A polgármester tájékoztatója a Vetés községi polgármesteri hivatal által megvalósított
vagy a hivatal által koordinált tevékenységekről, folyó év október havában.
A beruházások és a közterület fenntartása terén:
1. Elkezdődtek a szennyvízlevezető csatornahálózathoz való csatlakoztatások kiépítésének
munkálatai Óváriban és Vetés településeken, amelyeket a SC Proiect Invest Srl. végez. A
munkálatok jelenleg Óváriban, a mellékutcákon zajlanak, erre az évre 200 bekötés
befejezését ütemezték be az év végéig.
2. Megvalósult kb. 100 ivóvíz hálózati csatlakozás Óváriban, a Fő (Principală) utcán. A
munkálatok teljes befejezése és használatba adása a Szatmári Apaserv RT. által folyó év
december havának első felére tervezett.
3. Új hőközpont felszerelésére és üzembe helyezésére került sor Óváriban a Kultúrotthon
épületének fűtésrendszerének korszerűsítése érdekében.
4. Vetés településen három buszmegálló került beszerzésre és felszerelésre a leszerződött
kilenc buszmegállóból, amelyek a régi, megrongálódott buszmegálló építményeket
helyettesítik.
5. A helyi tanács október 11-i rendkívüli ülésén jóváhagyásra került két urbanisztikai
zónaterv, amelyek egy Idősgondozó Központ létrehozását teszik lehetővé Vetés
községközpontban, továbbá egy Agroturisztikai Panzió megépítését célozzák Vetés
település Károlyi úti szakaszán.
A közigazgatásban, a kultúrában és más területeken végzett tevékenységek:
6. A Vetési Kulturális Központban a Könyvtár előterében, berendezésre került a régi
tárgyak kiállítása, hagyományos szerszámokból, és eszközökből, amelyeket a község
településeiről gyűjtöttek be. A kiállításnak innentől kezdve állandó kiállítás jellege lesz.
7. Szombaton, október 14-én került sor a “Gasztronómiai Nap” elnevezésű rendezvényre,
amelyet az alma sokrétű gasztronómiai felhasználására szakosodott, Orfeusz Egyesület
mutatott be, Csenger testvérváros képviseletében, és amelyen helyi meghívottak mutattak
be kulturális programokat. Az esemény a Charlie Café céggel együttműködésben valósult
meg.
8. Október 20-án, pénteken a Vetési Kulturális Központban művészfotó kiállítás nyílt,
amelyet a nagykárolyi „Vasile Vénig László” Egyesület szervezett.
9. Átvételre került az a 20 alkotás, amelyeket a “Horizontok 2017” alkotótáborban
résztvevő művészek adományoztak a községnek. A fotókból, festményekből álló
műalkotások gyűjteményének darabjai innentől a házasságkötő teremnek, a helyi tanács
üléstermének, valamint a polgármesteri hivatal előtereinek, folyosóinak a falait díszítik
majd.
10. Az október 1., október 30-a közötti időszakban sor került Vetés község teljes
közvagyonának a felleltározására és újraértékelésére, amelynek keretében körülbelül 100
új, eddig bejegyzetlen mezei utat is nyilvántartásba vettek.
11. A folyó év október 25-i rendes, Helyi tanácsi ülésen elfogadásra került annak a
programnak a finanszírozása, amelynek célja a tűzesetek megelőzése és az ilyen esetek

elleni védelem. Az akció keretében engedélyezett személyek, a község területén levő
háztartások füstelvezető kéményeit ellenőrzik, beleértve azokat is, amelyekbe földgáz
készülékeket használó eszközök vannak bekötve az érvényben levő műszaki szabályzók
szerint. A tevékenység folyó év november és december hónapjaiban zajlik.
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