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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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A felsőfokú tanulmányaikat végzők esetében a beiskolázási támogatás helyett a BURSA pályázat önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
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Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
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lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
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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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
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Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
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augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
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Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
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Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat
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Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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- 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
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lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
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augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
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augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
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befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
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feladatok
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11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000
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Szerződés aláírva
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Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
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Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
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Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
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lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
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A felsőfokú tanulmányaikat végzők esetében a beiskolázási támogatás helyett a BURSA pályázat önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft
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Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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- akik az Uszódi Benedek Péter Általános Iskolába járnak
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A felsőfokú tanulmányaikat végzők esetében a beiskolázási támogatás helyett a BURSA pályázat önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
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A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
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összeg (Ft)
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Nyertes pályázó
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Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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9.200.000
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tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
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2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
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tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
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befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
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lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
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Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
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Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
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Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
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Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat
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11.985.000
9.200.000
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Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
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Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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- 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
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augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
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Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
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FARBO 2000 Kft és
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Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A középiskolába járó diákok beiskolázását 4.000 Ft-al támogatja Önkormányzatunk.
A felsőfokú tanulmányaikat végzők esetében a beiskolázási támogatás helyett a BURSA pályázat önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
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Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
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Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Határ utcák
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Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
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2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
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tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
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Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
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Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
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Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
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befolyásolja
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
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Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
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lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Önkormányzatunk 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.
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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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
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lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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A felsőfokú tanulmányaikat végzők esetében a beiskolázási támogatás helyett a BURSA pályázat önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
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Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
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lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
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feladatok
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9.200.000
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Polányi Ügyvédi Iroda
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Utiber-Út-Teszt Konzorcium
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A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.
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tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
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befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
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Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
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Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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- 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
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lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
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ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.
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tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
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Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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9.200.000
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Szerződés aláírva

67.488.800
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FARBO 2000 Kft és
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Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
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Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva
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Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A középiskolába járó diákok beiskolázását 4.000 Ft-al támogatja Önkormányzatunk.
A felsőfokú tanulmányaikat végzők esetében a beiskolázási támogatás helyett a BURSA pályázat önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
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67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000
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Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
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Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Önkormányzatunk 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.
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A felsőfokú tanulmányaikat végzők esetében a beiskolázási támogatás helyett a BURSA pályázat önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
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A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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Közbeszereztető cég
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ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
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Szerződés aláírva
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Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
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befolyásolja
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
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A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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A középiskolába járó diákok beiskolázását 4.000 Ft-al támogatja Önkormányzatunk.
A felsőfokú tanulmányaikat végzők esetében a beiskolázási támogatás helyett a BURSA pályázat önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
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a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
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Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
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A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.
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augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
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Részletes Program később!!!
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Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
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A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
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weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
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Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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A felsőfokú tanulmányaikat végzők esetében a beiskolázási támogatás helyett a BURSA pályázat önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
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Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
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esetében a szülőknek kell az iskolában megvásárolni a tankönyveket, melyről számlát fognak kapni.
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- 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
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lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
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Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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- 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
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tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ösztöndíjat kapnak havonta.
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Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
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A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
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tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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befolyásolja
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Önkormányzatunk 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.
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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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
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A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
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weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
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Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
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Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
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Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
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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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
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ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
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feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
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Nyertes pályázó

Egyéb
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FARBO 2000 Kft és
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24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
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Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
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A felsőfokú tanulmányaikat végzők esetében a beiskolázási támogatás helyett a BURSA pályázat önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
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KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva
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Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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A felsőfokú tanulmányaikat végzők esetében a beiskolázási támogatás helyett a BURSA pályázat önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
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A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
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- 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
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A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna
hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Feladat
Közbeszereztető cég
TájékoztatásNyilvánosság
Mérnök, Műszaki
ellanőri feladatok
Vagyonértékelés,
Költség-haszon elemzés
Kivitelezés I. részfeladat - Szennyvízhálózat

Kivitelezés II. részfeladat – Szennyvíztisztító
telep korszerősítés
Projektmenedzsment
feladatok

Nettó szerződött
összeg (Ft)
11.985.000
9.200.000

Nyertes pályázó

Egyéb
Szerződés aláírva
Szerződés aláírva

67.488.800

Polányi Ügyvédi Iroda
FARBO 2000 Kft és
KalocsaKOM Kft Konzorcium
Utiber-Út-Teszt Konzorcium

