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Tisztelt Lakótársak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak szennyvízhálózat építés és
a kalocsai szennyvíztisztító bővítése KEOP pályázat I. fordulója a végéhez közeledik.
A négy település pályázata két fordulóból áll. Az első fordulóban az előkészítés történik (tervezés, költségszámítások, közbeszerzés, víziközmű-társulat létrehozása). A második fordulóban
épülnek meg a tervezett csatornaszakaszok és újul meg a tisztító. Közbeszerzési eljárás során
kiválasztottuk a tervező cégeket, a tervezési feladatok a végéhez közelednek. A második fordulós pályázat benyújtása előtt a négy érintett önkormányzatnak önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást kell létrehoznia. A társulási megállapodás előkészítése folyamatban van, terveink szerint az önkormányzatok képviselő-testületei még 2010-ben elfogadják
az alapdokumentumot. A KEOP pályázat második szakasza a tervek szerint 2011. tavaszán indul. Ekkor kezdődhetnek meg a kivitelezési szakasz többfordulós közbeszerzési eljárásai és ezt
követően a tényleges csatornahálózat építés.
Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Víziközmű Társulat:
A 2009-ben megalakított társulat feladata, hogy megteremtse a szennyvízberuházáshoz szükséges önerőt, illetve annak a fedezetét. A Vízközmű Társulat küldöttgyűlése 2010. november 23án ülésezett.
A küldöttgyűlés ülésén elhangzott főbb adatok:
Uszód, Dunaszentbenedek és Géderlak községekben településenként az ingatlantulajdonosok
98%-át meghaladó a FUNDAMENTA előtakarékossági szerződést kötöttek aránya. A társulat
számlájára az ülés napjáig a dunaszentbenedekiek 6.585.200 Ft-ot, a géderlakiak 7.092.100 Ftot, az uszódiak pedig 8.196.880 Ft-ot fizettek be. A három érintett önkormányzat befizetett támogatásának összege további 12.000.000 Ft.
A hátralékosok száma:
Dunaszentbenedek
42 magánszemély
6 kényszertag
Géderlak
37 magánszemély
8 kényszertag
1 vállalkozás
Uszód
48 magánszemély
5 kényszertag
4 vállalkozás
A közműtársulat intézőbizottsága 1/2010.kgy.h. számú határozatában az alábbiak szerint
döntött:
Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Víziközmű Társulatának küldöttgyűlése a lakossági befizetéseket 2011. január 30-án utalja át a FUNDAMENTA számlájára. Felhívja a küldöttgyűlés a
hátralékosok figyelmét, hogy amennyiben a társulati számlára 2011. január 20-ig érdekeltségi
egységenként a szerződő fél nem fizet be legalább 8.400 Ft-ot (7 havi törlesztés), úgy a
FUNDAMENTÁ-nál nem kezdődhet el az ügyfélév. A közműtársulatnak ebben az esetben
kezdeményeznie kell a szerződés felmondását. A szerződés nélküli ügyfelek kényszertaggá minősülnek és az érdekeltségi egységre jutó hozzájárulásuk összege 340.000 Ft lesz. Az esetleges
adósságkezelési eljárásban a továbbiakban ezt kell a jegyzőnek figyelembe vennie.
Nyomatékosan kérünk minden hátralékost, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében
legalább 8.400 Ft-ot fizessen be a társulati számlájára. A többi csúszás később orvosolható.
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MEGHÍVÓ
Uszód Község Önkormányzata és a Benedek Péter Általános Iskola szeretettel hívja Önöket
2010. december 20-án 17,00 órára a Művelődési Házba tartandó Karácsonyi Ünnepségre. A
Karácsonyi Műsor programját a Benedek Péter Általános Iskola biztosítja.
Mindenkit Szeretettel várunk.
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
2010. 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 egyszerre maximum kettő igazolt játékos szerepelhet. Nevezési díj: játékosonként 200 Ft, mely nem tartalmazza a belépő 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 dohányzás és szeszes ital fogyasztása TILOS!
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