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A beruházások és a közterület karbantartásának területén:  
 

1. Július hónapban átadásra került a 60A jelzésű községi út korszerűsítési munkálatai 

beruházás a Vetés-Óvár útszakaszon a Botosani-i Tehnic Asist RT. által. Az egész 

útszakaszon elkészült a platform kiszélesítése 8 méter szélességre 4,1 kilométer útszakaszon, 

illetve 6 méter szélességre 3,395 folyóméteres útszakaszon, 7 méter, illetve 5 méter 

szélességre bővítették az úttestet 703 folyóméteres szakaszon, előkészítették az útalapot, 

megkezdték az útalapozási és az aszfaltozási munkálatokat.  
Ugyanakkor bővítették a munkálatokat az útszélek kialakításával, a mellékutcákat és a 

házbejáratokat összekötő szakaszok elvégzésével, összesen 240 csatlakozás esetében.  

A munkálatok összértéke 2.618.305 lej volt TVA-val együtt, és teljes egészébe a 2016-os 

év költségvetési többletéből lettek finanszírozva.  

2. Folytatódtak a volt polgármesteri hivatal épületének higienizációs munkálatai és 

átszervezése, egy kulturális központ kialakítása érdekében, amelyben helyet kap a 

községi könyvtár, az archívum, a községi múzeum, valamint a Szatmárnémeti GAL 

Halászati Társulás, valamint a helyi rendőrség. Az épület külső munkálatai teljes 

egészében befejeződtek. 

3. Elkészült és átadásra került műgyepes labdarúgópálya a Decebal-i iskola udvarán. 

4. Folytatódott a munka Óvári központjában a kulturális események helyszínéül 

szolgáló platform betonozási és térkövezési munkálatai. 

5. Két új buszmegálló beszerzésére és felszerelésére került sor, 4 x 1,4 x 2,4 méter 

méretekben a Vetési Fő utcán, a vihar által megrongált régi buszmegállók helyett.  

6. Befejezésre kerültek a DC 60A jelzésű községi út útjelző tábláinak kihelyezési  

munkálatai, a DN 19-es úttal való kereszteződéstől kezdve, egészen az út végéig 

Óváriban.  

7. Befejeződött a közbeszerzési eljárás, aláírtuk a kivitelezési szerződést Óvári 

településen megvalósításra kerülő vezetékes ivóvíz csatlakozási munkálatainak 

szakaszára, amelynek összértéke 642.754 a TVA-t is beleértve.  

8. Jóváhagyásra került az Országos Vidékfejlesztési program keretében a 2017 -2020-as 

időszakban az „Înființare branșamente de apă în localitatea Oar, comuna Vetiș, jud. 

Satu Mare și înființare racorduri de canalizare în localitățile Vetiș și Oar, comuna 

Vetiș, jud. Satu Mare” beruházás (Ivóvizes vezeték létesítése Szatmár megyében, 

Vetés községben Óvári településen és szennyvízcsatornázáshoz való csatlakozás  

létesítése Vetés és Óvári településen)  

9. Véglegesítettük a község pénzbeni támogatásával Vetés teleülésen a római-katolikus 

temető kerítését.  

 

 

 

 

 



A közigazgatási tevékenységben és a 

 lakosságnak nyújtott szolgáltatások területén:  

 

10. Kezdeményeztük a SEAP-on (elektronikus közbeszerzési országos honlap) a Vetés 

község köztisztasági szolgáltatásait biztosító koncessziós szerződés kiírását, Vetés 

község területére a 2018 – 2026-os időszakra. 

11. Kezdeményeztük a SEAP-on (elektronikus közbeszerzési országos honlap) azt az 

árajánlat kérést, amelyet a település ingatlanainak szisztematikus bejegyzésére 

megkötésre kerül szerződésre írtunk ki. A rendszer biztosítja az integrált kataszteri és 

telekkönyvi bejegyzéseket négy közbeszerzési eljárás keretén belül, 23 kataszteri 

részlegben, 1397 ingatlannak (parcellának). 

12. A hónap elején repőlőgépről végrehajtott szúnyog elleni permetezést végeztettünk. 

13. A község történetében először adtunk otthont annak az alkotótábornak, amely július 

10 – 18án működött Vetésen képzőművészeti ágazatban  ORIZONTURI 17 néven, 

amelyen 11 hivatásos képzőművész vet részt az országból, a szatmárnémeti Asociația 

Teatrul Genesis (Genesis Színház Egyesülete) Vetés község önkormányzatának 

támogatásával.  

14. Július 18-án került sor a Vetési Kulturközpont a kiállítási termének megnyitójára és 

felavatására a megye, valamint Szatmárnémeti művészeinek, kulturális 

személyiségeinek, valamint a helyi sajtó képviselőinek jelenlétében. Itt kerültek 

kiállításra azok az alkotások, amelyeket a tábor művészei készítettek, és amelyek a 

község tulajdonában maradnak.  

15. Július 30-án, Decebal település napja alkalmából több kulturális rendezvény 

megszervezésére került sor. 

 

 

 

 

                              Ilyés Gyula  
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