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Tisztelt Lakótársak! 
 
Diákjaink szomorúságára hamarosan vége a nyári szünetnek. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Uszód Község Önkormányzata az idén is ingyenesen biztosítja a Bene-
dek Péter Általános Iskola jelenlegi és a Kalocsa és Térsége Közoktatási Társulás Intézményébe járó azon 
uszódi felső tagozatos tanulók tankönyvét, akik az alsó tagozatot a Benedek Péter Általános Iskolában fe-
jezték be. 
Azon diákok, akik szülei az alsó tagozat befejezése előtt másik iskolát választottak, ott a normatív támo-
gatási rendszert a fogadó oktatási intézmény (tagintézmény) kapta, vette igénybe. 
4.000 Ft beiskolázási támogatást biztosít az Önkormányzat a speciális iskolába, nappali tagozatos közép-
fokú vagy felsőfokú oktatási intézménybe járó diákok után. 
A beiskolázási támogatásokat az iskolalátogatási okmányok bemutatását követően szeptember-október 
hónapban szakaszosan fizetjük ki. 
 
A sikeresen lezajlódott 2011. évi Gubbantós Népművészeti Találkozó és Kísérő Rendezvényeinek támo-
gatói: 
 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Uszód Község Önkormányzata, 
Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Alapítvány, Uszódi Polgárőr Egyesület, 
Uszódi Nyugdíjas Klub, Kerekes Lajos, 
Dunavy Kft. Bonus-Press, 
Csikós Gábor, Horváth László, 
Lánc Gyula és felesége, Máté János és családja, 
Viczai Optika, Vörösné Kopasz Márta, 
Ignácz József, Szakál János, 
Halász László és családja, Vén Antal és családja, 
Eitsenhauer Konrád, Dr. Mag Piroska, 
Símó Lajos és családja (gyógyszertár), Nyaka Attila és családja, 
Bazsó László és családja, Markó Művek Kft., 
Ruman Zoltán és családja, Bedi Gyula és családja, 
Filus János és családja, Marosvölgyi László és családja, 
Holló Mátyásné, Danis György és csapata, 
Lélekben mindig uszódi lakos (név nélkül) Logikusakk Egyesület, 
Neve megjelenítését nem kérő cég, Németh Tibor, 
Veres Gábor Dunapataj-és Vidéke Takarékszövetkezet, 
Vitéz Művek, Egyetértés Szövetkezet, Uszód, 
Dr. Mádi Imre vezető főügyész, 
Lukács József 

Jagicza Zoltán hentes 
Sárközi Bt. 

  
 
A támogatók mellett köszönjük a segítők önzetlen, fáradságos munkáját. 
 
Előző hírlevelünkben közzétett Nyúl a munkáért programra összesen 25 család jelentkezett. Önkormány-
zatunk az összes igénylőt beépítve a programba elkészítette és benyújtotta a pályázatot. Kedvező elbírálás 
esetén az érintetteket a tájékoztatni fogjuk.  
 
Vízi közmű társulat: 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Víziközmű Társulat 
küldöttgyülése két határozatot hozott. 

1. A küldöttgyűlés felkérte a Fundamenta Lakás Takarékpéztárat, hogy a szerződésmódosítások ese-
tén az új szerződő fél (pl. értékesítés esetén az új tulajdonos, elhalálozás esetén az örökös) folytat-
hassa az ingatlan érdekeltségi egységre jutó törlesztését. 
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2. A küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a Víziközmű Társulat számlájára érkező lakossági befizeté-
sekből negyedévenként csak egy minimális összeget (havi 100 Ft) utal át a Fundamenta 
Lakástakarékpénztár számlájára, a különbözetet lekötött pénzalapba helyezi. 8 év alatt ennek az 
összegnek a kamatos kamat része várhatóan meghaladja a 30 %-ot, vagyis több, mint a befizetés 
után járó állami támogatás. Az utolsó évben természetesen minden összeg átutalásra kerül, hogy 
az állami támogatás is érvényesíthető legyen. 

 
A negyedéves befizetést követően jelenleg 4 millió Ft-ot meghaladó összeg van a társulat számláján, va-
lamint 39 millió Ft le van kötve. Tájékoztatásul közöljük, hogy lekötött pénzeszközből, vagyis a 39 millió 
Forintból 24 millió Forintot Uszód, Dunaszentbenedek és Géderlak község önkormányzatai fizettek be a 
várható beruházások arányában. 
 
Szennyvíz: 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Uszód-Dunaszetbenedek-Géderlak szennyvízcsatorna hálózat építés 
és a kalocsai szennyvíztisztító telep bővítése KEOP-os pályázat első körének utolsó elszámolását augusz-
tus hónapban nyújtjuk be. Településeink ezt követően igényelhetik vissza az elszámolási időszakra eső 
ÁFA összegét, valamint az önerő alaphoz benyújtott támogatás is csak ezt követően hívható le. 
Időközben benyújtásra került a 4 település szennyvízprogramjának második szakasza, melynek a formai 
hiánypótlása megtörtént. Jelenleg folyik a pályázat tartalmi értékelése, ellenőrzése. 
Az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Községek és Kalocsa Város Szennyvíz Közmű Önkormányzati 
Társulása (nem azonos a hasonló nevű társulattal) a pályázat jelenlegi szakaszában már bizonyos felada-
tokra elkezdheti a feltételes közbeszerzési eljárások lefolytatását. Várhatóan az Intéző Bizottság követke-
ző ülésén fognak ezek a döntések megszületni. 
A tényleges beruházást a közbeszerzési eljárással kiválasztott kivitelező várhatóan 2012. év első felében 
kezdheti el. 
 
 
Háziorvosi szolgálat: Dr. Lukecsa Béla háziorvos arról tájékoztatta az ellátási terület önkormányzatait ( 
Uszód, Dunaszentbenedek), hogy 2011. szeptember 30-ig érvényes szerződését nem kívánja meghosz-
szabbítani, mert tanulmányai befejezéséig még legalább fél évet külföldön kell tartózkodnia. 
A 2 évnél hosszabb helyettesítés miatt az OEP finanszírozás összege 60 %-ra csökkenne, melyből a pra-
xis nem lenne finanszírozható. Az önkormányzatok augusztus 2-án hozott döntése értelmében felvették a 
kapcsolatot az ANTSZ-el, illetve az OEP-el, hogy 2011. október 1-től a megváltozott feltételekkel saját 
hatáskörben továbbra is biztosítani tudják a háziorvosi alapellátást. További részletek később. 
A háziorvosi ellátás szeptember végéig a megszokott módon és helyszínen működik tovább, a védőnői 
szolgálat és a különböző szakrendelések azonban már az Egészségház új épületében fogadják lakosainkat. 
 
Őshonos, kevés gondozást igénylő gyümölcsfák (körte, alma) telepítéséhez keresünk kb. 1 ha területet 
uszód község belterületén vagy ahhoz közeli külterületen. Összesen 1 ha az igény, azonban ezt több gazda 
egymástól független területéből is biztosíthatjuk, ezért kisebb területtel rendelkezők is jelentkezhetnek.  
Érdeklődők ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban jelentkezhetnek. 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a községháza épületének külső felújítására, valamint fűtési rendszerének 
korszerűsítésére 2011. augusztusában pályázatot nyújtunk be. 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Uszód Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú név szerinti 
szavazással elkötelezte magát egy új Művelődési Ház építése mellett. A döntés értelmében a rendezési 
terv módosításával és az engedélyes terv elkészítésével megkezdjük egy lehetséges pályázat előkészítését. 
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