
A polgármester tájékoztatója Vetés község Polgármesteri Hivatala által megvalósított vagy 

koordinált tevékenységéről  

2017., szeptemberében  

 

A beruházások és a közterület karbantartásának területén:  

 

1. Befejezésre került az óvári és vetési szennyvízlevezető csatornamű csatlakozásainak 

kivitelezésére kier közbeszerzési tender, aláírásra került a kivitelezési szerződés a SC 

Proiect Invest SRL kisgércei székhelyű céggel. A munkálatok összértéke 1.503.780 lej, 

tartalma 716 és 477 szennyvízcsatornázási bekötés megvalósítása Vetésen, illetve 

Óváriban, amely 181 út alatti átfúrást tartalmaz Vetésen és 105-öt Óváriban továbbá 

5.951 folyóméter PVC vezeték lefektetését. A munkálatokat október hónap második 

hetén megkezdik. Finanszírozása ennek a Helyi Fejlesztés Országos Programjának 

alapjaiból történik. 

2. Befejezésre került az ivóvíz fővezetékek lehelyezése, Óvári és Vetés község ivóvíz 

ellátás céljából a Károlyi úti fővezeték és a Vetés község Polgármesteri Hivatala udvarán 

található szivattyú állomás között, így az új, óvári vezetékes ivóvíz hálózat 

összeköttetésbe került a szamárnémeti ivóvíz vezetékes hálózattal!!      

3. Ugyanakkor elkezdődtek a vezetékes ivóvíz bekötési munkálatok Óváriban, a vezetékes 

ivóvízhálózathoz való csatlakozás megkönnyítése érdekében, amelyek 475 vízakna 

megépítését és 96 egyenként 7 méteres, úttest alatti átfúrást tartalmaznak. A munkálatok 

összértéke 612.665 lej, a kivitelező pedig a szatmárnémeti Hidro Construct Kft. A 

munkálatok befejezési határideje a 2017-es év vége. Finanszírozása ennek a Helyi 

Fejlesztés Országos Programjának alapjaiból történik. 

4. Megvalósításra került kb. 850 folyóméter szennyvízlevezető csatornázás Vetésen, a 

szennyvízcsatorna hálózat véglegesítése, szivattyúállomások nélkül, folyó év október 

hónapjában megtörténik. 

5. Befejeződtek a vetési iskola külső tatarozási munkálatai, valamint a belő udvar 

födémcseréje. 

6. Elkészült a Decebal falui Esküvői terem II szintje. 

7. Elkészültek a Decebal és Vetés települések földgázzal való ellátásának kiterjesztését 

célzó műszaki tervek. 

8. Új játszótér készült a vetési óvoda udvarán. 

9. Felállításra került a decebali iskola és kultúrotthont elválasztó kerítés.  

10. Átvételre került az óvári esemény-platform térkövezése. 

11. 40 darab utcai szemétkosár került kihelyezésre a község településein. 

12. Vizesárkok javítási, helyreállítási munkálatait végezték el kb. 150 folyóméteren, amelyek 

az esővíz elvezetését szolgálják. 

13. Elkezdődött a község településeinek területén a veszélyesnek minősített út melletti fák 

kivágása.  

A közigazgatási, a kulturális és egyéb területeken: 
1. Az ortodox templom védőszentjének ünnepén került sor a polgármesteri hivatal 

rendezésében Vetés község Napjai eseménysorozat megszervezésére.   

Ilyés Gyula 

polgármester 

 


