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MEGHÍVÓ 
A szervezők tisztelettel hívják és várják a község lakosságát a 2013. szeptember 21-én megtartásra kerülő 

Terményáldás ünnepre és az azt követő kiállítás megnyitóra. 

 

Uszódi Terményáldás Ünnep 

(2013. szeptember 21. 15,00 - Rendezvénytér) 

   

1. Polgármesteri köszöntő 

2. Népi vásári jelenet (A Kék-Sziget Óvoda jelenlegi és volt  nagycsoportosainak műsora) 

3. Játékos ősz (A Benedek Péter Általános Iskola tanulóinak műsora) 

4. Lelkipásztorok áldása   

          (Fülöp Ernő római katolikus esperes és P. Szabó Barnabás helyi református lelkipásztor) 

 

Szervezők: 

 Uszód Község Önkormányzata 

 Kék-Sziget Óvoda 

 Benedek Péter Általános Iskola 

 Római Katolikus Egyház 

 Református Egyházközség 

 

Kiss Ernő festőművész kiállítás Megnyitója 

(2013. szeptember 21. 16,00 – Kapugaléria) 

 

Kiállítást megnyitja – Alföldi Albert nyugalmazott népművelő 

 

Kiállítás megnyitó után vendégvárás a Boldizsár Háznál. 

 

Az alkalmon lehetőség lesz arra, hogy terményeit felajánlja, így azok a dekorációt 

gazdagítsák, melyet a színpad előtt a Rendezvénytéren helyezhetnek el, illetve az alkalom 

végén az Óvoda és az Iskola gyermekei számára kerülnek továbbításra. Kérjük, az alkalom 

helyszínén szíveskedjenek jelezni a szervezőknél, hogy terményét felajánlásként vagy 

megáldás céljából hozta. 

Lehetőség lesz ugyanis arra, hogy terményeire (a régi szokás szerint) a jelenlévő egyházi 

személyek által Isten áldását kérhesse, majd az ünnepség után haza vihesse. 
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A Nemzeti Adó-és Vámhivatal határozatában arról értesítette Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért 

Közhasznú Alapítványt, hogy a 2012. évi személyi jövedelemadó 1 % - ból az alapítványnak  

111 975 Ft-ot 
ajánlottak fel. Az alapítvány kuratóriuma köszönetet mond minden támogatónak. 

 

Szennyvíz beruházással kapcsolatos információk: 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. szeptember 12-én megtörtént az Uszód, Dunaszentbenedek, Gé-

derlak Községek Szennyvízcsatornázása, Kalocsa város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és 

a Szennyvíztisztító Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) alapcső letétele. 

 

Az alapcső letételt megelőzően a kivitelezővel, mérnökkel és üzemeltetővel tartott egyeztetésen elhang-

zott napi ügyek tárgyalása kapcsán az alábbi információkat szeretnénk Önökkel megosztani: 

 

- Hamarosan a településeken dolgozó brigádok száma a jelenlegi 1-2 helyett 5-6-ra fog növekedni.  

A megnövekedett kivitelezői létszám azt jelenti, hogy egyszerre 5-6 utcában fognak dolgozni. A 

kivitelező az adott utcában a földmunkák megkezdése előtt a lakókkal egyeztet a befogadó aknák 

elhelyezésének tekintetében. 

- A lakossági fogadó aknák elhelyezése kizárólag a saját ingatlanon belül (helyrajzi számon) 

lehetséges. A pályázat megvalósulásának ellenőrzése során a hatóság ezt szigorúan szankcionál-

hatja, elvonhatja a pályázati támogatást. 

Adódhatnak olyan rendkívüli helyzetek, ahol az üzemeltető alternatív lehetőséget is elfogad, de az 

adott helyrajzi számú ingatlan fogadó aknájának ekkor is meg kell épülnie (függetlenül attól, hogy 

lesz-e rajta bekötés)! 

- A támogatási szerződés szerinti befejezési határidő 2014. augusztus 31. Ekkorra kell elkészülni a 

hálózatépítésnek valamint a tisztítómű rekonstrukciónak. Ezt követően indulhat a próbaüzem. Az 

időjárás viszontagságai miatt természetesen pontos befejezési határidő csak közelítőleg kalkulál-

ható. A településeken áthaladó főutakon útbontással járó munkálatok november és március 

között nem végezhetőek! Ebből is látható, hogy az utolsó ütem és egyben a befejezés határideje 

az időjárás függvényében kb. 2014. június, július körül prognosztizálható. A teljes, tisztítóműig 

elkészített hálózat és átemelők megvalósulását követően kezdődhetnek el a lakossági bekötések.  

A lakossági bekötések megkezdése kb. 2014. július körül várható. Az ütemezésben beálló ha-

táridő változásról, pontosításáról a lakosságot időben értesíteni fogjuk. Kérünk mindenkit, hogy 

az önkormányzatok által kiküldött értesítésig ne kössenek rá a szennyvízhálózatra! 

- Az előző tájékoztatónkban már leírtuk, hogy a lakások szennyvízhálózatba kötését az üzemeltető 

ellenőrizni fogja, annak megfelelőségéről jegyzőkönyv készül és csak ezt követően temethető be 

az árok. Célszerű az ingatlanon belüli csőfektetéssel megvárni az önkormányzatok által kiküldött 

értesítést, mert ennek semmibe vétele esetén az árkot ismételten fel kell tárni. Az üzemeltetőnek 

ellenőriznie kell, hogy a régi aknák és a csapadékvíz nincs a rendszerre kötve. Ezt csak a nyitott 

ároknál tudják elvégezni. 

Kérjük Önöket, hogy ne fizessenek kétszer (először a kifolyóvezeték lefektetése, másodszor a fo-

gadóaknára és a lakás kifolyó csövének rákötése). Volt már példa arra, hogy a kivitelező cég al-

vállalkozója díj ellenében lefektette az ingatlanon belüli csöveket is. Ebben az esetben is újra fel 

kell tárni a vezetéket a rákötéskor, illetve üzemeltető ellenőrzésekor. Ez a megoldás többe fog 

Önöknek kerülni! 

- A kivitelezést és a műszaki ellenőrzést végző cégek tájékoztatják a lakosságot, hogy az útburko-

latok helyreállítása az utólagos megsüllyedések elkerülése miatt több ütemben fognak történni. A 

gerincvezeték készítésével egy időben elkészítik az útalapot, a talaj igazodásakor ezt többször kor-

rigálják, újratöltik. A végleges útburkolatok javítása az útalapok stabil helyzetbe kerülését követő-

en várhatóan tavasszal fognak elkészülni. 


