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1. Befejeződtek a Someșului utca korszerűsítési munkálatai és a befejezéshez közeledik az 

óvári Kölcsey Ferenc utca korszerűsítési munkálatsorozat, illetve folytatódtak Vetés 

község integrált útfelújítási és korszerűsítési további munkálatai. A munkálatok között 

szerepelt az utak alapjainak megépítése az úttestek 4 méter szélességben történő 

leaszfaltozása, az úttest szegélyeinek egyengetése és lekövezése, az utakat szegélyező 

vizesárkok kiépítése, a bekötő hidak megépítése minden udvarra, valamint a járdák 

részleges leaszfaltozása. Az elvégzett munkálatok mennyisége a Somesului utcában 

összesen: 2.781 négyzetméter, amelyekből 1.716 négyzetméter úttest, 10 bekötő híd,  és 

2.391 négyzetméter felületen a Kölcsey utcában, amelyből 1.556  négyzetméter úttest, a  

gazdasági udvarokhoz pedig 12 bekötő híd. A munkálatokat a “Samcif SA Satu Mare” 

végezte összesen 335.039 lej értékben, TVA-val együtt a Kölcsey Ferenc utcában és 

306.184 lej értékben TVA-val együtt a Someșului utcában.  

2. Megkezdődtek a vetési Teilor, Stadionului továbbá a Libertății, Mică utcák korszerűsítési 

munkálatai, amelyeknek tervezett befejezési határideje szeptember hónap. A beruházások 

ugyanazokat a munkálatokat foglalják magukba mint Óvári utcák korszerűsítése 

esetében, összértékük pedig 474.403 lej, amelyben benne foglaltatik a TVA is, a Teilor és 

a Stadionului utcák, továbbá 473.844 lej a Libertății  és a Mică utcák esetén.  

3. Befejeződött a “Földgáz hálózat bővítése Vetés községben” beruházás előkészítése, 

azokon az utcákon, ahol nincs földgázvezeték, megszereztük a a “SC Gaz Vest Arad” 

földgázszolgáltató jóváhagyását, folyamatban van a környezetvédelmi engedélyek 

jóváhagyása. Az elvégzendő munkálatok le vannak szerződve a kivitelezővel, és a tervek 

szerint ebben az évben kivitelezésre kerülnek. A munkálatok megkezdése azonnal 

bekövetkezik, amint a szükséges jóváhagyások után az építési engedélyt kibocsájtják. 

4. Az Óváriban és Újtelepen (Decebal-on) tervezett kövesút karbantartási munkálatok nagy 

része befejeződött, ugyanúgy a vetési Nouă utca. Következik a Vetés települési új 

lakónegyed utcáinak a rendezése, valamint a vetési Principală utca is. A munkálatokat 

annak a  négyéves keretszerződésnek a keretében végzik, amelyet a kisgércei  SC Proiect 

Invest SRL céggel kötött a község.  
5. Befejeződtek a Vetés és Óvári települések temetőinek kápolna felújítási- rehabilitációs 

munkálatai, amelyek a falak, tetőszerkezet, járólapok felújítás-javítás, az ablakok és ajtók 

csréját, a vízvezetékek cseréjét, valamint klíma-berendezés felszerelését, továbbá a járdák 

és a megközelítő utak javításából álltak. Ugyanezeket a munkálatokat kezdtük meg a 

újtelepi (Decebal-i) temető kápolnája esetében is, annyi különbséggel, hogy ott egy 7 x 

30 m-es lebetonozott parkoló is megépítésre kerül a temető előtti területen. 

6. Jóváhagyásra került a Szatmár megyében, az Észak-nyugati régióban, a 2014-2020-as 

időszakban sorra kerülő ivóvíz és szennyvízlevezető csatorna hálózatok infrastrukturális 

fejlesztéseknek a Vetés községben, Újtelep (Decebal) települést érintő 

megvalósíthatósági tanulmány műszaki-gazdasági mutatószámainak és a 

társfinanszírozás, amely jelentős lépés a szennyvízlevezető hálózat bővítése beruházás 

elkezdésében; 



7. Elkészültek azoknak az utcáknak a műszaki tervei, amelyeknek a korszerűsítésére az 

elkövetkező két évben kerül sor Vetés és Óvári településeken, vagyis 15 utca Vetésben és 

13 utca Óváriban. A munkálatok elvégzésére szeptember hónapban ír ki tendert a község.  

8. Elkészült a község három települése régi-új utcaneveit megfeleltető jegyzék, felszerelésre 

kerültek az új utcanévtáblák, valamint az új utcanevek bekerültek az Elektronikus 

Országos Utcanév Jegyzékbe. 

9. Meghirdetésre került az a tender felhívás, nyilvános árverés kiírása formájában, amely a 

“Vetés és Óvári község háztartási szennyvízelvezető” beruházásban fennmaradt építési és 

szerelési munkálatok elvégzését, valamint egy szivattyú állomás megépítését célozza . 

10. Bevezetésre került a község Polgármesteri Hivatalában az elektronikus Nyilvántartó 

rendszer. 

11. Július 2 – 08 között megrendezésre került az Orizonturi/Horizontok 2018 alkotótábor, 

amelyen 10 festő, továbbá szobrászok, fotósok vettek részt az ország több településéről, 

és amely több mint 40 alkotás kiállítását magába foglaló tárlattal és fafaragásoknak a 

Polgármesteri Hivatal parkjában való kihelyezésével ért véget.  

12. Július 22-én került sor Újtelep (Decebal) település napjának megtartására. 

13. Ugyancsak Újtelep (Decebal) településen került sor augusztus 18-án egy eredeti 

ünnepségre, amelynek keretében Centenáriumi parkot avattak fel, és leleplezték Decebal   

(dák vezér – a szerk. megj) mellszobrát. 
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