VETÉS KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉNEK BESZÁMOLÓJA MANDÁTUMÁNAK
ELSŐ HAT HÓNAPJÁRÓL
2016., június 23. - december 31.között

1.

A polgármesteri mandátum átvétele és Vetés község Helyi Tanácsának megalakulása
2016., június 23-án megtörtént.
A helyi tanács 15 tanácsosból alakult (7 tanácsos az RMDSZ részéről, 6 tanácsos az
ALDE és 2 tanácsos a PSD részéről) akik jó csapatot alkotnak, és elkötelezettek
megszerzett mandátumuk által vállalt kötelezettségeik teljesítésére a közösség érdekében.

2.
-

Az azonnali prioritások három fő útirányba mutattak:
Vetés község Polgármesteri Hivatala szerkezeti és működési átvilágítása, és a szükséges
intézkedések meghozatala a tevékenység javítására; a helyi tanáccsal és a község
polgáraival való kommunikáció javítása;
a községi közszolgáltatások működésének kielemzése (az ivóvíz szolgáltatás, a közterület
fenntartás, a köztisztaság, a közvilágítás helyzete),,továbbá ezek átszervezéséhez
szükséges intézkedések megtétele; új közszolgáltatás nyújtása szociális területen;
beruházások stádiumának elemzése, intézkedések meghozatala a 2016-os évi
költségvetésben foglalt új munkálatok, valamint új közbeszerzések és munkálatok
kezdeményezése.
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-
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A 2016 júniusában átvett helyzet pozitív vonatkozásai:
elsősorban a község nagyon jó pénzügyi helyzete, a mandátum átvételekor 7,6 millió lej
volt a községi számlán, és egy alábecsült bevételi költségvetés, amely lehetővé tette,
hogy 2016 II félévében a helyi költségvetés bevételi számláját több mint 4 millió lejjel
megemeljük;
a polgármester saját szakapparátusát fiatal, motivált és felelős csapat alkotta, jól képzett
és a községet jól ismerő egyénekből állt, amelyik az intézmény tevékenységének szenteli
tudását;
a hivatal új épülete, amely korszerűen el volt látva műszaki és anyagi berendezésekkel,
ahhoz, hogy ott jól működő hivatal tevékenykedjen;
a tanintézmények épületei jó állapotban voltak tartva és karbantartva, korszerű
gázfűtéssel, a község minden településnek épületeiben.
Azonosított működési rendellenességek:
rosszul méretezett költségvetés, jelentős pénzösszegekkel olyan fejezetekre és
beruházásokra szánva, amelyeket az illető értékeken nem lehet megvalósítani,
ugyanakkor hiányt jelentettek olyan fejezetek esetében, amelyekhez jelentős költségek
szükségesek: fontos, költségvetésbe be nem foglalt költség-fejezetek: útkarbantartások, a
zöldövezetek karbantartása, az vízlevezető árkok karbantartása; karbantartási
munkálatoknak minősülő tételek, amelyeket beruházási költséghelyekről fizettek:
olyanok mint az útjavításhoz szükséges anyagok, acél csövek a Csengeri utca
aszfaltozása stb.;
a polgármesteri hivatal működésképtelen szerkezete, amelyből teljesen hiányoztak
szerkezeti összetevők: (részlegek, munkakörök) a műszaki tevékenységekhez szükséges
összetevők (beruházási, közbeszerzési, karbantartási, közszolgálati), amelyek feltétlenül
szükségesek a helyi hatóság kötelező feladatkörének betöltéséhez.
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5.

Nehézségek
- Műszaki képzettségű személyzet hiánya a polgármester saját szakapparátusában,
amelynek hatásai a tervezési tevékenység csúszása, a munkálatok elkezdése, a
közbeszerzés, a szerződéskötések, továbbá kivitelezések és a közmunkálatok valamint
a közterületen végzendő karbantartási vagy beavatkozási intézkedések
megszervezésének és nyomon követésének késése. Az új közbeszerzési törvény
alkalmazási normái, az új metodológiák alkalmazásával, a valóságban növelik az
eljárási bürokráciát, lehetőséget adnak a szabályozások különböző értelmezéseire, ami
meggátolja a folyamatban levő eljárások gyors lefolytatását, olyan negatív és
beláthatatlan következményekkel a a helyi hatóságok tevékenységére és a
költségvetésre a 2017-es évben !

6.

