Vetés község polgármesterének beszámolója
a 2017. június hónapban végzett tevékenységéről
A beruházások és a közterület fenntartása területén:

1. Június hónapban folytatódtak a 60 A jelzésű községi út korszerűsítési munkálatai a
Vetés-Óvár útszakaszona Botosani-iTehnic Asist RT. által. Az egész útszakaszon elkészült a
platform kiszélesítése 8 méter szélességre 4,1 kilométer útszakaszon, illetve 6 méter szélességre
3,395 folyóméteres útszakaszon, 7 méter, illetve 5 méter szélességre bővítették az úttestet 703
folyóméteres szakaszon, előkészítették az útalapot, megkezdték az útalapozási és az aszfaltozási
munkálatokat.
Ugyanakkor bővítették a munkálatokat az útszélek kialakításával, a mellékutcákat és a
házbejáratokat összekötő szakaszok elvégzésével, összesen 240 csatlakozás esetében.

2. Folytatódtak a volt polgármesteri hivatal épületének higienizációs munkálatai és
átszervezése, egy kulturális központ kialakítása érdekében, amelyben helyet kap a
községi könyvtár, az archívum, a községi múzeum, valamint a Szatmárnémeti GAL
Horgászklub, valamint a helyi rendőrség. Az épület belső munkálatai teljes egészében
befejeződtek.
3. Folytatódtak a csatornahálózat lehelyezése Vetésben a Főutca és a Csengeri utca közötti
szakaszon, 340 folyóméteren.
4. Befejeződtek a földgázelosztó rendszer munkálatai Decebal településen, melyet az Aradi
Gaz Vest RT, finanszírozott. Ezzel egyidejűleg a Vetési Önkormányzat leszerződte és
folyamatban van a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a földgázelosztó hálózat
kiterjesztése ügyében, az összes, az idei éves projektben nem szereplő utcákon, illetve
Vetés minden olyan utcájában ahol még nincs bevezetve a földgáz.
5. Elkészült a műgyepes labdarúgópálya a Decebal-i iskola udvarán.
6. Befejeződött részlegesen Óvári központjában a kulturális események helyszínéül
szolgáló, 1241 négyzetméteres platform betonozási és térkövezési munkálatainak
megvalósítása, a nemsokára megszervezésre kerülő Óvári Napok alkalmából.
7. Megvételre került 4 laptop a polgármesteri hivatal, illetve a helyi rendőrség részére.
8. Beszereztünk egy 4x10 méteres szétszerelhető sátrat szabadtéri rendezvények
szervezésére vagy ezeken való részvétel esetére.
A közigazgatási tevékenységek és lakosságnak nyújtott szolgáltatások területén:
9. Elkezdtük Vetés község urbanisztikai Jegyzékének megvalósítását.
10. Sor került Vetés község Polgármesteri Hivatala székhelyén egy munkamegbeszélésre
Szatmár Megye prefektusával.
11. Aláírtuk a díjmentes kataszteri bejegyzések finanszírozásáról szóló szerződést a Szatmár
Megyei Kataszteri és Földhivatallal, 150 ezer lej értékben a 2017-es és 2018-as évre, a
külterületeken található kataszteri szektorokban.
12. Fogadtuk a magyarországi szomszédos megyékből érkezett Szamos menti községek
parlamenti képviselőiből és polgármestereiből álló hivatalos delegációt, melynek során
megbeszéltük a Vetési székhelyű Unicarm cég által okozott Szamos szennyezettségével
kapcsolatos problémákat.

13. Június 11-én gyakorlatot tartott a Vetés község Önkéntesek Osztálya Sürgősségi
Helyzetek esetén, a Szatmárnémeti Somes Sürgősségi Helyzetek Felügyelősége
ellenőrzése alatt és útmutatásával.
14. Sor került két találkozóra, Vetésben és Pusztadarócon, június 15-én és június 22-én, mely
alkalomból megbeszéltük egy partnerség részleteit, határon átívelő programok elindítása
érdekében, a Románia és Magyarország közötti Ro-Hu Program keretében.
15. Június 10-én vendéglátói voltunk a Caritas Maraton jótékonysági akciónak, amelyen
körülbelül 400 személy vet részt az idén.
16. Június 17-én kulturális rendezvényeket szerveztünk az Óvári Napok alkalmából.
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