
A polgármester tájékoztatója a Vetés községi polgármesteri hivatal által megvalósított  

vagy a hivatal által koordinált tevékenységekről, folyó év november és december havában.  

 

A közterületen végzett beruházások és karbantartások területén: 

 

1. Elkezdődtek a szennyvízlevezető csatornahálózathoz való csatlakoztatások kiépítésének 

munkálatai Óváriban és Vetés településeken, amelyeket a kisgércei SC Proiect Invest Srl. 

végez. A munkálatok jelenleg Óváriban, a mellékutcákon és részben a Fő utcán zajlanak, 

erre az évre kb. 200 bekötés bejezése megtörténik. A fennmaradó kb. 260 bekötést a jövő 

év első harmadában fejezik be.  

2. Folytatták a munkálatokat az ivóvíz bekötéseken, gyakorlatilag minden bekötés 

megtörtént. A kedvezőtlen időjárás miatt azonban a vízakna fedőlapok öntése lehetetlen 

volt így ezeket jövő év január-február hónapjára halasztották. 

3. Elkezdődtek Óvári település ivóvízhálózatát ellátó tartály alapjainak öntési munkálatai, a 

tartály felszerelése jövő év első heteire halasztódik. 

4. Leszerződésre került a Vetés község utcái korszerűsítési programjának 

megvalósíthatósági tanulmánya, a dokumentáció tartalmazza az utcák kerítéstől-kerítésig 

terjedő modernizációjának tervét, amely tartalmazza az úttestek alapozásától az 

aszfaltozásig terjedő felújítását, az útszegélyek, az út menti vizes árkok, a bekötő hidak és 

a járdák felújítását. A korszerűsítési munkálatok jövő tavasszal elkezdődnek, a szennyvíz 

levezető csatornarendszer telepítésének befejezése után, a szivattyútelepek és bekötések 

megvalósítása után minden utcában, valamint a közbeszerzési eljárások véglegesítése 

után..  

5. Vetés településen 7 buszmegálló került beszerzésre és felszerelésre, három november 

hónapban és négy buszmegálló decemberben.  

6. Leszerződésre került a hóeltakarítási, valamint a jegesedés megelőzése szolgáltatás a  DC 

60A és a Csengeri községi utakon, amelyet a  Tehnic Asist SA Botoșani  cég végez majd 

7. Jóváhagyásra került Vetés község köztisztasági szolgáltatásainak koncesszióba adása a 

2018 – 2026-os időszakra, amelyet a Deiosim Com újvárosi Kft. nyert el a 2017., 

augusztus szeptemberi periódusban lefolytatott közbeszerzési eljáráson. A szerződés 

2018., február hónaptól lép hatályba, amikor a Florisal Rt-vel megkötött előző 

koncessziós szerződés lejár.  

8. Leszállították, és beszerelésre kerültek azok a polcrendszerek, amelyeket a község 

archívuma számára fémből rendeltünk, továbbá a fából készült polcrendszer, amelyet a 

könyvtár számára rendeltünk.  

9. A község történelmében első alkalommal, a Tanács jóváhagyta az összes település 

utcaneveit tartalmazó listát, és az elkövetkező időszakban újraszámozzák az összes 

ingatlant, (az épületeket és/vagy a szabad parcellákat) minden utcában, továbbá ezeket 

bevezetik  az Elektronikus Országos Utca Névjegyzékbe.  

10. Beszerzésre került 200 darab 120 literes és 40 darab 240 literes szemetes kuka a lakossági 

háztartási hulladék gyűjtése számára, amelyeket a polgárok rendelkezésére bocsátunk.  
11. Befejeződött Decebal település futballpályája melletti öltöző rendbetétele. 

12. Befejeződtek a Decebal települési óvoda épületének külső hőszigetelési munkálatai. 

 

 

 



A közigazgatásban, a kultúrában és más területeken végzett tevékenységek:           
             

1. Elkezdődött a község településein a lakosság háztartásaiban levő összes kémény 

ellenőrzési és kitakarítási akciója. 

2. Jóváhagyásra kerültek a Vetés községben érvényes helyi adók és illetékek a 2018-as évre 

anélkül, hogy összességében emelésre került volna sor. Egy új illeték került bevezetésre a 

kémények ellenőrzés és kitakarítása, illetve csökkent a köztisztasági illeték az eddigi 4,80 

lejről személyenként, 4,50 lei személyenkénti díjra. 
3. Elvégeztük és befejeztük Vetés község közvagyonának leltárát.  

4. Megjelentettük a Vetés községnek a “Jurnalul de Vetiș” kétnyelvű kiadványának 

következő két számát a 2.-est és a 3.-ast. 

5. Beszereztünk 40 asztalt a a község településeinek kultúrotthonai számára.  

 

 

 

 

Ilyés Gyula  

polgármester 
 


