozzák.  

 

Külnfélék 
14. Megállapításra és jóváhagyásra kerültek azok a rendelkezések, amelyek a község 

tulajdonában levő kaszálók bérletét vagy koncesszióba vételét szabályozzák.  

15. A polgármester saját apparátusának működésre három állásra rendeztünk meg 

versenyvizsgát, ennek következtében az új alkalmazottak folyó év április elsejétől kezdik 

meg tevékenységüket a hivatalban.  

16. A vetési székhellyel működő Szatmár megyei Halászat Helyi Akciócsoportjának (GAL 

pentru Pescuit Satu Mare) finanszírozása jóváhagyásra került, ennek eredményeképpen el 

lehet indítani a halászati tevékenység finanszírozására készülő projekteket.  

 

 

 


