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Tisztelt Lakótársak! 

A Paksi Atomerőmű Zrt. Igyekszik széleskörűen tájékoztatni a lakosságot a magyar villamosenergia-termelés 
jelenlegi helyzetéről, az atomenergia szerepéről, a jövőbeni feladatokról, ezek között is elsősorban az új blok-
kok építésével kapcsolatos tudnivalókról. Az erőmű kamionja, mint utazó látogatóközpont 2009. december 3-
án (Uszód, Hősök tere) fogadja az uszódi lakókat. A kamion a személyes találkozás lehetőségét kihasználva, 
korszerű technikai megoldásokat alkalmazva ad tájékoztatást az erőmű bővítéséről. 

MEGHÍVÓ 

Uszód Község Önkormányzata és a Benedek Péter Általános Iskola szeretettel hívja Önöket 2009. december 
18-án 17,00 órára a Művelődési Házba tartandó Karácsonyi Ünnepségre. A Karácsonyi Műsor programja: 

Kalocsa Kamara Kórus 

1.o. – Tél köszöntő 

2-4.o. – Télapó műsor 

3.o. – Karácsonyi mondóka 

8.o. és bejáró diákok – Ünnepváró 

Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy a LÁNCSZEM Egyesület fel-
ajánlásából kapott felnőtt és gyerek ruhanemű és gyerekjátékok osztására a Művelődési Házban kerül sor 2009. 
december 21-én és 22-én 13,00 és 16,00 között. 

Az egyesület felajánlásából származó áru költségeit önkormányzatunk kifizette, így a kiosztásra kerülő ruha és 
játék ingyenes. Kérünk mindenkit, hogy kellő önmérséklet mellett csak a család számára hasznosítható ruhát, 
játékot vigyék haza. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Sportcsarnok az Ünnepek közötti nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: 

december 20-ig – normál nyitvatartási rend 
december 21-23 – 16,00-20,00 – SZABAD program 

december 24-27 – ZÁRVA 
december 28 13,00 órától – KARÁCSONY KUPA 
december 29-30 16,00-20,00 – SZABAD program 

december 31-január 3-ig – ZÁRVA 

KARÁCSONY KUPA 
teremlabdarúgó torna 

2008. december 28. 13,00 órától 

Uszód Község Sportegyesülete ismételten megrendezi a KARÁCSONY KUPA teremlabdarúgó tornáját. A 
versenybe maximum 10 fős csapatokkal lehet nevezni a helyszínen 13,00 óráig. Csapatonként a pályán egyszer-
re maximum kettő igazolt játékos szerepelhet. Nevezési díj: játékosonként 200 Ft, mely nem tartalmazza a be-
lépő árát. Váltócipő használata kötelező, a csapatok a megkülönböztetésre alkalmas mezről, pólóról maguk 
gondoskodnak. Az öltözőben hagyott értékekért a rendezők nem vállalnak felelősséget. A csarnok területén do-
hányzás és szeszes ital fogyasztása TILOS! 
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a helyi Kábel TV kedden és csütörtökön mutatja be Sívó Gábor által készített 
amatőr felvételeket a település jeles eseményeiről. A műsorokat délelőtt 10,00 és délután 18,00 órakor láthatják. 
Kellemes időtöltést kívánunk. 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a FUNDAMENTA által visszaküldött szerződéseken a havi 2.280 Ft 
megtakarítás ellenére Önöknek 100 hónapon keresztül 1.200 Ft-ot kell fizetni. A különbözetet az Ön-
kormányzatok fizetik az LTP szerződéssel rendelkezőknek. A szerződőknek módjában van egy összegben 
befizetni a 120.000 Ft-ot, azonban aki nem szerződik, annak 340.000 Ft-ot kell fizetnie. Szerződni 2009. 
december 31-ig még az eredeti feltételekkel lehet, azt követően 340.000 Ft lesz a fizetendő összeg. 
 
Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a lakosság általános anyagi helyzetére úgy dön-
tött, hogy minden 2009. november 26-i állapotnak megfelelő (testületi ülés időpontja) uszódi állandó lakossal 
rendelkező lakóingatlant 4.000 Ft támogatásban részesít. 
Egy család ezen jogcímen egyszer jogosult a támogatásra, függetlenül, hogy hány ingatlan van a birtokukban, 
hogy az adott ingatlanban hány „önálló” háztartás van, illetve az ingatlant hányan lakják.  
Kérjük azon lakóinkat, akik maguk, családtagjaik, vállalkozásaik tartoznak az önkormányzatnak, az önkor-
mányzat valamely intézményének, vagy az önkormányzat helyettük kénytelen volt átmenetileg (behajtás előtt) 
tartozásaikat rendezni, fizessék ki hátralékaikat. 
Önkormányzatunk a kifizetéseket az alábbi időpontban teljesíti: 
 

December 16. 13,00-16,00 
Felszabadulás, Úttörő, Mátyás király, Radnóti, Báthory, Zrínyi, Szabadság, és Deák Ferenc utca  

December 17. 13,00-16,00 
Ady Endre, Bocskai, Árpád, Petőfi, Hunyadi, Kossuth, Kinizsi, Béke, Határ, Szabolcs, Dózsa György, Széche-
nyi, Attila, Batthyány, József Attila, Ságvári, Rákóczi utcák és Hősök tere 
 
Az önkormányzat csak indokolt esetben, kérésre tudja házhoz vinni a támogatást. A kérést a hirdető alján lévő 
adatok kitöltésével és sajátkezű aláírásával közölhetik felénk. Olyan családhoz, ahol van mozgásában nem gá-
tolt családtag, személyesen kell bejönniük. 
A kifizetés 2009. december 22-én 16,00 óráig kérhető, azt követően nem áll módunkban kifizetni. 
 

KÉRELEM 
 

Tisztelt Önkormányzat! 
 
Kérem, hogy a 2009. november 26-i testületi ülésen megszavazott támogatást szíveskedjenek helyben (lakáso-
mon) kifizetni. 
 
Név: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Született: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefonszám: (nem kötelező, de az ügyintézést megkönnyíti)  ………………………………………………. 
 
Uszód, 2009. december. …. 
 

…………………………………… 
aláírás 
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