Az infrastruktúra és a közszolgáltatások helyzete
a) a község közútjainak állapota: csak egy aszfaltozott közlekedési út !
- a községet átszelő DN 19 – E 671-es jelzésű főút: Nagyvárad –Nagykároly –
Szatmárnémeti, amely átszeli Decebal települést 5,9 km-en, teljes felújításon esett át
2010 – 2014-ben, amelyet a CNADR- Országos Útügyi és Autópálya-társaság
végzett
- A volt DJ 198-as jelzésű megyei érdekeltségű utat DC 60A- jelzéssel átsoroltuk
községi érdekeltségű úttá, amelynek teljes 11,1 kilométeres szakaszát átvette Vetés
község helyi tanácsa 2016, és amelyet 2015-ben a Megyei Tanács egy 6,7 km-es
szakaszon újraaszfaltozott. Az út fennmarad (Vetés – Óvári) szakaszát, amely teljesen
tönkre van menve, 2017-ben felújítjuk. A tervezett munkálat közbeszerzési szakaszban
van.
- A községnek összesen 65 utcája van 27,5 km össz hosszúságban, az alábbiak szerint:
Vetés településnek 29 utcája van, össz hosszúságuk 12,0 km.
Óvári településnek 18 utcája van, össz hosszúságuk 8,6 km.
Decebal településnek 18 utcája van, összesen 6,9 km-en.
- Az utcák összességéből 5 utca magánút: ebből kettő az ipari parké (250 folyóméter)
és 3 utca,a melyek az új lakóépületekhez vezetnek (298 fm., 578 fm., 207 fm.). Ez a
helyzet több jogi problémát is felvetett a közszolgáltatási hálózat bővítés kapcsán.
- Az összes utcákból a község közigazgatása csupán egy utcát korszerűsített 2012-ben,
összesen 1,8 km-en. A többi utca de 25,7 km-en, korszerűtlen köves és apró köves
utcák.
- A 2016-os év eredeti költségvetésében egyetlen tétel sem volt betervezve útjavításra.
b) Az ivóvíz szolgáltatás: a község három településéből csupán az egyikben
létezik.
- Az ivóvíz ellátás csupán Vetés településen működik, egy 2001 – 2005-ben
megvalósított rendszer szerint, amelyet később 2006 és 2016 között kibővítettek, és
amely rácsatlakozik Szatmárnémeti ivóvíz hálózatához. A hálózat 95%-os
lefedettséget biztosít, hossza 20,0 km. 2005-től működőképes, eredetileg saját fúrt
kútból táplálták, később rácsatlakoztatták a Szatmárnémeti ivóvíz vezeték hálózatára.
- Óvári település ivóvíz ellátásának megépítése 2017-ben esedékes, jelenleg a táplálás
rendszerének kiépítés folyik. A hálózat 95%,-os lefedettséget biztosít, 8,2 km,
csővezetéken, amelyet 2016-ban telepítettek. A beruházás a Környezetvédelmi Alap
finanszírozta és 2016 novemberében került átvételre. A hálózat táplálását szintén a
szatmárnémeti ivóvízhálózathoz való csatlakoztatással oldják meg.
- Decebal településen nem létezik ivóvíz hálózat. Az ivóvízhálózat kiépítése be van
tervezve a Szatmár megyei ivóvíz és szennyvízhálózat bővítési és felújítási
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7.

