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Beszámoló - Uszód Község Önkormányzat 2006-2010.
Tisztelt Uszódiak! 2006. októberétől az alábbi fejlesztések, eszközbeszerzések történtek településünkön:
Kistraktor, pótkocsi, fűkasza, gémes fűkasza, 2 db fűnyíró kistraktor, 10 db damilos fűkasza, motoros fűrész, sövény-nyíró, ágdaráló, locsoló tartály, locsoló szivattyú, 2 db. nagy teljesítményű benzin üzemű szivattyú kerültek beszerzésre.
Megújult a teleház, az iskola, és a védőnői szolgálat számítógép-hálózata. A gazdajegyző irodájába és a
kábel Tv működtetéséhez új számítógépet vásároltunk. A körjegyzőség hivatalaiban a teljes számítógépes
rendszer megújult. Az egymás közötti kommunikáció gyakorlatilag ingyenessé vált.
Padokat, kerékpártárolókat, szemetes edényeket helyeztünk ki a sportpályán, temetőben, a Duna-parton. A
ravatalozó épületét felújítottuk, vizes blokkot alakítottunk ki. A Duna-part 1 km-es partszakaszát az önkormányzat kezelésébe vontuk.
Öt településsel közösen vásároltunk egy 30*6 m-es sátrat és 600 személy elhelyezéséhez szükséges sörpadot, asztalt.
Elkészült az Óvoda kerítése, parkolója, az udvarba új, EU előírásoknak megfelelő játékok kerültek. Az általános iskola hő-központját és teljes fűtési rendszerét felújítottuk, parkettát cseréltünk, befejeztük a főépület és a melléképület tető héjazatának cseréjét. Az iskola összes külső nyílászáróját műanyag, kiváló hőszigetelő képességűre cseréltük. A beruházás hatására az iskola tantermenként szakaszolva külön-külön az
időjárási és használati szokásoknak megfelelően szabályozhatóak jelentős energia megtakarítás mellett. Az
Idősek Napközi Otthona épületének korszerű kondenzációs kazánnal, szabályzással és napkollektorokkal
gazdagodott. A rendszer a nyári időben a melegvíz előállítására nem használ drága elektromos vagy gázenergiát, fűtési idényben pedig csökkenti a fűtéshez szükséges energiát. A Boldizsár Emlékház udvarán
szabadtéri kemencét, csikótűzhelyet, üstházat építettünk.
Folyamatban lévő fejlesztések:
A Benedek Péter műemléki védettség alatt álló emlékházának külső állagmegóvó felújítása a műemlékvédelmi hatósággal történő hosszas egyeztetések mellett elkezdődött, befejezési határidő 2010. november.
A Hősök tere rendezvénytér átépítése napokon belül elkezdődik, befejezési határidő: 2010. december. A téren 200 m2 térkő burkolat, járóutak, kerékpár tárolók, szemetes edények és térvilágítás kerül kialakításra,
valamint növényültetések és kertépítészeti beavatkozások fognak történni.
A Benedek Péter Általános iskola két tantermét és folyosóját összenyitjuk, a tervek szerint az új közösségi
térben könyvtár, informatikai központ és kisebb események megrendezésére alkalmas helyiség alakul ki. A
statikai munkarészek elkészültek, a villanyszerelés és a belső kőműves munkák befejezésének tervezett határideje 2010. december.
„Uszód Községi Egészségház akadálymentesítése és felújítása” beruházás közbeszerzése lebonyolításra került, szerződéskötés szeptember 7-én történik. A kivitelezési munkálatok ezt követően kezdődhetnek. Tervezett befejezési határidő 2011. április. A beruházásnak köszönhetően 3 korszerű, minden tekintetben akadálymentesített rendelő, váróterem, parkoló kerül kialakításra a szükséges bútorok, számítógépek, szoftverek és teljes orvosi műszer és eszközkészlet beszerzése mellett.
Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak- Kalocsa szennyvízprogram előkészítő szakasz KEOP pályázat tervezett befejezési határidő 2011. tavasz. Ezt követően indulhat a 2 milliárd forint beruházási összeggel a kivitelezési szakasz.
A pályázatok benyújtása általában engedélyes tervhez vagy kiviteli terv meglétéhez kötött. Ennek érdekében önkormányzatunk tervek készítésével és pályázat előkészítési munkálatokkal is kellet, hogy foglalkozzon.
