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Tisztelt Lakótársak!
Uszód Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. június 9-én rendkívüli testületi ülést
tartott. Az ülésnek két napirendi pontja volt:
1. Az elmúlt időszak súlyos vagyon és élet elleni bűncselekményei
Sajnálatos módon községünkben rövid időn belül négy nagy értékre elkövetett lopás és egy rablás bűncselekmény miatt indított nyomozást a Kalocsai Rendőrkapitányság. A bűncselekmények, különös tekintettel az élet elleni bűncselekményre a lakosság körében komoly aggodalmat, félelmet keltenek. A képviselő-testület határozatban kérte a Kalocsa Rendőrkapitányság
vezetését a fokozott rendőri jelenlét biztosítására. Szintén határozatot hozott önkormányzatunk
arra, hogy a bűncselekmények elkövetőinek kézrekerítése érdekében nyomravezetői díjat ajánl
fel Uszód Község Önkormányzata az alábbi összegekben:
- Rablás bűncselekmény esetében 100.000 Ft-ot
- Gépkocsi lopás, vegyszer lopás és a két besurranásos lopás esetében esetenként
20.000 Ft-ot.
Kérünk mindenkit, hogy amennyiben a felsorolt bűncselekményekkel kapcsolatosan bármilyen
információval rendelkeznek, azt jelentsék be a Kalocsai Rendőrkapitányságon, vagy személyesen Bedi Gyula polgármesternek. Az Önkormányzathoz érkező bejelentés bizalmas jellegénél
fogva személyesen, ne telefonon történjen. Minden információ értékes lehet, még akkor is, ha
Önök esetleg apróságnak tartják azt.
A képviselő-testület a hasonló cselekmények elkerülése érdekében kéri Önöket a fokozott óvatosságra és a személyes vagyonuk biztonsága érdekében az alábbiak betartására.
- Ne hagyjuk gépjárművünket éjszaka közterületen. Ne hagyjunk a járműbe iratot, indítókulcsot, ne tároljunk az utastérben táskát, kabátot, pénztárcát, egyéb értéktárgyakat.
- Ne tartsanak otthon nagyobb összegű készpénzt.
- Ne engedjenek be idegeneket a házukba.
- Amennyire lehet zárják a kapukat, kisajtókat még nappal is!
- Javasoljuk, hogy telefonjaikon állítsák be a gyorstárcsázó gombokat. Egyetlen gombnyomásra
veszélyhelyzet esetén hívható a rendőrség, közeli hozzátartozó, szomszéd, stb.
- Bűncselekmény elkövetés esetén azonnal jelentsék azt a Rendőrségnek. A késedelem a felderítés esélyeit csökkenti! A helyszínelés befejezéséig hagyják a területet érintetlenül.
- Ha idegeneket látnak a faluban, kérjük értesítsék a rendőrséget, polgárőrséget, hivatali időben
az önkormányzatot. Jegyezzék fel a pontos időpontot, a gépkocsi rendszámát, típusát, színét. A
személyek számát, azok kinézetét.
- Ha lehetséges ne fogadjanak be idegen, ismeretlen albérlőt.
- Amennyiben rendelkeznek biztonsági berendezésekkel (pl. riasztó, kamera, stb.), ne felejtsék
el azokat használni.
A képviselő-testület május 27-i testületi ülésén hozott határozatában kérte a Kalocsai Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a tervezett kormányzati intézkedésre figyelemmel (minden településen legyen rendőr) törekedjen arra, hogy Uszódon helyben lakó KMB szolgálat működjön.
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2. Ár-és belvízvédelmi tájékoztató
Uszód Község Önkormányzat az árvízi helyzettel kapcsolatosan folyamatos kapcsolatot tart
Kormos Kálmán gátőrrel, Simonics István szakaszmérnökkel, Csóka Zoltán főmérnökkel és a
Polgári Védelem szakembereivel.
Polgármester úr május 7-én Hartán Megyei Védelmi Bizottság ülésén vett részt és tájékozódott
a megye és a település árvízi helyzetéről. Az Alsó-Duna Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság naponta írásban ad tájékoztatást önkormányzatunknak az érintett Duna szakasz aktuális és várható vízállásairól, illetve az elrendelt védelmi fokozatról.
2010. június 8-án 1800 órától az Igazgatóság a 03.01. sz. Baja-Margitta szigeti és a 03.02. sz.
Baja-Foktői védelmi szakaszain III. fokú készültséget rendelt el, míg a 03.03. sz. Uszód-Solt
védelmi szakaszon a II. fokú készültséget tart fenn. A Duna 600 órakor Bajánál 924 cm, Paksnál 835 cm volt. A mellékelt ábra szerint lassú apadás várható.

Önkormányzatunk felajánlotta, hogy a figyelőszolgálat fenntartásához biztosítja a szükséges
erőket. Főmérnök Úr megköszönte a segítséget, tájékoztatása szerint nem kell igénybe venniük
külső segítséget, a Vízügyi Igazgatóság a megnövekedett feladatokat képes ellátni.

A Benedek Péter Általános Iskola nevelőtestülete tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2010. évi
Tanévzáró Ünnepség és Ballagás június 19-én (Szombat) 17,00 órai kezdettel lesz megtartva az
iskola udvarán.
Búcsú június 20-án (Vasárnap) a szokott helyen – Attila utca és Széchenyi utca kerül megtartásra.