programjának II szakaszába, amely jóváhagyási fázisban van és amelyet a „POS
Mediu 2014 – 2020”-as Szektoriális Operatív Program finanszíroz. A munkálatok
elkezdésének esélye a 2018-as év.
Vetés község tagja a Szatmár Megyei Ivóvíz és Szennyvízkezelés Közösségközi
Fejlesztési Egyesületének. Az ivóvíz és csatornahálózati szolgáltatásokat a
Szatmárnémeti Apaserv Rt. regionális közműszolgáltató biztosítja.
c) A szennyvíz levezető csatorna rendszer: a község egyik településén sem
működik.
Vetés településen szennyvízlevezető hálózat 95%-ban elkészült kivéve a Károlyi úti és
Szatmárzsadányi szakaszt, 17,5 km hosszúságban, teljes befejezésére és a
szatmárnémeti csatornahálózatba való becsatlakoztatására 2017 tavaszán kerül sor. A
rendszert a Környezetvédelmi Ügynökségi Alap finanszírozza.
Óvári településen a szennyvízlevezető hálózat több mint 95%-os lefedettségben
megvalósult, hossza 11,9 km, teljes befejezésére és a szatmárnémeti csatornahálózatba
való becsatlakoztatására 2017 tavaszán kerüls sor. A rendszert a Környezetvédelmi
Ügynökségi Alap finanszírozza.
Decebal településen nincs kiépítve szennyvízlevezető csatorna hálózat. A hálózat
kiépítése be van tervezve a Szatmár megyei ivóvíz és szennyvízhálózat bővítési és
felújítási programjának II szakaszába, amely jóváhagyási fázisban van és amelyet a
„POS Mediu 2014 – 2020”-as Szektoriális Operatív Program finanszíroz. A
munkálatok elkezdésének esélye a 2018-as év.
d) A közvilágítás: korszerűsítési fázisban van
Vetés község közvilágítási hálózatának hossza 44 km., amely biztosítja a község
közvilágítással való lefedettségének 92%-át. A közvilágítás lámpatestei összesen
1.037 oszlopra vannak felszerelve, (391 Vetésben, 307 Óváriban és 339 pedig
Decebal faluban), amelyeket 8 pontból lehet üzembe helyezni (4 Vetésben, 2 Óváriban
és 2 Decebalban).
A rendszer összetevői: 416, LED típusú lámpatest, (amelyek 2016-ban kerültek
felszerelésre) (172 Vetésben, 104 Óváriban és 140 Decebal faluban), 466 klasszikus
lámpatest (70 – 250 Wattos). 155 oszlopon nincsenek világítótestek szerelve.
e) A köztisztaság és hulladékgazdálkodás
A háztartási hulladékgyűjtést a Florisal Rt. köztisztasági vállalat végzi kéthetente.
A háztartási hulladék elszállítása és tárolása a Szatmár megyei, szamosdobi regionális
hulladéktározóban történik, kb. 20 km-es távolságra.
A szelektív, újrahasznosítható hulladékgyűjtés 44 darab, harang típusú konténerekben
történik, amelyeket a nagykárolyi Mondorek Kft. terít szét a község területén.

A beruházások állapota a mandátum átvételekor
A vetési és óvári településeken kiépített ivóvízhálózat és szennyvízlevezető
csatornázási rendszer megvalósítása: a beruházás 2012-ben kezdődött, amely több
halaszást követően 2017 júniusában kerül átadásra. A beruházás finanszírozását a
Környezetvédelmi Alap biztosította.
Jelenleg be van fejezve és műszaki átvételre került az óvári ivóvíz hálózat 95%-ban
van befejezve az óvári szennyvízelvezető csatornázás és 85%-ban a vetési rendszer. A
befejezésre váró részek a hálózatokat érintik, illetve 10 szennyvízátemelő szivattyúállomás, valamint a csövezés és a vetési Polgármesteri Hivatal ivóvíz tározójának a
megépítését.
- A Decebal-i rendezvényterem: a munkálatokat 2012-ben megkezdték, aztán fel
voltak függesztve. Az építkezést 2016 júniusában újrakezdtük, befejezésére a 2017-es
évben sor kerül.
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Garázsépítés a hivatal járműveinek: A beruházást 2015-ben kezdték meg, majd az
év elején megállították. 2016 szeptemberében újraengedélyeztettük, 2016
decemberében átadásra került.
A vetési óvoda épületének kibővítése: a 2016-os évben kezdeményeztük, július
hónapban kezdődött és 2016 decemberében átadásra került.
A Vetés- Óvári közötti DC 60A jelzésű községi út felújítása: Elkészült a
megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki terv. Megtörtént a közbeszerzés kiírása,
az új közbeszerzési törvény szerin. Az eljárás folyamatban van.
Videomegfigyelő rendszer: 49 videokamera került felszerelésre, a villanypóznákra,
az Electrica Rt-. engedélye nélkül, amelyeknek nincs központi vezérlője és
összeköttetése, használaton kívül vannak.
Folyamatban levő munkálatok, amelyeket 2016 júniusában megállítani
kényszerültünk, hiányos dokumentációk miatt: (1) a járdák főjavítása, (2) a
vizesárkok és a bekötő hidak javítása a községközpontban (3) a vetési kultúrotthon
módosítása, (4) a Decebal-i sportpálya kibővítése és felújítása.

