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Tisztelt Lakótársak!
Bizonyára már mindenki előtt ismert, hogy a Duna-part szépítése, rendbetétele megkezdődött. Az év folyamán
közel 1 km-es partszakaszt kívánunk művelésbe vonni. A munkálatok kezdetén ez nagyon sok munkát jelent.
Mindannyian azt szeretnénk, ha a vízpart minél hamarabb elnyerhetné tervezett formáját, ezért kérjük minden
uszódi lakónk segítségét 2010. május 8-án 9 és 12 óra között. Esős nap esetén egy héttel később tartjuk meg a
takarítási akciót. Találkozás 9,00 órakor a hajókikötőnél. A part takarításához kérjük az alábbi eszközökből
hozzanak magukkal: fűrész, fejsze, balta, metszőolló, kasza, kapa, vasvilla, gereblye, vermelő, talicska, vödör,
szemetes zsák.
Az akciótól függetlenül önkénteseket a hét bármely napján szívesen fogadunk 8-15 óra között.
Uszód Község Önkormányzat képviselő-testülete nevében: Bedi Gyula polgármester

EBOLTÁS
A 41/1997 (V.28.) FM rendelet, továbbá a 20/2001. (III.09.) FVM rendelet szerint minden 3 hónapnál idősebb
ebet a tulajdonosa illetve tartója köteles saját költségére veszettség ellen beoltani. A fenti szabályok kimondják,
hogy a 3 hónapos kort elért ebeket 30 napon belül, majd ezt követően 6 hónapon belül ismételten, ezután pedig
évente veszettség ellen kötelezően be kell oltani.
A 81/2002 (IX.4.) FVM rendelket 8.§. (2) bekezdése értelmében a veszettség elleni immunizálással egyidejűleg
kötelező minden ebet széles spektrumú féreghajtó szerrel kezelni.
Az eboltás időpontja: május 12. (szerda) 7,00
Pótoltás időpontja: május 19. (szerda) 16,00
Helyszín: Játszótér előtti füves terület, eső esetén a hivatal kapubejárója
Az oltásra az ebet lehetőleg felnőtt tulajdonosa hozza el a biztonságos megfogása érdekében.
A 164/2008 (XII.20) FVM rendelet előírja az egységes, sorszámmal ellátott oltási könyv használatát.
Az oltás díja:
- tömegoltási helyen 2.600 Ft, féregtelenítés tablettánként 100 Ft (10 kg-onként egy tabletta), oltási
könyv ára 300 Ft
- az eb tartási helyén kiszállási díj is terheli a gazdát
A meglévő oltási könyvét mindenki hozza magával !!!
Dr. Simon Emil
Uszód Község 2010-ben tervezett kiemelt rendezvényei:
-

2010. május 15. Benedek Péter Sakk Emlékverseny
2010. június 24. DUNA-MENTI FOLKLÓR FESZTIVÁL nyitó napja
2010. július 3. Fogathajtó verseny
2010. augusztus 2-7 Képzőművészeti Alkotótábor
2010. augusztus 12-15 Gubbantós Népművészeti Találkozó és kísérő rendezvényei
2010. Ősz – Benedek Péter emléknap – Általános Iskola

Fejlesztések:
- Az egészségház felújítása, fejlesztése pályázatunk nyert, jelenleg a szerződés aláírás előkészítése folyik
- Szennyvíz: a Részleges Megvalósíthatósági Tanulmányt befogadták, a szükséges feltételek teljesítése
folyamatban van
Víziközmű Társulatnál a számlára befizetett összeg meghaladja a 16 millió Ft-ot. Az érdekeltek 95%-a
fölött megkötötték a szerződést. A többiek esetében az adósságkezelésről a felszólításokat követően a
jegyző fog gondoskodni.

