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Tisztelt Lakosság!
Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a lakosság általános anyagi helyzetére úgy döntött, hogy minden 2011. november 29-i állapotnak megfelelő (testületi ülés időpontja) uszódi állandó lakossal
rendelkező lakóingatlant

4.000 Ft
támogatásban részesít. Egy család ezen jogcímen egyszer jogosult a támogatásra, függetlenül, hogy hány ingatlan van a birtokukban, hogy az adott ingatlanban hány „önálló” háztartás van, illetve az ingatlant hányan lakják.
Önkormányzatunk a kifizetéseket az alábbi időpontban teljesíti:
December 22. 9,00-12,00
Felszabadulás, Úttörő, Mátyás király, Radnóti, Báthory, Zrínyi, Szabadság, és Deák Ferenc utca
December 22. 13,00-16,00
Ady Endre, Bocskai, Árpád, Petőfi, Hunyadi, Kossuth, Kinizsi, Béke, Határ, Szabolcs, Dózsa György, Széchenyi, Attila, Batthyány, József Attila, Ságvári, Rákóczi utcák és Hősök tere
Az önkormányzat csak indokolt esetben, kérésre tudja házhoz vinni a támogatást. A kérést a hirdető alján lévő
adatok kitöltésével és sajátkezű aláírásával közölhetik felénk. Azon családoknál, ahol van mozgásában nem gátolt családtag, személyesen kell bejönniük.
A kifizetés 2011. december 22-én 16,00 óráig írásban kérhető, azt követően nem áll módunkban teljesíteni.

KÉRELEM
Tisztelt Önkormányzat!
Kérem, hogy a 2011. november 29-i testületi ülésen megszavazott támogatást szíveskedjenek helyben (lakásomon) kifizetni.
Név: …………………………………………………………………………………………………………..
Született: ……………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………………………………………………………
Telefonszám: (nem kötelező, de az ügyintézést megkönnyíti) ……………………………………………….
Uszód, 2011. december. ….
……………………………………
aláírás
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KARÁCSONY KUPA
teremlabdarúgó torna
2011. 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!
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
Karácsonyi ünnepség
2011. december 20. du. 1800 óra, MŰVELŐDÉSI HÁZ
- A Hartai Ráday Pál Kamarakórus karácsonyváró ünnepi műsora
- A Benedek Péter Általános iskola jelenlegi és Kalocsára járó diákjainak irodalmi összeállítása
• Télváró – 1. osztályosok műsora
• Hónapsoroló – 2-3. osztály
• Advent – 4. osztály
• Az ünnep öröme – karácsony versekkel, zenével és képekben
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