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Tisztelt Lakótársak! 
 

Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Uszód-Géderlak-Dunaszentbenedek községek 
szennyvízcsatornázása, Kalocsa város szennyvízcsatorna hálózat bővítése és a szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciója tárgyú KEOP pályázatunk I. ütemét (előkészítő szakasz) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 
2009. január 29. napján tartott döntés értelmében támogatásban részesítette. Az előkészítő szakasz elfogadott 
költségvetése nettó 66 millió Ft, a támogatás mértéke 85 %. Az önrészt a négy érintett önkormányzat a 
beruházás arányában fizeti. Az NFÜ tájékoztatása szerint a kivitelezési szakasz támogatási összege el van 
különítve, azt az első szakaszban előírt feladatok elvégzése után pályázhatjuk meg. 
Elvégzendő feladatok a kivitelezés megkezdése előtt többek között: 
− A közbeszerzéseket lefolytató szervezet kiválasztása -folyamatban- 
− Az előkészítési munkákat végző vállalkozás versenyeztetése: -folyamatban- 
− Projekt menedzsment szervezet kiválasztása: -folyamatban- 
− Megvalósulási ütemterv elkészítése – folyamatban- 
− Támogatási szerződés megkötése: 2009.április 14.-ig 
− Költség-haszon elemzés elkészítése 
− Viziközmű Társulat létrehozása ( lakossági hozzájárulások kedvező feltétel érdekében) 
− Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése 
− Tender terv elkészítése 
− Kivitelezői közbeszerzés 
 
A program jelenlegi szakaszában az egymásra épülő feladatok, közbeszerzési eljárások sora és a második ütem 
támogatási arányának ismerete nélkül nem tudjuk az Önök számára legfontosabb kérdésekre a választ. Mikor 
kezdődik a kivitelezés, illetve milyen mértékű a lakossági hozzájárulás.  
Azt szeretnénk elérni, hogy 2010. év elején megkezdődhessen a kivitelezés közbeszereztetése. Azon leszünk, 
hogy olyan konstrukciót dolgozzunk ki, mely a lakossági terhet elviselhetővé teszi. A Viziközmű Társulat a 
lakossági hozzájárulásokra 35-70% kamattámogatású hitel felvételére jogosult, lakástakarék pénztári 
szerződések megkötése esetén a 30%-os állami támogatás lehetősége miatt a lakossági befizetések összege 
tovább csökkenthető. A hitelintézetek versenyeztetésével és az Önkormányzatok hatékony szerepvállalásával 
kívánjuk az Önök terheit tovább csökkenteni. 
Kérünk mindenkit, hogy lehetőleg ne kössenek egyénileg előtakarékossági szerződést, mert annak feltételei 
egészen biztos rosszabbak, mint a közel ezer ingatlan összefogásával rendelkezésre álló alkupozíció.  
 
A támogatás a településekre jellemző sérülékeny ivóvízbázis, a Duna térségében kijelölt távlati ivóvízbázis 
védelme mellett a 4 település összefogásának is köszönhető. 
A támogatási döntéssel egy, a 2001.évtől indult kitartó pályázati munka zárult eredménnyel. 
 
A pályzat szerint a következő években megvalósul Uszód, Géderlak,Dunaszentbenedek községek belterületén, 
valamint Kalocsa város csatornázatlan területeinek közüzemű szennyvízcsatorna hálózata, a gravitációs 
közcsatornával közüzemű átemelőkkel elvezetett szennvíz tisztítása a szabad kapacítással rendelkező Kalocsa 
város területén üzemelő szennyvíztisztító telepen fog megtörténni. 
A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően tisztított szennyvíz a Duna sodorvonalába kerül. 
 
A 4 alternatívából a leggazdaságosabb változat szerint megépül 39 497 méter szennyvízelvezető rendszer,1336 
db házi bekötőcsatorna 7 569 m összes hosszúsággal és 19 db közüzemű szennyvízátemelő. 
A beruházás pályázat szerinti építési költsége 1 881 741 000,-Ft+áfa. 
 
