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Tisztelt Lakótársak!
Önkormányzatunk módosította szociális rendeletét. A rendeletmódosítást és az ide vonatkozó Szociális
Törvény hivatkozásait az alábbiakban közöljük:
Uszód Község Önkormányzata
9/2009. (V. 29.) rendelete
az önkormányzat által folyósított pénzbeli és egyes természetbeli
szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 16/2003.( VIII. 19. )Ör. számú
rendelete módosításáról
Uszód Község Önkormányzati Képviselő-testülete a többször módosított 1993.évi III.tv-ben ( továbbiakban :
Sztv. ) foglalt felhatalmazás alapján a helyi életkörülményekhez igazodóan az önkormányzat által folyósított
pénzbeli és egyes természetbeli szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 16/2003.(
VIII. 19. )Ör. számú rendeletét (továbbiakban: R.)az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A R. 11. §-a helyébe az alábbi 11.§ lép:

Lakásfenntartási támogatás
11.§
(1) Az önkormányzat képviselő-testületének átruházott hatáskörében a polgármester önálló ellátásként helyi
lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, akinek
a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (jelenleg 42.750
Ft), feltéve , hogy a lakásfenntartás elismert
havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át
meghaladja.( 20%-nál kisebb mérték nem állapítható meg ) és a (3) bekezdésben elismert minőségű lakásban (
lakóházban ) lakik.
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás helyben elismert havi költsége az Sztv. 38.§
(4) bekezdésében szabályozott normatív lakásfenntartási támogatás szabályozásánál elismert lakásnagyság
és az egy négyzetméterre jutó helyben elismert költség szorzata.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás szempontjából elismert lakásminőségnek az 1993.évi
LXXVIII.tv. szerinti , legfeljebb komfortos lakás minősül.
(4) A (2) bekezdés szerinti támogatás mértékének kiszámítása az Sztv. 38.§ (4); (6)-(7) bekezdéseiben
foglaltak szerint történik, azzal, hogy a támogatás egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb 2500
forintnál.
(5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év során bármikor benyújtható.
2.§
E rendelet 2009. július 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a hirdetőtáblán történt kifüggesztéssel a körjegyző gondoskodik.

Idézet az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szövegéből
38. § (1)
(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi
költség 2009. évben 450 Ft.
(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további
személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
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91/A.
2. Összkomfortos az a lakás, amely legalább – A szociális tv., szerint lakásfenntartási támogatásra nem
jogosult!!!
a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további,
legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel),
fürdőhelyiséggel és WC-vel;
b) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel);
c) melegvíz-ellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etage melegvíz-ellátással, villanybojlerrel, gáz
vízmelegítővel); és
d) központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etage fűtéssel)rendelkezik.
3. Komfortos az a lakás, amely legalább
a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel (ennek hiányában további,
legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel),
fürdőhelyiséggel és WC-vel;
b) közművesítettséggel;
c) melegvíz-ellátással; és
d) egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával,
gázfűtéssel) rendelkezik.
Kérelmek kizárólag az erre rendszeresített nyomtatványon nyújthatóak be 2009. július 1-től. Az elfogadott
szociális rendelet értelmében méltánylási lehetőség nincs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„AHOL JÓBARÁTRA JÓKEDVVEL TALÁLSZ…”
------------------------------------------------------------------Július 16. (csütörtök)

DUNA-MENTI FOLKLÓR Fezstivál Uszódon
15.30 „A LELKÜNK HÚRJAI” C. FOTÓALBUM KÖNYVBEMUTATÓJA (a Kalocsai Fotóklub hat
fotósától)
Helyszín: Községháza
16.00 MEGYERI–KISS ANNA KERESZTELŐJE MAGYAR REFORMÁTUS SZERTARTÁS SZERINT
Helyszín: Református templom
(Hagyományos viselet és szokásrend alapján)
17.00 FELVONULÁS – MENETTÁNC
Helyszín: Hősök tere – Kossuth Lajos utca – Szabadság utca – Széchenyi utca – Hősök tere
18.00 NEMZETKÖZI FOLKLÓRMŰSOR
Helyszín: Hősök tere, szabadtéri színpad
Fellépnek: Horvátország, Erdély, valamint a Kecskemét és a Piros Rózsa Néptáncegyüttesek, illetve az Uszódi
Hagyományőrző Néptáncegyüttes gyermek, felnőtt és nyugdíjas csoportja
21.00 UTCAI TÁNCHÁZ A HŐSÖK TERÉN
Kísérő rendezvény:
BABAKIÁLLÍTÁS
Helyszín: Boldizsár Emlékház (Megtekinthető: 16.00 – 19.00)
„USZÓD A 20. SZÁZAD ELEJÉN ÉS MA” – A KAPUGALÉRIA KIÁLLÍTÁSA
Helyszín: Községháza
(Megtekinthető: 16.00 – 19.00)
VÉRNYOMÁSMÉRÉS ÉS VÉRCUKORSZINTMÉRÉS
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Helyszín: Rendezvénysátor, elsősegély sarok

