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Tisztelt Lakótársak! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága 
2010. február 23-án ülésezett. Az Intéző Bizottság az LTP szerződés kötésének végső határidejét 2010. március 
31-ig meghosszabbította. 
Ismételten felhívjuk az érvényes LTP szerződéssel rendelkezőket, hogy készpénzes befizetéskor, illetve utalás-
kor is tüntessék fel a határozatban Önök számára megküldött azonosító kódjukat (pl. UDGV….). A beérkező 
banki adatok feldolgozása folyamatos. A befizetési késedelembe esőket fizetési felszólítás útján fogjuk értesíte-
ni. Felhívjuk a figyelmet, hogy 4 hónap elmaradt díjhátralék esetén kezdeményeznünk kell a szerződés felmon-
dását. Ebben az esetben a lakónak 340.000 Ft hozzájárulást kell megtérítenie. Az Intéző Bizottság nevében re-
ményünket fejezzük ki, hogy a fenti intézkedésre nem lesz szükség. 
A napokban megkezdjük az LTP szerződéssel nem rendelkező ügyfeleinknek és a közületeknek a határozatok 
kiküldését. Mindkét esetben az érdekeltségi egységre jutó hozzájárulás összege 340.000 Ft. A magánszemély 
ingatlan tulajdonosok figyelmét itt ismételten felhívjuk, hogy legkésőbb március 31-ig lehetőségük van LTP 
szerződés kötésére, ebben az esetben a befizetendő összeg 120.000 Ft. Szerződéskötési igényüket az illetékes 
önkormányzatnál jelezhetik. Tájékoztatjuk Önöket, hogy településenként jelenleg 10 és 20 közötti magántulaj-
donban lévő ingatlan van, mely nem rendelkezik LTP szerződéssel. Számuk folyamatosan csökken. 
Az Intéző Bizottság tájékoztatja a lakosságot, hogy a február hónapban a három település lakói által befizetett 
hozzájárulások összege meghaladta a 4.000.000 Ft-ot, a társulat számlaegyenlege pedig az 5.000.000 Ft-ot. 
Többen egy összegben befizették a 120.000 Ft-ot, mások fél évet vagy egy évet törlesztettek, a többség azonban 
a havi törlesztést választotta. 
 
Dr. Lukecsa Béla önkormányzatunknak írt levele alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a doktor Úr külföldi tar-
tózkodását 2010.10.31-ig meghosszabbítja. Dr. Lukecsa Béla levelében leírta, hogy az OEP-et és ÁNTSZ-t tá-
jékoztatta a változásról, a zavartalan egészségügyi ellátásról gondoskodott. 
A távollét idején a helyettesítő orvos: Dr. Mag Piroska. 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei és az uszódi huszártisztek 
tiszteletére Uszód Község Önkormányzata, a Református Egyház, a Benedek Péter Általános Iskola, a Kék Szi-
get Óvoda, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat valamint a Nyugdíjas Klub koszorút helyez el március 12-én 
13,00 órakor a Hősök terén lévő kopjafánál. Mindenkit szeretettel várunk. 
 
Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja az adózókat, hogy az 
alapítvány az előző években az alábbi összegeket kapta az Önök 1%-os felajánlásaiból: 

2004. évi adó felajánlásokból – 59.045 Ft 
2005. évi adó felajánlásokból – 88.743 Ft 
2006. évi adó felajánlásokból – 107.537 Ft 
2007. évi adó felajánlásokból – 164.036 Ft 
2008. évi adó felajánlásokból – 150.906 Ft 

A kuratórium tájékoztatja Önöket, hogy a 2008. évi 1%-os támogatások összegét az Alapítvány egy méltányos-
sági kérelem benyújtása után megkapja. A problémát egy határidőn túl beérkező statisztikai jelentés okozta. 
A kuratórium kéri az adózókat, hogy 2009. évi bevallásaikban is támogassák 

Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítványt 
Az alapítvány adószáma: 18350269-1-03 

 
A Nemzetközi Nőnap alkalmából minden kedves hölgy lakónknak 
Sok Boldog Nőnapot Kíván Uszód Község Önkormányzat képviselő-testülete. 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Duna Menti Folklór Fesztivál uszódi napja 2010-ben 
Június 24-én (Csütörtök) lesz. Az előzetes tervek szerint Erdélyi, Szerb, Horvát, Görög 
és Török együttesek lépnek fel. Ezen kívül a Csík zenekar fellépését szeretnénk pályázati 
forrásból megoldani. Pályázatot benyújtottuk, az időpontot az együttes beépítette a programtervébe. 
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