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MÁJUS 1. 
 

- Május 1-én 9,00 órai kezdettel az Egészségház udvarán a létesítmény átadása után született gyere-
kek tiszteletére Uszód Község Önkormányzata egy-egy fa mellett emléktáblát helyez el. 
Programok: 

o 9,00 táblák elhelyezése 
o 9,30 Anyatejes Világnap Köszöntő 

Anyák Napi Ünnepség 
Kézműves foglalkozások gyerekeknek 

A rendezvény idején az egészségház udvarában nem lehet gépjárművel parkolni! 
- 11,00 órakor az önkormányzat hivatali épületének Kapu Galériájában Kun Mandula festőművész 

kiállításának megnyitóját tekinthetik meg az érdeklődők 
 

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS 
 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt Önkor-
mányzatunk az általános iskolás diákok számára nem tudja a megszokott módon az ingyenes tankönyvet 
biztosítani. Mint ismeretes 2013. január 1-től a Magyar Állam a működtetője iskolánknak. 
Az új rendszerben, mint eddig is lesznek alanyi jogon ingyenes tankönyvre jogosultak. A többi tanuló 
esetében a szülőknek kell az iskolában megvásárolni a tankönyveket, melyről számlát fognak kapni. 
Uszód Község Önkormányzata 2013-ban azoknak a diákoknak a tankönyvkiadásaihoz maximum 8.000 
Ft-al járul hozzá 

- akik az Uszódi Benedek Péter Általános Iskolába járnak 
- vagy Uszódon fejezték be az alsó tagozatot, de Kalocsán végzik felső tagozatot.  

A középiskolába járó diákok beiskolázását 4.000 Ft-al támogatja Önkormányzatunk. 
A felsőfokú tanulmányaikat végzők esetében a beiskolázási támogatás helyett a BURSA pályázat önkor-
mányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft 
ösztöndíjat kapnak havonta. 
 

ÚTKERESŐ ÖRÖKSÉG 
 

A népzenétől a könnyűzenéig sorozat keretein belül mutatkozik be Uszód és Foktő a Nagyasszonyunk 
Közművelődési Intézmény (Kalocsa, Asztrik tér 1. – Nagytemplom mögött) programsorozatában 2013. 
május 2-án 18,00 órakor. Belépő: 300 Ft 
A szervezők és Uszód Község Önkormányzata mindenkit nagy szeretettel vár. 
 
Uszódi program szereplői: 
Kék Sziget Óvoda, Kasi Vanessza, P Szabó Barnabás tiszteletes Úr, P Szabó Tírza, Tóth Kata, Filus Sa-
rolta, Moravecz Vivien, P Szabó Mirjam, Az Uszódi Tánccsoport (gyerek, asszony és felnőtt csoport) 
 
Kiállítással szerepelnek: 
Borsos Jánosné – tojás, Horváth Gáborné – hímzés, Kun Gáborné – baba, Szabó Mátyásné – tojás, baba 
Győri Andrea – festmény, Halász Lászlóné – festmény, P. Szabó Barnabás – festmény 
 
 

SZENNYVÍZ 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak településeket és Kalocsa városát 
érintő szennyvízberuházás közbeszerzési eljárásai közül: 

- PR feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokra szerződést kötöttünk – közbeszerzés lezárult 
- Mérnök, műszaki ellenőri feladatokkal kapcsolatos munkákra szerződést kötöttünk – közbeszerzés 

lezárult 
- Kivitelezésre vonatkozó pályázatok bontása április 18-án megtörtént. Két részfeladat közül a 

szennyvízhálózat kiépítésére 1 ajánlat érkezett, melynek a tartalmi ellenőrzése folyik. Ezt követő-
en lehet döntést hozni és szerződést kötni. 
A tisztítómű korszerűsítésére nem érkezett be pályázat, ezt a részfeladatot egyszerűsített eljárás 
keretén belül ismételten meg kell hirdetnünk. 
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- Projektmenedzsment feladatok közbeszerzési eljárása folyamatban van, pályázatok bontás május-
ban várható 

- A pályázati támogatás növeléséhez költség-haszon elemzés és vagyonértékelés témában írtunk ki 
versenytárgyalást, melynek értékelése májusban várható 

A fentiek alapján látható, hogy a települések belterületeit érintő szennyvízhálózat kivitelezési feladatainak 
közbeszerzési eljárása hamarosan lezárul. Jogvita miatt nem várható határidőcsúszás, mivel egy pályázat 
érkezett. A szerződést követően reményeink szerint a nyár végén, ősz elején elkezdődhet a kivitelezés. A 
többi folyamatban lévő versenytárgyalás a kivitelezési határidő csúszásra nincs hatással. 

 
Víziközmű Társulat 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése fo-
lyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futam-
idő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni. 
Jelenleg a társulat számláján 96,5 millió lekötött és 1,5 millió Ft számlapénz található. 
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a 
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre. 
 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy május első hetében elkezdődik az Ifjúsági Klub felújítása. A felújítás ke-
retében megújul az épület külső. Tető és nyílászáró csere, utólagos külső hőszigetelés készül. Megújul a 
víz és fűtési rendszer. A fűtési idény kezdetén már a megújult épületben tarthatjuk rendezvényeinket. 
 
Az MVH pályázat keretein belül igényeltünk támogatást az Árpád utcai hársfasor megújítására. A fák 
visszavágása szakmai állásfoglalás alapján készül. A lombkorona fejlődésének megindulása miatt a fel-
adatokat ősszel folytatjuk. A munkákat a pályázat befogadását követően saját kockázatra lehetett meg-
kezdeni. 
A játszótér felújítása és a Boldizsár Ház közösségi terének téliesitése a támogatási szerződés aláírását kö-
vetően kezdődhet.  
Április hónapban pályázatot nyújtottunk be a Kék-Sziget Óvoda fűtési és melegvíz előállító rendszerének 
korszerűsítésére. Napkollektorok és korszerű kazán és használati szokásoknak megfelelő vezérlés kerül-
het kialakításra, ha nyer a pályázat. 
A napokban fogunk pályázatot benyújtani térfigyelő rendszer kiépítésére. A település 5 pontján szeret-
nénk éjjel-nappal látó kamerákat és rendszám felismerő rendszert telepíteni. 
 

Hiperbárikus Oxigénterápia 
 
A HBO kezelés az orvosi gyakorlatban világszerte igen elterjedt, nálunk ma még alig ismerik... 
Hatékonyan alkalmazzák érrendszeri betegségek, érszűkület, szívkoszorúér-betegség (CHD), 
cardiomyopathia, szívritmuszavar, daganatos betegségek, geneteikai rendellenességek, autizmus, izom-
sorvadás, sürgős életmentés és újraélesztés, nem gyógyuló sebek, fekélyek esetén. 
Az idén is elindítottuk "Teljes élet programunkat". 
Segíteni szeretnénk a halmozottan hátrányos helyzetben élő kisgyermekeknek és az őket szeretettel, oda-
adással gondozó családtagoknak. Amennyiben támogatják ezt a kezdeményezést kérjük lapjukban szíves-
kedjenek megjelentetni a csatolt felhívásunkat. 
Látogasson meg minket Facebook oldalunkon is. Kérjük Like-olja cégünket és ossza meg a levelünkben 
látható fotó alapján beazonosított felhívásunkat. Köszönjük. 
http://www.facebook.com/KamiKerKft 
Az esetleges felmerülő kérdésekkel várom megkeresését. 
Üdvözlettel: 
Zombori Katalin 
oxigénterapeuta 
+36 20 548 7980 
 