FOGATHAJTÓ verseny
az uszódi Duna-parton
Időpont: 2009.07.04.
Kezdés: 9.00 órakor
Nevezés a helyszínen!
Érdeklődni: 30/314-6856 telefonszámon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uszód Község Önkormányzata az iskolai nyári szünet idejére (44 nap) 32 gyermek étkezésére 519.480 Ft
támogatást kapott. A kiosztás feltételeiről, időpontjáról hamarosan tájékoztatni fogjuk az érintetteket. A
jogosultsági kör felmérésében köszönjük a Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői Szolgálat és a Benedek Péter
Általános Iskola segítségét.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÖZLEMÉNY
A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ Zrt. 2009. július 8-án 10,00-12,00 gázszolgáltatási szünettel járó karbantartást végez.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása
érdekében a fenti időszakban a gázmérő előtti főcsapot zárva tartani és a gázvételezést szüneteltetni
szíveskedjenek.
Égáz-Dégáz Fölgázelosztó Zrt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZENNYVÍZ
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közműtársulás megszervezésével, a közműhitel és a lakossági önerő
legkedvezőbb feltételeinek kidolgozásával pénzügyi bonyolító cég megkezdte a munkát. Július végén,
augusztus elején reményeink szerint pontos számokkal fogunk az Önök rendelkezésére állni a tervezett
lakossági fórumokon.
Továbbra is kérjük Önöket, hogy a ne kössenek Fundamenta vagy LTP szerződéseket!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁLYÁZATOK
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy önkormányzatunk az Egészségház akadálymentesítésére, korszerűsítésére
nyújtott be pályázatot. Pályáztunk a Művelődési Ház vizes blokkjának a felújítására, valamint az Idősek
Napközi Otthonának fűtéskorszerűsítésére alternatív energia felhasználásával.
Elbírálás alatt lévő pályázatok: Hősök tere – faluközpont kialakítása, Benedek Péter Emlékház tető cseréje,
valamint a Boldizsár ház udvarán szabadtéri kemence építése, valamint az Uszód Község Ifjúságáért és
Kultúrájáért Alapítvány számos pályázata.
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Művész alkotó tábor – 2009.08.03-08.08.
Helyszín: Idősek Napközi Otthona - a község közigazgatási területe
1. Az alkotótábor célja, hogy a táborban résztvevő profi és amatőr művészek a saját művészeti
águkban (festészet, szobrászat, fazekas, fotográfia, stb. ) dolgozzák fel Uszód jellegzetességeit
2. A helyi és vidékről érkező alkotók az érdeklődők számára mutassák be mesterségük
rejtelmeit, adjanak lehetőséget azok kipróbálására.
3. Az alkotótábor legsikeresebb darabjaiból augusztus 15-én kiállítást szervezünk
Horgászverseny

-2009.08.15.

6,00-9,00 Helyszín: Uszód Duna-part

Népművészeti kirakodó vásár

-2009.08.15.

9,00-14,00 Helyszín: Hősök tere

Főzőverseny - Helyszín: Hősök tere
a főzőversenyen belül palacsintasütő verseny
(azonos idő alatt ki süt többet és minőség szerinti értékelés)
alapanyagról és a sütés, főzés feltételeiről mindenki maga gondoskodik
előzetesen jelentkezni lehet: Nyaka Attila 30/314-6856
Kiállítás

- 2009.08.15.
9,00-18,00 Helyszín: Benedek Péter emlékház
Alkotótábor legsikeresebb alkotásainak kiállítása

Fellépő együttesek táncos felvonulása
-2009.08.15. 15,00-18,00
Helyszín: Kossuth Lajos u., Szabadság u., Széchenyi u., Árpád u.
Néptánc és népzene -2009.08.15.

19,00-23,00 Helyszín: Hősök tere – szabadtéri színpad
Megnyitó
Néptánc együttesek fellépése
Uszód Községért Kitüntető Díjak átadása

Táncház, Utcabál

-2009.08.15.

kb. 23,00-

Helyszín: Hősök tere – szabadtéri színpad

A fesztivál alatt megtekinthetők a Benedek Péter Emlékház és a Boldizsár Emlékház kiállításai
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