A mandátum 6 hónapja alatt elkezdett és megvalósított beruházási munkálatok
- Kielemzésre került és megegyezés született, a kivitelezővel és az építésvezetővel, egy
új kivitelezési ütemtervről, amely biztosítja a munkálatok befejezését 2017., június
végig a „Ivóvízhálózat telepítése Óváriban és ivóvízhálózat, valamint
szennyvízlevezető csatorna építés Vetés és Óvári településeken” beruházási
szerződés keretében. Rögzítésre és leszerződésre kerültek új műszaki megoldások az
óvári ivóvíz tartály tervezésére, amelyet a szatmárnémeti ivóvízhálózatról táplálnak
be, egy saját Vetés településen Óvári számára fúrt kút helyett, valamint korszerű
megoldások tervezéséről a szennyvíz átemelő szivattyúrendszerhez.
- Elkészültek a megvalósíthatósági tanulmányok és a műszaki tervek, valamint
elkészültek a közbeszerzési eljárás lefolytatásnak dokumentációi az óvári ivóvíz
hálózat csatlakozásai rendszeréhez, valamint az óvári és vetési szennyvízlevezető
csatornarendszerhez. (475 csatlakozó az óvári ivóvíz hálózathoz 716, illetve 477
csatlakozás az óvári és vetési szennyvízlevezető csatornarendszerhez, amelyek
feltétlenül szükségesek az “Ivóvízhálózat telepítése Óváriban és ivóvízhálózat,
valamint szennyvízlevezető csatorna építés Vetés és Óvári településeken”
beruházás sikeres befejezéséhez.
- Augusztus hónapban befejezésre került a közbeszerzési dokumentáció és kiírásra
került a közbeszerzési eljárás a „ A Vetés- Óvári közötti DC 60A-jelzésű községi út
felújítása”, beruházáshoz, amely a legfontosabb saját forrásból finanszírozott
projektje a községnek. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, van rá remény, hogy
2017 tavaszán sor kerül a munkálatok leszerződésére és beindítására.
- Befejezésre került a Decebal-i rendezvényterem épületének szakértői vizsgálata,
ezután a munkálatok újrakezdődtek. A 2017-es év elején frissítésre kerülnek az
építkezés műszaki dokumentációi is. A befejezést a 2017-es év végére tervezzük.
- Befejeződött a szatmárnémeti Apaserv Rt.-vel együttműködve a karbantartási, csere és
fejlesztési Alapból finanszírozott ivóvíz hálózatok bővítése a Károlyi úton, a
Zsadányi úton és Vetésben.
- Befejeződtek az elektromos hálózat bővítési munkálatai a Vetésben megnyitott új
utcán.
- Megépült a vetési óvoda új épülete, minden szükséges ellátmány beszerelésre került
(bútorzat)
- Két új játszótér került megépítésre, az óvári és a Decebal-i óvodák udvarán
amelyeket gumiszőnyeg borít.
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Két új sportpálya került megépítésre, az óvári és a vetési iskolák udvarán. A vetési
sportpályát gumiszőnyeg borítja, az óvári műfüves pályaként épült, amely egy
kézilabda pálya szabványai szerint épült, és amely felszerelhető kézilabda, kosárlabda
és futball kellékekkel.
Befejezésre került a polgármesteri hivatal gépjárműveinek épített garázs, amely
egy tűzoltókocsinak, a polgármesteri hivatal két gépjárművének ad helyet, mellette
pedig az önkéntességi központ került berendezésre.
Befejeztük a betonozott platform és fém kocsiszín építést a hivatal udvarán, amelyet
a polgármesteri hivatal saját tulajdonában levő berendezések és eszközök tárolására
építettünk.
Elkészült a Decebal településen levő sportpálya melletti öltöző megjavításának
műszaki dokumentációja.
A II félévben beszerzésre kerültek olyan eszközök és berendezések, amelyek a
közsgi gazdálkodáshoz szükségesek: egy terepjáró, egy traktor, egy mezőgazdasági
utánfutó T 710/2-es, egy kaszálógép a vizesárkok és az útszélek karbantartásához, egy
szippantóauto, és csúszásgátló anyag szóró berendezés, valamint egy Skoda Octavia
szolgálati személygépkocsi. A meglevő személygépkocsit a helyi rendőrség veszi át
használatra.
Befejeződött az idén tavasszal felszerelt 43 videokamera áramellátásának bekötését
tartalmazó dokumentáció elkészítése, következik a megfigyelőrendszer beszerelési
munkálatainak beindítása.
Beszerzésre került öt interaktív iskolai tábla-csomag (tábla, számítógép,
videokivetítő, bútorzat) a község iskolái és óvodái számára. Ugyanakkor a vetési és
óvári iskolák informatikai laboratóriumait 20 új számítógéppel szereltük fel.
Beszerzésre került három új, központi vezérlésű sziréna riadóztatás esetére polgári
védelem felszerelésének programja keretében. Ezek Vetés község Polgármesteri
Hivatalának épületére, az óvári multifunkcionális épületre és a Decebal-i iskola
épületére.
Leszerződésre kerültek és le vannak szállítva azok a korszerű konyhai berendezések
amelyek a vetési és óvári kultúrotthonok konyhai részlegén lesznek felszerelve.
gáztűzhelyek, és sütők, fali páraelszívók, inoxpolcok és asztalok. A beszerelésükre
2017 első negyedévében sor kerül, a helyiségek fertőtlenítése és festés után..

