
A polgármester tájékoztatója  
a Vetés község polgármesteri hivatala által megvalósított,  

illetve irányított tevékenységekről, 2018., szeptember-október hónapokban 

 
A beruházások és a közterület fenntartás területén: 

1. Hivatalosan is átvételre kerültek a munkálatok befejezését követően és üzembe 
helyezték az Óvári településen létrehozott ivóvíz hálózati rendszert, amely 
végleges megoldást jelent a falu lakosságának minőségi ivóvízzel való ellátásának 
biztosításában. A munkálatokat 2012-ben kezdték meg és 2018 júliusában 
fejeztük be, azt követően, hogy 2016-ban újraterveztettük az ivóvízellátást 
biztosító forrásokat, a helyben fúrt kút helyett rácsatlakoztatva a Szatmárnémetit 
ivóvízzel ellátó rendszerhez, egy szivattyú-állomás és egy ivóvíztartály 
beiktatásával. A munkálatok során 16.800 folyóméter ivóvíz vezetéket, egy 300 
köbméteres ivóvíz tartály, egy 3 szivattyúból álló telepet, 3 főcsapot, 5 áteresztő 
csapot és 23 tűzoltó víztartályt építettünk ki. Az elvégzett munkálatok összértéke  
2.424.730 lej, amely tartalmazza a TVA-t is. Ugyanebben az időszakban a  
polgármesteri hivatal közbenjárt a szolgáltatási szerződések megkötése ügyében 
a szatmárnémeti ivóvíz szolgáltatónal az Apaserv Rt.-nél az ivóvízellátására való 
csatlakozás megvalósítása és bekötése érdekében 150 óvári gazdaság fogyasztói 
esetében.  

2. Október 23-án részleges átvételre kerültek azok a munkálatok, amelyeket a 
Szatmárnémeti SC Universal Construct SRL végzett a szennyvízlevezető 
csatornahálózaton Vetésben és Óváriban, miután ennek a kivitelezőnek a 
szerződése lejárt és mielőtt az új kivitelező által végrehajtandó munkálatok 
megkezdődnek. Befejeződtek a közbeszerzési eljárások és megkötöttük a 
kivitelezői szerződést a Vetés és Óvári települések szennyvízlevezető hálózatához 
szükséges szivattyú állomások megépítésére, amelyeket a kisgércei Proiect 
Invest SRL végez, amelynek értelmében a munkálatokat 2018 októbere és 2019 
márciusa közötti időszakban végzik, így a szennyvízlevezető hálózat teljes 
rendszere 2019 márciusában elkészül. 

3. Szeptember hónapban befejeződtek a Teilor (Az I-IV osztályos iskolához vezető) 
utca felújítási munkálatai októberben pedig a Libertății, Mică és a Parcului utcák 
felújítási munkálatai Vetés településen. A végzett munkálatok során újraalapozták 
az utakat, 4 – 6 leaszfaltozták az úttestet, sor került az úttest melletti leállósáv 
elegyengetésére és kövezésére, az útszéli vizesárkok kiépítésére, a vizesárkok 
fülötti bejárati hidak megépítésére minden udvarra, valamint részben a járdák 
felújítására. A felújítási munkálatokat összesen 3.537 négyzetméteren végezték, 
amelyből 2.535 négyzetméter úttest, 20 bekötő híd a vizesárok fölött a Teilor 
utcai gazdaságokba. 3.847 négyzetméteren végeztek útfelújítási munkálatokat, -
amelyből 2.186 négyzetméter az úttest és 22 átvezető híd a gazdaságokhoz a 
Parcului utcában továbbá 873 négyzetméter felületen, amelyből 592 
négyzetméter úttest, és 8 átvezető híd a Mică utcai gazdaságokhoz, valamint 
további 3.713 négyzetméternyi felületen, amelyből 2.368 négyzetméter úttest, és 
31 átvezető hidacska az udvarokba a Libertății utcán. Az útfelújítási munkálatokat 



a szatmárnémeti SC Samcif SA végezte ezek összértéke 1.538.997 lej, TVA 
nélkül.  

4. November 24-én, közzétettük az elektronikus közbeszerzési rendszerben (SICAP) 
azt a tenderkiírást, amely két utcacsoport felújításra keres kivitelezőt Vetés és 
Óvári településeken. A munkálatok végzését 2019-re tervezzük.  

5. Október hónap első hetében megkezdődtek a “Vetés községben földgázvezeték 
hálózat bővítése” elnevezésű beruházás munkálatai. Az első vezetékbővítések a 
vetési Stadionului és a Luceafărului utcán kezdődtek, az újtelepi (Decebal) 
temető mellett. 

6. Folytatódtak és befejeződtek a a köves és zúzottköves utcák karbantartási 
munkálatai a Óvárban, Újtelepen és Vetésben. A munkálatokat annaka 4 éves 
keret-szerződésnek a keretében végzik, amelyet a kisgércei SC Proiect Invest 
SRL-vel kötött a község.  

7. Befeleződtek az újtelepi temetőben a kápolna javítási, felújítási munkálatai, 
amelyek keretében sor került a falak, a tető, a burkolatok kijavítására, a nyílás 
szárók- ajtók, ablakok- cseréjére, a vízvezeték berendezések javítására, valamint 
légkondícionáló berendezés felszerelésére. Kijavították a járdákat és bevezető 
utakat. Megépítésre került egy betonozott parkoló az újtelepi temető előtt 7m x 
50 m-es területen. 

8. Véglegesítették a Vetés község települései utcaneveinek Névjegyzékét, új 
címeket kapott minden tulajdon (telkek, lakóházak és más épületek) a község 
településein. Ugyanakkor felszerelésre kerültek minden utcán az új utcanév 
táblák, illetve minden lakcím házszám beszerzése megtörtént.  

9. Újrafestésre került az összes útjelző Vetésben és Óváriban a Principală utcán, 
1.400 négyzetméteren, és fém védőkorlát került Vetésen a tópart melletti 
útszakasz szegélyén, 400 méter hosszúságban. 

10. Aláírásra került a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökséggel annak 
a vissza nem térítendő finanszírozásnak a szerződése, amelyben megvalósul az 
“Amenajare Parc recreativ în localitatea Vetiș, jud. Satu Mare”, - “Szabadidő park 
berendezése  Vetés községben, Szatmár megyében” elnevezésű beruházás, 
amelynek összértéke 186.340 lej (40.000 euró). A projekt gyakorlati kivitelezése 
2019-re tervezett.  

11. Megkezdődtek az óvári kultúrotthon udvarának rendezési munkálatai, amelyek 
kertében egy zöldövezeti köztér épül ki, sétányokkal és kültéri bútorzattal ellátva.  

12. Társrendezőként és aktív résztvevőként voltunk jelen “Let’s Do it Romania” akciói 
keretében Vetés község területén, a “GAL Zona Sătmarului” (Szatmár vidéki Helyi 
Kezdeményezések Csoportja)  Napján Sárközújlakon, és a „Könyvtárért 
pedálozok” (Pedalez pentru bibliotecă), rendezvény kb. 50 főnyi résztvevőnek 
fogadásán. 

13. A Vetési Kulturális Központ Óváriban megszervezte a Horizont 2018-as 
alkotótábor résztvevői által készített festészeti alkotások kiállítását, illetve a 
Megyei Könyvárral és a vetési általános iskolával együttműködésben a 
„Nagyszülők Fényképei” elnevezésű kiállítást.  

 Ilyés Gyula, polgármester 


