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Szennyvíz beruházás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az „Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója”
(KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) pályázat keretein belül március 15-én a Közútkezelő kezelésében lévő
utakon végezhető munkák törvényi korlátozása megszűnik. Az említett útszakaszokra március 4-én megkaptuk a közútkezelői hozzájárulást. A kivitelezőnek el kell készítenie az útszakaszokra vonatkozó forgalomkorlátozási tervet és azt követően kezdheti meg a munkát. A forgalomkorlátozási terv készítése folyamatban van. Március végén a Közútkezelő kezelésében lévő útszakaszokon megkezdődik a szennyvízberuházás. A közút használat minden megkezdett napjáért a kivitelező díjat fizet a közút kezelőjének, így
a kivitelezőnek érdeke, hogy ezek a munkák ne húzódjanak el.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közutakon végzett munkálatok az eddig megszokottakhoz képest másképp történnek. Településenként a közúton 2-3 helyen egyszerre fog a kivitelező dolgozni. Amennyiben a
vezeték az út melletti „zöldterületben” kerül elhelyezésre, úgy forgalomlassítás mellett elvégezhető a
munka. Az útburkolatban való vezeték elhelyezés esetén félpályás útlezárás mellett jelzőlámpával vagy
tárcsával fogják a forgalmat irányítani. Buszmegállók közelében elképzelhető, hogy az építkezés idején
ideiglenes megállóhely kerül kijelölésre. Kivitelező a tömegközlekedési járművek, mentő, tűzoltó, rendőrség közlekedésének zavartalanságát biztosítani fogja. Az eddigiekhez hasonlóan a lakossági bekötéseket kivitelező mindenkivel leegyezteti, nyitott árok a munkaidő lejárta után nem marad.
A kivitelező és az önkormányzatok a lakosság figyelmét, megértését és közreműködését kérik a munkálatok idejére.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kezdeményezésünkre 2014-ben megváltozott Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány pályázati rendszere lehetővé teszi, hogy Önkormányzat egyházi ingatlanok felújítására is pályázhasson. Uszód Község Önkormányzata 27/2014.(II.27) Kt.h. határozatában döntött arról, hogy a pályázati lehetőséget az uszódi Református és Katolikus egyházközösségnek is felajánlja. A
pályázatok előkészítését, megírását, lebonyolítását az önkormányzat magára vállalja. Az egyházak feladata a szükséges döntések meghozatala mellett a pályázathoz szükséges önerő biztosítása.
Támogatás mértéke:
5.000.000 Ft-ig 95%,
5.000.000 – 15.000.0000 Ft-ig 80%,
15.000.000 Ft felett 65%.
Pályázható maximális összege: 30.000.000 Ft
Az önkormányzat határozatát megküldte az Uszódi Református Egyházközségnek és az Uszódi Katolikus
Egyházközségnek, illetve Dr.Bábel Balázs érsek Úrnak.
A pályázati lehetőséget a Református Egyházközösség presbitériuma megtárgyalta és elfogadta. Döntésének értelmében bruttó 15.000.000 Ft pályázati keretösszeg figyelembevételével megkezdődött a pályázat
előkészítése.
A pályázat tartalmi része:
Uszódi Református Templom külső felújítása. Ez tartalmazza a templom teljes csatornarendszerének, 11
ablaknak és 1 bejárati ajtónak a cseréjét. Két bejárati ajtó és 3 lépcső felújítását, javítását. Tartalmazza a
külső falak vakolatának cseréjét, festését. A tervezett beruházásnak köszönhetően 150 m2 térkő burkolat
készül a parókia és a templom között, illetve az udvaron keletkező csapadékvíz elvezetése is megoldódik.
A pályázat benyújtása 2014. április
Sikeres pályázat esetén a tervezett munkakezdés 2014. augusztus
Tervezett befejezés 2014. október
A pályázati lehetőség a következő években is biztosított, így reményeink szerint mindkét egyházi ingatlan
felújítását segíteni tudjuk.