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A cikluson belül készült el az Egészségház, a Benedek Péter Emlékház, a Polgármesteri Hivatal megújítását szolgáló Vállalkozási és Információs Központ, a tervezett Művelődési Ház tanulmányterve, az Általános Iskola sport és pihenő terület (első és hátsó udvar) kialakításának terve, a Boldizsár Emlékház udvarán
egy 100 m2-es fedett szín tervei, valamint folyamatban van a település csapadékvíz elvezető rendszerének
tanulmányterve. Ezen tervek megléte döntően befolyásolja a következő időszak fejlesztési irányait.
2010. szeptemberéig a ciklusban 70.000e Ft-ot költött az önkormányzat fejlesztésre, felújításra, tervekre és
pályázat előkészítésére. Az összegben nincs benne a szennyvízberuházás előkészítése. Szintén nem tartalmazza az összeg az öt önkormányzat közös tulajdonát képező sátor és padok beszerzését, melynek értéke
20.000e Ft.
A szennyvízpályázat előkészítési szakaszához 56,1 millió Ft támogatást nyertünk (bekerülés nettó 66 millió), a szükséges önerő 65%-át a Duna-Mecsek Alapítványtól megnyertük. A maradék összegen a négy település beruházás arányában osztozik.
A folyamatban lévő fejlesztéseink bekerülési költsége 60 millió Ft, az önerő fedezetét az önkormányzat elkülönített számlán kezeli.
Az önkormányzat számlaegyenlege 2010. augusztus 26-i nappal: 19.325.284 Ft (több, mint tizenkilencmillió!)
Az önkormányzatnak hitelállománya, hiteltartozása NINCS.
Hagyományaink ápolását a képviselő-testület kiemelten kezelte. Újra rangot, elismerést nyert az „Uszódi
Gubbantós”, az uszódi népviselet, az uszódi tojás, babakészítés, gépi és kézi hímzés. Külföldön és belföldön többször kiállították az Uszódon készült termékeket. Nagy média érdeklődés mellett tartottunk hagyományos (népviseletes) esküvőt és keresztelőt a Református Templomban, keresztelőt a Katolikus Templomban. A Duna Menti Folklór Fesztivál és a Gubbantós Fesztivál rendezvényeiről, az Uszódiak vendégszeretetéről nagyon sok elismerést és dicséretet kaptunk a médiától, szakmától és a hozzánk látogatóktól.
A képzőművészeti alkotótáboroknak köszönhetően felfedeztük a helyi „művészeket”, megörökítettük a település múltját, jelenét. Az ajándékba kapott alkotások díszítik mára intézményeink nagy részét. Lakóinktól kapott régi, felújított uszódi fotókban gyönyörködhettek rendezvényeinken és azóta az önkormányzat
épületeiben. Az anyagot Kecskemét és Baja városa kérte kiállítani. Községi ünnepségeinken gyerekeink
rendszeresen szavalták Benedek Sándor: Vadvirágok című kötetének verseit. Segítségünkkel összegyűjtötték, majd kiadtuk „Válogatás Uszód játékaiból” című könyvet.
Megszépítettük az Uszódi Duna-partot, már az idén kisebb nagyobb csoportban (voltak 30-40 fős csoportok is) álltak meg a vízen érkező turisták. Iskolánk felvette Benedek Péter naiv festőnk nevét, évente színvonalas műsorral emlékeznek meg a névadóról. Elkészült a Boldizsár Emlékház kiállítóterme ahol Boldizsár Gáborné (Julis néni) hagyatékán kívül Szabó Mátyásné, Kun Gáborné, Borsos Jánosné és Horváth
Gáborné kiállítási tárgyai is megtekinthetőek. Vendégkönyvünk tanúja a múzeum sikerének. A Benedek
Péter műemlékké nyilvánított emlékházának felújítása hamarosan befejeződik.
Fenti eredményeket az állami költségvetés elvonásai miatt egy lecsökkent hivatali és intézményi létszám
mellett teljesítettük. Dolgozóink bére sajnos az elmúlt négy évben a befagyasztások miatt nem növekedett
(egyetlen dolgozóé sem)!
Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testületének megbízásából:
Uszód, 2010. szeptember. 03.
Bedi Gyula
polgármester

