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Tájékoztatjuk a lakosságot! 
 
2012-ben Uszódon az alábbi időpontban lesz lomtalanítás: 

 
 

 
 
 

 
2012.03.13-án 14,30 órakor a Prima-Protetika Kft. szervezésében Orthopédia vizsgálat lesz az 
Egészségháznál. Közgyógy igazolvánnyal rendelkezők részére ingyen készítenek cipőt, ha az 
orvos igazolja az elváltozást. A közgyógy összegéből nem kerül levonásra a cipő ára! 
Lehetőség van egyéb gyógyászati segédeszközök felíratására is (gyermek és felnőtt). 
Közgyógy igazolvány nélkül gyermekeknek  és felnőtteknek egyaránt 4.000 Ft a cipő ára. A 
cipő árát méretvételkor ki kell fizetni, kb. 2-3 hónap múlva készülnek el. 
A vizsgálatra 2012.03.08-ig lehet jelentkezni Vimpek Istvánné védőnőnél a (70) 330-0169 
telefonszámon, illetve munkanapokon 8,00-9,00 között az Egészségházban. 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc hősei és az uszódi huszártisztek tiszteletére 
Uszód Község Önkormányzata, a Református és Katolikus 
Egyház, a Benedek Péter Általános Iskola, a Kék Sziget Óvoda, 
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat valamint a Nyugdíjas Klub 
koszorút helyez el március 14-én 14,30 órakor a Hősök te-
rén lévő kopjafánál. Az Ünnepségen fellép a Bátyai Fúvósze-
nekar. Mindenkit szeretettel várunk. 

 
 
A Nemzetközi Nőnap alkalmából minden kedves hölgy lakónknak  
Sok Boldog Nőnapot  
Kíván Uszód Község Önkormányzat képviselő-testülete. 
 
 
 
 
 
 
 

Június 25. (hétfő) Június 26. (kedd) Június 27. (szerda) 
Szabadság u. Ságvári u. Bocskai u. 
Zrínyi u. Rákóczi F. u. Ady E. u. 
Báthori u. Szabolcs u. Petőfi S. u. 
Radnóti u. Határ u. Hunyadi u. 
Mátyás király u. Béke u. Kossuth L. u. 
Felszabadulás u. Kinizsi u. Hősök tere 
Úttörő u. Árpád u. Dózsa Gy. u. 
Határ u. Deák Ferenc u. Széchenyi u. 
  Batthyány u. 
  József  A. u. 
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Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány tisztelettel megköszöni az 
adózók előző években nyújtott támogatását. Közeledik az adóbevallások ideje. Kérjük, hogy 
adójuk 1 %-ával továbbra is támogassák az alapítványt. 

Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 
Az alapítvány adószáma: 18350269-1-03 

 
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Önkormányzatunknak 2012-ben nem lesz módja és lehető-
sége minden foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő munkanélkülit alkalmazni. 
Azon személyeknek, akiknek az önkormányzat nem tud munkalehetőséget felajánlani, maguk-
nak kell a szükséges foglalkoztatási időt megszerezniük ahhoz, hogy a rendszeres ellátást to-
vábbiakban is kaphassák. 
 

Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek és Kalocsa város Szennyvíz Közmű Önkormány-
zati Társulása 2012. március 8-ig aláírja a KEOP-1.2.0/09-11-2011-2006 számú II. körös pá-
lyázatának a támogatási szerződését. 
A projekt pénzügyi adatai: 
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 és a hitelszerződés aláírását követően belátha-
tó időn belül, már 2012-ben megkezdődhet. 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény változásából adódóan 
a tízszeresére emelkedett a környezetterhelési díj. 180 Ft/m3-ről 1.800 Ft/m3-e. A környezetter-
helési díjat a fogyasztott ivóvíz m3-e alapján kell megfizetni azon fogyasztóknak, akiknek a te-
lepülésén szennyvízhálózat van kiépítve, de a tulajdonos nem köt rá erre a hálózatra. Felhívjuk 
a figyelmet, hogy hamarosan településünkön is ez az összeg fogja terhelni azokat a fo-
gyasztókat, akik nem kötnek rá a megépülő szennyvízhálózatra!!! 
 

Tájékoztatjuk lakóinkat, hogy folyik az általános iskola külső hőszigetelése, maradék nyílászá-
róinak cseréje. Elkezdődött a volt Mozi épületünk tetőhéjazatának cseréje és a tavasz folyamán 
megkezdődik az Önkormányzat épületének külső felújítása (tetőhéjazat és nyílászáró csere, kül-
ső hőszigetelés), valamint fűtési rendszerének felújítása. A fejlesztések pályázati forrásból és a 
TEIT-en keresztül kapott PAV Zrt. és RHK Kft. támogatásának felhasználásával valósulnak 
meg. 
 

 
A Budapesti Operettszínházban 2012. március 10-én 18,00 órakor bemutatásra kerülő 
NÉPTÁNCANTOLÓGIA USZÓDI és DUNASZENTBENEDEKI TÁNCOK -at mutat be. 
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