
 

A polgármester tájékoztatója a Vetési Polgármesteri Hivatal 2017., augusztusi 

tevékenységéről  

 

      A beruházások, a közterület fenntartása és a lakosságnak nyújtott közszolgáltatások 

területén: 

 

1. Előterjesztettük Bukarestben a Regionális Fejlesztés, Közigazgatás és Európai Alapok 

Minisztériumához azokat a kért dokumentumokat, amelyek a szerződés aláíráshoz 

szükségesek, amelyet a “Vízvezetékek csatlakoztatásának megvalósítása Óvári 

településen, Vetés községben és szennyvízleveztő csatorna csatlakoztatása Vetés és Óvári 

településeken, Szatmár megyében” („Realizare branșamente de apă în localitaea Oar, 

comuna Vetiș și racorduri de canalizare în localitățile Vetiș și Oar comuna Vetiș, județul 

Satu Mare„) beruházás finanszírozására kötünk, az országos vidékfejlesztési Program 

keretében.   

2. Batiz településen részt vettünk a “Szatmári Helyi Akciócsoport” (“GAL Zona 

Sătmarului”), ülésén, ahol előterjesztésre került a LEADER program keretében 

finanszírozott projektek Pályázati útmutatója a helyi önkormányzatok számára. Vetés 

község pályázata ezen a vonalon egy park létrehozása lesz a vetési orvosi rendelő 

épületének az udvarán, amely skateboard-pályával szabadtéri fitnesz eszközökkel és 

hasonló szabadidős berendezésekkel lesz felszerelve. Elindítottuk a beruházás 

megvalósíthatósági tanulmányának az elkészítését.  

3. Befejeződtek és hivatalosan is átvételre kerültek a volt Polgármesteri Hivatal épületének 

munkálatai, ahol helyt kapott a hivatal archívuma, a helyi rendőrség irodája, a község 

Kulturális központja és a községi könyvtárnak berendezett helyiség, kiállítási terem és a 

községi múzeum, valamint a „Helyi Akciócsoport a szatmári Halászatért” társulás 

székhelyként szolgáló irodája.  

4. Sorra került a Környezetvédelmi Ügynökség képviselőinek helyszíni szemléjére, akik 

ellenőrizték a  “Vetés községi Óvári település ivóvízhálózatának megvalósítása, 

szennyvíz csatornázási hálózat kiépítése Vetés és Óvári településeken beruházások” 

(„Realizare rețea de apă potabilă la Oar și realizare sistem de canalizare la Oar și Vetiș, 

comuna Vetiș„) beruházások munkálatainak kivitelezését ,ezeknek elszámolás érdekében.  

 

       A közigazgatási, kulturális és más tevékenységek területén: 

 

1. Jóváhagytuk Vetés község partnerként való részvételét egy határon átnyúló pályázatban, 

amely a két szomszédos megye (Szatmár megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék) 

múzeumainak határon átnyúló együttműködést célozza: neve “Cross-border Open Modell 

of Digitalised Museum” (Határon átnyúló Digitalizált Múzeumok Modellje), az Interreg 

V-A Románia – Magyarország 2014 – 2020 finanszírozási program keretében. 

2. Jóváhagytuk Vetés község vezető partnerként való részvételét a határon átnyúló 

együttműködési "CONNECTORS – Bridging institutions, communities, citizens" vagyis 

(Intézményi, közösségi, polgári KAPCSOLATOK) pályázatban, az Interreg V-A 

Románia – Magyarország 2014 – 2020 finanszírozási program keretében. 

3. Látogatást tettünk a magyarországi Csenger testvértelepülésen, a Magyarország Nemzeti 

Ünnepe alkalmából megrendezett rendezvényeken.  



 

4. Részt vettünk 500 darab hársfa csemete elültetési akciójában, amelyeket a vetési 

Református templom kertjében ültettünk el az “500 év reformáció” emlékpark létrehozási 

kezdeményezés keretében.  

5. Jóváhagytuk az utcanév javaslatokat a község minden településén, valamint a község 

utcanévsorának elektronikus Nyilvántartója megvalósításának megkezdését.  

 

                      Ilyés Gyula 

      polgármester 

 