A közüzemű csatornázás megvalósításával Önkormányzataink biztosítják az ivóvízkészletek 
elszennyeződésének megakadályozását, a szippantási költségnél alacsonyabb csatorna díjak a lakosság számára 
is hosszú távú előnyt jelentenek. 
 
A következő időszakban a pályázat előmenetelével kapcsolatosan rendszeresen tájékoztatjuk Önöket, lakossági 
fórumot fogunk minden érintett településen az ügyben tartani. 
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MÉHNYAKRÁKSZŰRÉS 
 
Előzetes felmérést végzünk ingyenes méhnyakrákszűrés szervezéséhez. A szűrés június közepén várható. A 
szűrésre olyan 25 és 65 év közötti nők jelentkezését várjuk, akik 1 éven belül nem voltak szűrésen. A szűrést 
Szegedről jött orvos fogja végezni szűrőbuszon. 
Előzetes jelentkezés március 30-ig Vimpek Istvánné védőnőnél a 70/3330-169 telefonon, illetve személyesen 
az Egészségházban 8,00 és 9,00 között. 
 

Rendelkezés a jövedelemadó 1 %-ról 
 

Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma és az alapító Uszdód Község Önkormányzata 
kéri Önöket, hogy adójuk 1 %-át a helyi alapítvány részére ajánlják fel 

Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Alapítvány 

Adószám: 18350269-1-03 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Deák Ferenc, Batthyány, József Attila, Rákóczi, Ságvári utcák kátyúzását 
önkormányzatunk 2008 év végén megrendelte. A kedvező időjárási viszonyok bekövetkeztével (várhatóan 
április eleje) kezdődnek meg a munkálatok. Szíves türelmüket előre is köszönjük. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 
Közfoglalkoztatási tervét, melyet a területileg illetékes Munkaügyi Központ jóváhagyott. A jogszabályok 
alapján minden Rendelkezésre Állási Támogatásban részesülő munkanélkülit az Önkormányzat minimum 90 
munkanap időtartamban és 6 órás munkarendben köteles foglalkoztatni. A munka alól csak és kizárólag a 
munkaügyi központ által kijelölt szakorvos adhat felmentést. A 35 érintett munkanélküli foglalkoztatása 
április1-vel kezdődik. A munkát megtagadók, illetve a fegyelmi útján munkahelyéről elküldött munkanélküli 
támogatását Önkormányzatunknak 6 hónapra meg kell szüntetnie. A fekete munkát végzők ellenőrzésére a 
kormány nagyobb hangsúlyt kíván fektetni. Az ellenőrzés során lebukott „dolgozót” és foglalkoztatót is 
büntetni fogják. 

Duna Menti Nemzetközi Folklór Fesztivál Uszódon 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Duna Menti Folklór Fesztivál 2009. júliusában a fő rendezvényeknek helyt 
adó Szekszárd és Kalocsa városa mellett további 6 ( 3 Tolna és 3 Bács-Kiskun megyében) kistelepülésen kerül 
lebonyolításra. A nemzetközi együtteseket is felvonultató fesztivál egy napja július 16-án Uszódon kerül 
megrendezésre. Településünknek és Uszód község hagyományainak ápolása szempontjából ez egy rendkívül 
nagy elismerés és megtiszteltetés, igyekezni fogunk a rendezvénynek jó házigazdái lenni. A fesztiválprogram 
nemzetközi és hazai médiákban, szóróanyagokban kerül meghirdetésre. A rendezők tervei szerint az 
eseménysorozat évenként megrendezésre kerül és 2010-től az ország 10 legnagyobb fesztiválja közé fog 
tartozni. Kérjük a lakosságot, hogy minél nagyobb szánban segítsék a helyi szervezők munkáját. 

„gubbantós” Népművészeti Találkozó 

Ismételten tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a „gubbantós” Népművészeti Találkozó fő programnapja 2009-ben 
augusztus 15. 

 


