A polgármester tájékoztatója
a Vetés község polgármesteri hivatala által megvalósított,
illetve irányított tevékenységekről, 2018., június hónapban

A beruházások és a közterület fenntartás területén:
1. Befejeződtek a Nagy (Mare) utca útfelújítási munkálatai ez I szakaszon, és a Stadionului,
valamint a Digului utcáké Óvári településen, mindkét munkálat a Vetés község útjainak
integrált felújításának programja keretében. A munkálatok az alapok újraépítéséből, az
útfelület leaszfaltozásából 4 - 6 méteres szélességben, az úttesthez tartozó sávok
egyengetéséből és lekövezéséből álltak, valamint, az út menti vízlevezető árkok
újraépítése és az ezeken keresztül a gazdaságokba bevezető hidak, és részben a járdák
megépítéséből. A munkálatokat 3.171 négyzetméter felületet foglalnak magukba,
amelyekből 2.005 négyzetméter a Nagy utcai (str.Mare) I szakasz és a valamint 2.802
néyzetméter, amelyből 1.857 négyzetméter autóút a Stadionului és a Digului utcákban. A
munkálatokat a Szatmárnémeti Samcif Rt. végezte 461.627 lej értékben (TVA-val együtt)
a Nagy (Mare) utcán és 351.382 lej (TVA-val együtt) a Stadionului és a Digului utcákon.
2. Megkötésre kerültek azok a kivitelezési szerződések amelyek az Óvári települési
Someșului és a Kölcsey Ferenc utcák korszerűsítését foglalják magukba, és amelyeknek
kezdési ideje július hónap első napjai, továbbá, elindítottuk a közbeszerzési eljárásokat
Vetés településen három szakaszba foglalt utcáinak modernizálása céljából.
3. Megkötésre kerül a műszaki és kivitelezési szerződés terveinek elkészítése, amely “Vetés
község földgáz vezeték hálózatának kiterjesztése” beruházáshoz szükséges, és amely
magába foglal minden olyan utcát, amelyen jelenleg nincs vezetékes földgáz szolgáltatás.
4. Elkezdődtek a a kövesutak és törtköves utak karbantartási munkálatai, annak a négyéves
keretszerződésnek a keretében, amelyet kisgércei Proiect Invest Kft.-vel kötöttünk, és
amely tartalmazza a Fő utca leállósávjának és az esővíz levezető ároknak a kiépítését,
valamint a teljes (Principale utca) hosszában, a Nouă, Cireșului és Fagului utcák javítását
Vetés településen.
5. Óváriban elkezdődött a fogyasztók csatlakoztatása az ivóvízvezeték hálózathoz, a
polgármesteri hivatalhoz eddig benyújtott 150 csatlakozási kérelemnek megfelelően, a
szolgáltatói szerződések kitöltése és megkötése a Szatmárnémeti Apaserv Rt.-vel.
6. Vissza nemtérítendő európai Uniós forrásokból való finanszírozásért nyújtottuk be
pályázatot „Tartós fejlesztések a helyi erőforrások értékesítése által Vetés községben”
néven. A Szatmár megyei, Szamos- Túr- Kraszna-Ér folyóvizek vízgazdálkodási és
halászati integrált fejlesztési Programja 2.számú Intézkedése keretében, amely a
természeti értékek megőrzése, a környezet védelme, a zóna kulturális és természeti
értékeinek promóciója céljából egy horgászati fesztivál megszervezését tűzte ki célul
Vetés községben.
7. Aláírtuk a külterületi földterületek telekönyvezésének finanszírozási szerződését a 20182019-es évi szakaszára, illetve aláírásra került a munkálatok kivitelezésének szerződése is
2.120 ingatlan (földterület) telekkönyvezésére.
8. Június hónap végéig a polgármesteri hivatal Urbanisztikai Osztálya 186 építési engedély
bocsátott ki, ezek összértéke 11.256.600 lej, amelyekből 134 engedélyt a
közszolgáltatásokhoz való csatlakozásra, 8 engedélyt közérdekű munkálatokra, 2

engedélyt bontásra 39-et pedig lakásépítésre egyéni gazdaságokban melléképületek
építésére, valamint 3 engedélyt ipari és mezőgazdasági építményekre, szociális célú
épületekre, valamint kereskedelmi és szolgáltatói épületekre. Vetés község első helyen áll
a megyében a kibocsátott építési engedélyek számának és értékének nagyságrendje
szerint..
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