24.350.000

GREENEXION Tanácsadó Kft

Szerződés aláírva

1.522.644.408

Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva

Szerződés aláírva

Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Ismételten tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2013. szeptember hónaptól az átalakult oktatási rendszer miatt
Önkormányzatunk 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 önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
Határ utcák
Június 25. – Ságvári, Rákóczi, Szabolcs, Béke, Kinizsi, Árpád, Deák Ferenc utcák
Június 26. – Bocskai, Ady Endre, Petőfi Sándor, Hunyadi, Kossuth, Hősök tere, Dózsa
György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényei-t az alábbi időpontban tartjuk:
2013. július 29. – augusztus 03. – Képzőművészeti Alkotótábor
2013. augusztus 9. – augusztus 11. – Fesztivál
augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
befizethetik Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára.
Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
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SZENNYVÍZ
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hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakaszhoz közeledik.
A projekttel kapcsolatos feladatok közbeszerzési eljárásainak állásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
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FARBO 2000 Kft és
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24.350.000
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Alisca Bau Építőipari Zrt.

Szerződés aláírva
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Ezen felül a nem
támogatott műszaki
tartalom:
21.059.883
Meghívásos eljárás folyamatban – az I. részfeladat megvalósítását időben nem
befolyásolja
Pályázatok értékelése folyik

2013. június 13-án sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra az Alisca Bau Építőipari Zrt-vel a kivitelezői szerződés. Korcsmár István cégvezető arról tájékoztatta a sajtót és a jelen lévő települési polgármestereket, hogy a településvezetők kérésére a kivitelezési munkákat 2013. július közepén minden településen egyszerre szeretné megkezdeni. Uszódon kérésünkre 1-2 hét csúszás lehetséges, mivel a felvonulási épület az Alkotótábor idején foglalt lesz. Tervezett befejezés 2014 nyara.
A kivitelezés megkezdése előtt Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon is lakossági fórumot fogunk tartani. A szerződés aláírását követően azonnal elkezdődött a kiviteli tervek készítése. A kivitelező
tájékoztatójában az is elhangzott, hogy minden utcában a földmunka megkezdése előtt egyeztetnek a lakókkal, a technológiának köszönhetően éjszakára sosem hagynak nyitott árkot.
A folyamatban lévő versenytárgyalások a kivitelezési határidő csúszásra nincsenek hatással.
Elkészült a projekt weblap váza (tartalmi részek feltöltése van hátra), melyen a fontosabb adatok, történések folyamatosan követhetők lesznek.
weblap címe: www.dunamellekcsatorna.hu
Víziközmű Társulat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Víziközmű Társulat hitelkérelmet nyújtott be, melynek értékelése folyik. Ennek a hitelnek a fedezetét kell biztosítania többek között a lakossági megtakarításoknak. A futamidő lejárta után a Társulat ebből tudja majd a felvett hitelt visszafizetni.
Jelenleg a társulat számláján 100 millió lekötött és 400.000 Ft számlapénz található.
A szennyvízprojekt kivitelezési munkálatainak kezdéséhez közeledve egyre fontosabb az önerő, illetve a
lakossági megtakarítások megléte. Felhívjuk mindenki figyelmét a pontos törlesztésre.
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- akik az Uszódi Benedek Péter Általános Iskolába járnak
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A középiskolába járó diákok beiskolázását 4.000 Ft-al támogatja Önkormányzatunk.
A felsőfokú tanulmányaikat végzők esetében a beiskolázási támogatás helyett a BURSA pályázat önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz 10.000 Ft
ösztöndíjat kapnak havonta.
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben 2013. június 24. és 26. között lomtalanítás lesz. Kérjük, hogy
a szemetet a következő program szerint tegyék ki:
Június 24. – Szabadság, Zrínyi, Báthori, Radnóti, Mátyás király, Felszabadulás, Úttörő,
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György, Attila, Széchenyi, Batthyány, József Attila utcák
A Kalocsai Kommunális Üzem kérése:
A lomtalanítás során a hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kitenni úgy, hogy a szállító jármű biztonságosan megközelíthesse azt.
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augusztus 9. – Gyereknapi programok, DISCO, stb.
augusztus 10. – Népművészeti Kirakodó, Néptánc
augusztus 11. – Ökumenikus Istentisztelet
Részletes Program később!!!
Sajnos 2013-ban pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre ezért költségtakarékos rendezvény
tartására van lehetőségünk, ezért 2013-ban elmarad a táncverseny.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2013-ban is segítsék a programok sikeres lebonyolítását. Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül,
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Igény esetén sárga csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál
2013” szöveget feltüntetni. Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói
jegyeket vásárolni. A Támogató jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy
a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.