A közterület rendezési és karbantartási munkálatai, egyes közszolgálatok kibővítése
a 2016-os év II félévében.
- Augusztus hónapban elkezdődtek és novemberig elkészültek a az útszegélyek árkainak
kitakarítási munkálatai, a vizesárkok partjainak megnyírása a bejárati hidak kijavítása
a Fő utcán, a község bejáratánál a főút kereszteződésnél, részlegesen 2 utcán.
Ugyanakkor sor került a romák által lakott zónában a gödör kitakarítására és
szintezésére.
- Útjavítások zajlottak az óvári mezőgazdasági utakon, azokon, amelyek a déli
földterületekhez vezetnek (a Traian és Bagos településekkel szomszédosak).
- Területrendezési munkálatok zajlottak a polgármesteri hivatal környéki zöldövezet
újratelepítésére, valamint a kultúrotthon és a Decebal-i kultúrotthon környékén.
- Föld és kövesutak karbantartási munkálatai zajlottak a község településein összesen
11.800 négyzetméteren, főleg gépi bevágással és 8 cm-es apró köves terítéssel
- Elkészült a polgármesteri hivatal régi épületének felújítására készített műszaki
dokumentáció, amely Kulturális központként és archívumként működik majd.
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Elkezdődött a község mindhárom településén az utcák infrastruktúráinak felmérése és
leltárba vétele, (felület, víz és kanalizálási hálózat hossza, tervezett vagy elkészült
fázisban, elektromos vezeték, közvilágítás, póznák száma és a lámpatestek, járdák
állapota, sáncok, esővízcsatornák, szükséges bővítések stb.), abból a célból, hogy
elkezdődhessen a műszaki-gazdasági dokumentációk készítése az összes hiányzó
közmű pótlására a község minden településének utcáin. Ugyanakkor elindítottuk a
Vetésben nyitott új utcák jogi helyzetének tisztázását, amelyek jelenleg a beruházók
magántulajdonát képezik, ezeknek átvétele céljából és a közmű szolgáltatások
bevezetésének céljából.
Tanulmányok készülnek egy szociális, lakhelyi orvosi ellátás létrehozása és
működtetésének biztosítása érdekében, továbbá egy községi szintű orvosi központ
létrehozására, fogászati szűrőprogramok beindításáról az iskolákban és óvodákban;
egy egy községi tulajdonú háttérrel működő kereskedelmi társaság létrehozásáról a
amely közhasznú munkákat végez a helyi közigazgatási hatóság felügyelete alatt; egy
községi sport klub létrehozásáról, két-három sport ágazatban.

