
              USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
                                                               6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz. 
                                                                           http://www.uszod.hu 
  
Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek és Kalocsa város Szennyvíz Közmű Ön-
kormányzati Társulása 2011. december 9-én értesítést kapott a KEOP-1.2.0/09-11-2011-2006 
számú II. körös pályázatának a támogatásáról. 

A támogatási szerződés aláírásához szükséges dokumentumok becsatolását követően a Támo-
gatási szerződés hamarosan aláírásra kerül az alábbi pénzügyi adatokkal: 
A projekt nettó Önköltsége - 1 913 280 450 Ft 
Támogatás összege - 1 607 445 320 Ft 
Nem elszámolható költségek - 22 168 309 Ft  
Önerő - 283 666 821 Ft 
Támogatáscsökkenés mértéke - 0 Ft 
Támogatási arány - az elérhető maximum - 85% 

A támogatási szerződés aláírásával a négy település szennyvízprogramjának megvalósítása a 
szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását követően belátható időn belül, már 2012-ben 
megkezdődhet. 

 
Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Víziközmű Társulat nyomatékosan felhívja a társulat 
tagjait ( ingatlan tulajdonosokat), az elmúlt időszak tájékoztatóinak fontosságára! 

- Minden lakóingatlannal rendelkező a Társulat tagja, mivel a belépési nyilatkozatot alá-
írók száma meghaladta a 67 %-ot (jelenleg 95% feletti). 

- Cégek, vállalkozások 340.000 Ft érdekeltségi egységre jutó befizetéseinek 2. részlete a 
szerződés aláírását követően válik aktuálissá ( 2012. Január ) !!! 

- A társulat egyetlen tagja sem kíván és nem is fog más helyett fizetni!!! 
- Akik nem kötöttek FUNDAMENTA előtakarékossági szerződést, vagy megkötötték 

ugyan, de nem fizetik az érdekeltségi hozzájárulást, azok 340.000 Ft hozzájárulásra lesz-
nek kötelezve, illetve az adósságkezelési eljárásnál ez az összeg lesz a követelés alapja!!! 

- Semmiféle indokkal nem halogatható tovább, ha valaki be szeretett volna lépni a Társu-
latba, de úgy gondolta, hogy a Projekt esetleg el sem indul vagy más fontos dologra kel-
lett költenie pénzét!!! 

 
Utolsó lehetőségként legkésőbb 2012. január 15-ig a hátralékok egyidejű befizetése mellett 
van módjuk a társulatba való belépésre, vagy fizetési hátralékuk rendezésére. Kérjük ez irá-
nyú szándékukkal keressék Nyaka Erikát, a Társulat ügyintézőjét. 
 

 
Néhány lakónk jelezte, hogy a 2011. december 22-én kiosztásra kerülő 4.000 Ft-ot szeretné jó-
tékonysági célra Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány számlá-
jára befizetni. Ezt két módon tehetik meg. Az Önkormányzatnál kért csekken feladhatják a tá-
mogatási összeget, vagy átutalással az alapítvány  

OTP 11732040-20032568-00000000 
számú számlájára fizethetik be támogatásukat. 
 
Az Alapítvány Kuratóriuma és civil szervezetei köszönettel fogadják befizetéseiket. 
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