Vetés község polgármesterének beszámolója
a 2017., május hónapban végzett tevékenységéről
A beruházások és a közterület fenntartása területén:
1. Májusban folytatódtak a 60A megyei jelzésű út korszerűsítési munkálatai Vetés-Óvári
útszakaszon, a Botosani-I Tehnic Asist RT. Által. A 4,1 kilométeres útszakaszon elvégezték az
útszélesítési platform 8 méteres kiszélesítését, illetve az úttest 6 méteres kiszélesítését 3,395
kilométeren keresztül, valamint az úttest 5 méteres kiszélesítését 703 méteren, előkészítették az
útalapot, elvégezték az útalapozási és az aszfaltozási munkálatokat. Folyamatosan dolgoznak az
útszélek kialakításán, a mellékutcákat és a házbejáratokat összekötő szakaszokon.
2. Elindították és folyamatban vannak a polgármesteri hivatal volt épületének higienizációs és
átszervezési munkálatai, amely egy kultúrközpontnak, községi könyvtárnak, archívumnak,
múzeumnak, valamint a Szatmárnémeti GAL horgászklubnak nyújt otthont majd. Ugyanitt fog
működni a helyi rendőrség is. Jelen pillanatban befejezték a kisebb épületen folytatott
munkálatokat, ahol az archívum és a helyi rendőrség fog működni.
3. Leszállították, felszerelték és működésbe hozták a leszerződött felszereléseket az óvári
kultúrotthon konyhájában, amelyet május 19-én hivatalosan átadtak rendeltetésének.
4. Felszereltek 20 LED világítótestet Óvári két külterületén már létező villanyoszlopokra,
kiterjesztve a közvilágítást körülbelül 200, illetve 250 méteren.
5. Elvégezték az óvári templom utcai csatornarendszer műszaki tervének módosítását, új
szivattyúállomást létesítettek, megemelték a csatornázási rendszer szintjét, illetve megvalósítottak
egy új útvonalat, az útkorszerűsítési munkálatokkal való egybefedés elkerülése végett.
6. Befejeződtek a csatornarendszer munkálatai a Fő utca és a Csengeri utca 450 méteres szakaszon,
Vetésben.
7. Elkezdődtek a földgázelosztó hálózat megvalósítási munkálatai Decebal településen, az Aradi
Gaz Vest Kft. finanszírozásában, ezzel egyidejűleg megtörtént a szerződéskötés a Vetés község
polgármesteri hivatalával egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére a gázelosztó hálózat
bővítése érdekében azokon az utcákon amelyek nem szerepelnek a jelenlegi tervben, illetve
azokon a vetési utcákban ahol még nincs bevezetve földgáz.
8. Elkezdték Óvári központjában kulturális események helyszínéül szolgáló, 1200 négyzetméteres
platform betonozási és térkövezési munkálatok megvalósítását.
9. Leszerződték egy műgyepes futballpálya megvalósítását a decebali iskola udvarán, melynek
megvalósítási határideje folyó év június.
10. Elkezdték az éppen aktuális munkák elvégzését – sürgősségi beavatkozásokat a község három
falujának 5 utcájában.
11. Vásároltak egy 4x10 méteres szétszerelhető sátrat szabadtéri rendezvények szervezésére, vagy
ezeken való részvételek esetére.
A közigazgatási tevékenységek és lakosságnak nyújtott szolgáltatások területén:
12. Aláírásra került 9 szerződés a felekezetek anyagi támogatása érdekében és átutaltak 300 ezer lejt
a II. évharmadban.
13. Aláírták az anyagi támogatásról szóló szerződést három labdarúgó klubbal és átutaltak ennek
érdekében 90 ezer lejt a II. negyedévben.
14. Megállapodás születtett a Szatmárnémeti Kataszteri és Földhivatallal arról, hogy körülbelül 100
parcella (ingatlan) esetében térítésmentesen végeznek el kataszteri bejegyzést külterületen.
15. Közös eseményeket szerveztek a Florisal Rt.-vel, a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége
megállapítása érdekében
Ilyés Gyula, polgármester

