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Tisztelt Lakótársak!
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a hagyományteremtő jelleggel első ízben megrendezésre kerülő

Uszódi Terményhálaadás és Őszköszöntő Ünnepünkre.
Ünnepség helye: Hősök tere, Színpad
Ideje: 2012. október 14.
15,00
PROGRAM
15,00 Termény-hálaadó és Őszköszöntő műsor
15,30 Vendégfogadás
A program szervezésében, lebonyolításában segítségünkre van:
Református Egyházközség,
Római Katolikus Egyház,
Uszód Község Önkormányzata,
Benedek Péter Általános Iskola,
Kék-Sziget Napköziotthonos Óvoda,
Uszódi Nyugdíjas Klub,
Uszódi Hagyományőrző Néptánccsoport,
Uszódi Polgárőr Egyesület.
Kovács Tibor sk.
plébános

P. Szabó Barnabás sk.
tiszteletes

Bedi Gyula sk.
polgármester

A fenti programot követően szintén hagyományteremtő célzattal a
Községháza Kapugalériájában
P.Szabó Barnabás református lelkipásztor
festményeiből összeállított kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők.
A kiállítás megnyitójára az alkotó és a községi önkormányzat nagy szeretettel
várja az érdeklődőket.
kiállítás helye: Községháza Kapugaléria
kiállítás megtekinthető: 2012. október 14. 16,00 –tól a hivatal nyitvatartási idejében
Szeretnénk a Kapugalérián keresztül a helyi és vidéki festők, képzőművészek, fotósok munkáit megismertetni a közönséggel. Novemberre tervezett kiállítónk: Halász Lászlóné.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Szennyvíz Beruházás közbeszerzési iratainak minőségbiztosítási folyamata felgyorsult. A műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatok
dokumentációja a mai napon megkapta a minősítő okiratot, a közbeszerzési eljárás kiírható.
A projektmenedzsment és kivitelezési munkálatok pályázati anyagainak a hiánypótlása folyik, bízunk
benne, hogy október-november hónapban minden közbeszerzési eljárás elkezdhető lesz.
A támogatási szerződés értelmében az első kifizetési kérelem benyújtásáig a Viziközmű Társulatnak hitelszerződéssel kell rendelkeznie. A hitelszerződéshez szükséges dokumentumok összeállítása a héten befejeződik és megkezdődik a Hitelminősítési eljárás. A Bank a szerződés aláírását október végére, november elejére prognosztizálja.
Kérjük a hátralékos vagy rendszertelenül fizető ügyfeleinket, hogy pótolják tartozásaikat a Víziközmű
Társulat felé. A nem fizető ügyfelek figyelmét pedig ismételten felhívjuk az adósságkezelő eljárás megindítására, illetve a beruházás befejezését követően fizetendő környezetterhelési díjra. A beruházást követő bekötés (rákötés) minden költsége (tervezés, engedélyezés, kivitelezés, útáttörés, útjavítás) az ingatlan
tulajdonosát fogja terhelni. Ennek mértéke meghaladja az 1 millió forintot.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a becsületesen fizető ügyfelek és az érintett önkormányzatok jóvoltából a társulat számláján jelenleg több, mint 80 millió Ft van.

