
A polgármester tájékoztatója  

Vetés község Polgármesteri hivatala által megvalósított az 

 vagy általa koordinált tevékenységekről 

2018-as év május havában  

 

 

1. Befejeződtek Vetés község utóbbi évtizedeinek legfontosabb beruházási munkálatai: 

kiépült ás átadásra került Óvári település ivóvízellátó hálózata :  

a) Megtörtént az ivóvíz ellátó hálózatnak a részleges átvétele, amelyet a 

„Szennyvízcsatornázási hálózat létesítése Vetés és Óvári településeken, valamint az 

ivóvízhálózat létrehozása Óvári településen” beruházásban foglaltak szerint 2012 -

2018 között az Universal Construct Kft. végzett. A munkálatoknak az a része került 

használatba vételre, amelyek Óvári település ivóvízellátását biztosítják. Az átvett 

munkálatok 9.185 méter ivóvízvezeték lefektetését, 7 elzáró rendszer és 24 felszíni  

tűzoltócsap, továbbá 3.750 méter főnyomócső lefektetését tartalmazzák, amelyeknek 

összértéke 1.598.537 lej. A beruházás finaszírozását a Környezetvédelmi Alap által 

biztosított forrásokból, valamint a helyi költségvetés bevételi pénzforrásaiból 

biztosítottuk.  

b) Megtörtént az óvári ivóvízellátó hálózat csatlakozóinak átvétele, amelyet a „Az 

ivóízhálózat bekötéseinek létesítése Óvári településen, Vetés községben” elnevezésű 

beruházás keretében végzett el a szatmárnémeti Hidro Construct Kft. A beruházás 

keretében 480 ivóvíz csatlakozást építettek ki, minden igénylőnek, gyakorlatilag a 

település minden háztartása számára. A munkálatokat 2017., szeptembere és a 2018 

áprilisa között végezték el, 691 506 lej összértékben. A beruházás finaszírozását 

részben a helyi fejlesztési Program keretében a Vidékfejlesztési és Közigazgatási 

Minisztérium pénzalapjaiból biztosított pénzforrásokból, valamint a helyi 

költségvetés bevételi pénzforrásaiból biztosítottuk.  

c) Elkezdődtek a teljes ivóvízrendszer hivatalos átadása- átvétele céljából szükséges 

formaságok, hogy a rendszer átadásra kerüljön a működtetőnek az Apaserv Rt.-nek, 

az összes fogyasztónak az ivóvízhálózathoz való csatlakoztatása elkezdése céljából. 

d) A polgármesteri hivatalnál elkezdődött a bekötési kérelmek átvétele és regisztrációja, 

amely leegyszerűsíti a község polgárai számára az ivóvízhálózathoz való csatlakozás 

formalitásait, e hónap végéig kb. 100 csatlakozási kérelmet regisztráltak. 

2. Megtörtént a „Szennyvízcsatornázási hálózat aknáinak bekötése Vetés és Óvári 

településeken” elnevezésű beruházás elvégzett munkálatainak átvétele, amelyeket a 

kisgércei Proiect Invest Kft. végzett. A beruházás keretében 718 szennyvíz csatorna 

bekötést hoztak létre  Vetés és Óvári településeken, amelyek gyakorlatilag minden 

igénylő háztartás csatlakozását jelenti. A munkálatokat 2017., októbere és 2018 áprilisa 

között végezték 1.728.147 lej értékben, a beruházás finaszírozását részben a helyi 

fejlesztési Program keretében a Vidékfejlesztési és Közigazgatási Minisztérium 

alapjaiból biztosított pénzforrásokból, valamint a helyi költségvetés bevételi 

pénzforrásaiból biztosítottuk. 

 

 

 



3. Elkezdődött a Nagy utca I-es szakaszának korszerűsítése Óváriban, a Vetés község 

úthálózatának korszerűsítése beruházás részeként, az úttest alapjai elkészültek a szakasz 

leaszfaltozását a hónap végéig befejezik. Ugyanakkor, kiírásra került a minden utcára 

kiterjedő korszerűsítés műszaki és gazdasági dokumentációjának közbeszerzését célzó 

pályázat, azokra az utcákra is, amelyeket az idei korszerűsítési program nem foglal 

magába.  

4. Elfogadta a helyi tanács a „Földgázvezeték hálózat bővítése Vetés községben” 

elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóit, jelenleg a műszaki tervek 

elkészítésnek és a kivitelezési terveknek a leszerződése van folyamatban, minden olyan 

utcán, ahol jelenleg nincs gézvezeték. 

5. A község területén kullancsirtási akciókat végeztünk, valamint Vetés és Óvári Szamos-

töltés melletti teljes sávhosszában, ameddig lakóházak vannak, továbbá a futballpálya és 

zöldövezetek, parkok zónájában. Repülőgépes szúnyogirtásra is sor került továbbá a 

község teljes belterületén. 

 

 

 

                         Ilyés Gyula polgármester  
 

 

 


