
A polgármester tájékoztatója a Vetési Polgármesteri Hivatal 2018., januári és februári 

hónapokban végzett, vagy általa koordinált tevékenységekről  

 

A beruházások és a közterület fenntartása területén: 

 

1. Újrakezdődtek az Óvári és Vetés településeken végzett szennyvízcsatorna hálózathoz a 

csatlakozások bekötési munkálatai, amelyeket a kisgércei Proiect Invest Kft. végez. A 

munkálatokat teljes egészében befejezték Óvári utcáin, és megkezdték a vetési Fő utcán. 

Az összes munkálat befejezése előreláthatólag április végéig megtörténik.  

2. Folytatódtak az óvári vezetékes ivóvízhálózat tartályhoz szükséges alapok öntési 

munkálatai, következik márciusban az ivóvíztartálynak a beszerelése március hónap 

folyamán.  

3. Befejeződött a Vetés községi utcák korszerűsítésére készített megvalósíthatósági 

tanulmány frissítése, amelyben a korszerűsítési dokumentációt kiterjesztettük Vetés 

község minden települése teljes utcai hálózatának korszerűsítésére, és az utcák kerítéstől-

kerítésig történő felújítására, amely magába foglalja: az úttestek alapozását és 

leaszfaltozását, az útszegélyek megépítését, az útszéli vízelvezető árkok kiépítését, az 

ezek fölött szükséges bejárati hidak, járdák megépítését. A helyi tanács elfogadta 

beruházás műszaki-gazdasági mutatóit, biztosítva ezzel műszaki dokumentációk 

kidolgozásához szükséges feltételeket, és a közbeszerzési eljárás megkezdését. Az 

úthálózat korszerűsítési munkálatai idén tavasszal elkezdődnek, a szennyvízcsatornázási 

munkálatok befejezése, valamint a szivattyútelepek és a bekötések befejezését követően 

minden utcán, továbbá a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően. 

4. Kitöltésre, és benyújtásra került vissza nem térítendő finanszírozás elnyeréséért európai 

uniós forrásokból az Országos Vidékfejlesztési Program keretében, a Helyi Akciócsoport 

(Grupul de Acțiune Locală) által az a dokumentáció, amely Vetés községközpontban egy 

Szabadidő Park megépítését célozza, Ezt a vetési orvosi rendelő udvarán tervezzük 

megépíteni, benne szabadtéri fitnessz eszközökkel a felnőttek számára, és egy 

görkorcsolya pálya a gyereke számára. 

5. A Kataszteri Hivatal Ingatlan Nyilvántartó Ügynöksége főigazgatójának 8/2018-as számú 

Rendelkezése értelmében  megkezdődött az ingatlanoknak a rendszerszintű és folyamatos 

bejegyzése 5 kataszteri részlegen, amely összesen 397 ingatlant érint, és 318,93 ha 

földterületet. 
 

A közigazgatási, kulturális és más területeken végzett tevékenység:  
 

1. Február 14-én a helyi tanács jóváhagyta Vetés község 2018-as költségvetését.  
2. Január 26-án felavatásra került Vetés község könyvtára. 

3. Folyamatban van a község összes ingatlanának és utcájának a újraszámozása (épületek, 

telkek szabad területek) és ezeknek a bejegyzése az Országos Elektronikus 

Utcajegyzékbe való regisztrálása. Az ingatlanok új címeinek rögzítése, az utcai névtáblák 

kihelyezésének befejezése  április végi határidőre tervezett.   

4. Megjelent Vetés község kétnyelvű, helyi információs lapjának a 4. kiadása. 

5. Február 1- én, a Vetés községi könyvtárban is megrendezésre került az Együtt Olvasás 

Világnapja alkalmából szervezett közös olvasás.  
 



Ilyés Gyula, polgármester 


