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Tisztelt lakosok!
2012. december 10-én kiadott hírlevelünkben tájékoztattuk Önöket, hogy a belügyminiszter 59/2012
(XI.28.) BM rendelete alapján Uszód Község Önkormányzata is pályázott a szociális célú tűzifa vásárlására.
Uszód Község Önkormányzat képviselő-testülete 2013.01.17-én teljes egyetértésben döntött a BM által
meghatározott 29 m3 fa kiosztásának módjáról. A döntése értelmében a rendelkezésre álló tűzifát az
- aktívkorúak ellátására jogosult és
- lakásfenntartási támogatásban részesülő
családok között fogja önkormányzatunk szétosztani. Minden érintettnek szociális kérelmet kell benyújtania, melyet a szükséges mellékletekkel (pl. jövedelemigazolás) is el kell látni. Hivatalunk részéről csak
olyan kérelmet fogadunk be, mely tartalmazza az előírt mellékleteket is. Kérelmeket a hivatal ügyfélfogadási idejében ( hétfő de., kedd du. valamint csütörtökön egész nap) lehet beadni legkésőbb 2013. február
5-én 16,30 óráig. A határidőn túl érkező és tartalmilag hiányos kérelmeket nem áll módunkban elbírálni.
A kérelmek kitöltésében ügyfélfogadási időben Megyesi Teréz fog Önöknek segítséget nyújtani.
A fa kiosztásáról február 5-ét követően mindenkit a megjelölt időponttal együtt értesíteni fogunk.
Tekintettel a lakosság általános anyagi helyzetére Uszód Község Önkormányzat képviselő-testülete arról
is döntött, hogy azok a háztartások, melyek nem részesülhetnek a szociális tűzifa programból, lakóingatlanonként 4.000 Ft támogatást kapnak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szociális faprogramban támogatásra jogosultak függetlenül attól,
hogy az ellátást igénybe veszik vagy sem – nem vehetik fel a 4.000 Ft támogatást is.
A 4.000 Ft támogatáshoz nem kell szociális kérelmet benyújtani!!! Önkormányzatunk a szociális rászorultságot ebben az esetben nem vizsgálja, ugyanakkor nyomatékosan kéri a lakosokat, hogy kizárólag
azon családok vegyék igénybe a támogatást, akik erre rászorulnak.
A kiosztás időpontjáról és módjáról mindenki időben tájékoztatást fog kapni. A kiosztás tervezett időpontja: 2013. február 20-át követően.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek és Kalocsa Város Szennyvíz projektjében a PR feladatok, mérnök és műszaki ellenőri feladatok valamint a kivitelezésre vonatkozó
dokumentáció is megkapta a szükséges minőségbiztosítási iratokat. A projektmenedzsment feladatainak a
minőségbiztosítása folyamatban van.
A fentiek alapján megindultak a közbeszerzési eljárások. A tájékoztatás és PR feladatok tekintetében a
közbeszerzési eljárás befejeződött, a nyertes cégekkel a megbízási szerződés a mai napon aláírásra került.
A műszaki ellenőr és mérnöki feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban van, várható bírálat, eredményhirdetés 2013. január vége, február eleje.
A kivitelezésre vonatkozó pályázati felhívás a tenderdokumentáció pontosítását követően a tervek szerint
2013. januárjában kiírásra kerül. A kétfordulós eljárás lefolytatása és a nyertes kivitelezővel való szerződéskötés után kezdődhet a kivitelezés remélhetőleg a második félévben.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat számláján jelenleg 84 millió Ft van lekötve, illetve a folyószámlán 2013. január 18-án a folyószámla egyenleg további 1.542.538 Ft.
Egyre közelebb kerülünk a projekt kivitelezési szakaszához, ahol az önerő finanszírozás miatt a lakossági
megtakarítások (FUNDAMENTA) felhasználása is szükségessé válik. Köszönjük a lakosság többségének
a rendszeres befizetéseket. Ismét felhívjuk a hátralékosok figyelmét, hogy elmaradásaikat rendezzék.
Felhívjuk a figyelmét azon ingatlan tulajdonosoknak, akik nem kötöttek előtakarékossági szerződést,
vagy nem fizetik a részleteket, hogy a hálózat megépítését követően a bekötés minden költségét a lakónak
kell megfizetnie (tervezés, kivitelezés, útjavítás, stb.), melynek mértéke meghaladja az 1 millió Ft-ot. Aki
pedig nem köt rá a hálózatra, fizetnie kell a talajterhelési díjat.
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