10. A helyi közigazgatási hatóság tevékenységének átszervezése, a helyi tanács és a
lakosság közötti kommunikáció javítása.
- Új szervezési szabályzat lett kidolgozva a Veti Polgármesteri Hivatal tevékenységének
megszervezésére, amely kiküszöböli a tapasztalt működési zavarokat, és amely
lehetővé teszi a a szükséges személyzeti létszám feltöltését, a Vetés község számára
jóváhagyott munkahelyek keretében.
- Összeállításra került a Hivatal számára érvényes új Szervezési és Működési
Szabályzat, egyeztetve az új szerkezeti leírással és a Belső Rendszabályzattal.
- Új működési Szabályzatot hagytunk jóvá a helyi tanács működésére, laptopokat
szereztünk be minden helyi tanácsos számára, ilyen módon a kapcsolattartás, a
hivatalos anyagok átadása, a tájékoztatások, és jogszabályok online módon történnek,
a leghatékonyabban és hasznos időben, amely nagy mértékben javítja a helyi tanács
tevékenységét.
- Heti munkamegbeszéléseket vezettünk be a hivatal minden alkalmazottjával, a
problémák közös megvitatása érdekében, a feladatok és intézkedések kiosztása a
problémák megoldása érdekében, amelyeket a helyi hatóságoknak kell adott
időszakban megoldani. Szintén első találkozót szerveztünk a hivatal összes
alkalmazottjának jelenlétében, Belső Ellenőrzési Menedzsment Rendszer frissítése
céljából. Párhuzamosan megkezdődött az operatív eljárások felülvizsgálata, az új
szervezési leírásnak megfelelően, valamint a törvényi változásoknak megfelelően.
- Kezdeményeztük a hivatal belső informatikai rendszerének átvilágítását, újraelemzés
és fejlesztése céljából, új programok kötelező telepítésével együtt, beleértve az
elektronikus nyilvántartási regisztrációt is, valamint a rendszer kiterjesztését a
polgármesteri hivatl minden irodájára, továbbá a falvakban létrehozandó jivatl
képviseleti irodákban;
- Elkészült és megnyitásra került a község új, hivatalos web-oldala a www.vetis.ro, a
törvény előírásainak megfelelően, amely rögzíti a közérdekű információk közzétételét,
ugyanakkor a község arculatát népszerűsítő célokhoz is igazodik. A honlapon közzé
vannak téve: minden 2016-ban megkötött szerződés, a helyi tanácsosok és a
polgármester vagyon és érdekeltségi bevallásai, a tanács határozatai, a közvitára
bocsátott anyagok, a község költségvetése és a költségvetés összes utólagos
módosításai, valamint a negyedéves mérlegek. Szeptember 14-től működőképes a
hivatala új elektronikus postacíme:primaria@vetis.ro, valamint a hivatalnokok és a
helyi tanácsosok saját email-címei.
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Találkozókat szerveztünk a község lakosságával a különböző településeken: az elsőt
Óváriban, ahol 45 személy, a másodikat Vetésben ahol 35 személy, majd Decebalon,
ahol 18 helybéli jelent meg ezeken. Később Óváriban tartottunk újabb találkozót,
amelyen 36-an vettek részt. Újraindítottuk a földbizottság munkáját, amelyik
kéthetente ülésezik.
Számtalan találkozóra került sor, mind a polgármesteri hivatala, mind pedig a helyi
tanács szintjén, a falusi futballklubok tagjaival, abból a célból, hogy
futballmozgalomba bevonjuk a fiatalságot, és kidolgozzuk azt a kritérium rendszert,
amely a teljesítmény alapú helyi költségvetési finanszírozás alapjául szolgál a
jövőben. Szintén a sport területén beindítottuk és vívás edzéseket tart a vetési iskola IIV osztályosainak a Lengyel Éva és File Attila vívóedzők.
Október 1-én indult és folyamatban van a község közjavainak és magánjavainak a
teljes felleltározása.
Elkezdődött és be is fejeződött Vetés község Polgármesteri Hivatalának
dokumentumait rendszerező archívum összeállítása.
Szeptember 7-én került sor a arra a találkozóra, amelyen megalakult a Szatmári
Halászati Egyesület Helyi Akciócsoportja, amelynek székhelyet Vetés község
biztosít, és amelyhez természetesen a község is csatlakozott. Ugyanitt zajlott az a
közmeghallgatása amit az Akciócsoport stratégiájáról rendeztünk.
Több találkozó témája volt közös RO-HU 2014 – 2020 –as program által
finanszírozható projektek azonosítása Csenger és Szamoskér testvér településekkel
Magyarországon, valamint Szamossályi községgel. Részt vettünk közösen a
Budapesten szervezett Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. által összehívott
tanácskozáson, Csenger város polgármesterével, a Szatmár Megyei Tanács
képviselőivel, és egyeztettünk a határon átvezető Csenger –
Óvári közút
partnerségben való megpályázásáróla a határ menti finanszírozási program (RU-HU
20014 – 2020) keretében.
Novemberben és decemberben lebonyolítottuk a romáiai parlamenti választások
megszervezésének specifikus feladatait mindhárom szavazókörzetben Vetésen,
Óváriban és Decebal-on.

11. A helyi tanács tevékenysége
A hivatkozott időszak alatt az új tanács tevékenysége is megszaporodott, tekintettel
arra hogy 10 tanácsülésre került sor, amelyeken 55 tanácsi határozatban született
jóváhagyás, az egész évben jóváhagyott összesen 80 határozatból.

Vetés község 2017., január 3.

Ilyés Gyula
polgármester
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