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RUHAOSZTÁS
2014.08.27-én (szerdán) 13 és 15 óra között ruhaosztás lesz a Kultúrházban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Többen jelezték, hogy még szeretnének hozni ruhákat, cipőt, játékot, iskolatáskát.
2014.08.11-től 2014.08.15-ig reggel 8 és 10 óra között az Egészségházban ezek még leadhatók .
Védőnői és Gyermekjóléti Szolgálat
A Benedek Péter Általános Iskola tájékoztatja a szülőket, hogy a tankönyvek osztására a 2014. augusztus 19-én (kedd) 8,00-11,00 óráig, illetve augusztus 21-én (csütörtök) 13,00-16,00 óráig kerül sor.
ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az előző, 2013. évivel megegyező módon támogatja Uszód Község Önkormányzata a tanévkezdést. Az új rendszerben, mint eddig is vannak alanyi jogon ingyenes tankönyvre
jogosultak. A többi tanuló esetében a szülőknek kell az iskolában megvásárolni a tankönyveket, melyről
igazolást fognak kapni. Uszód Község Önkormányzata 2014-ben azoknak a diákoknak a tankönyvkiadásaihoz maximum 8.000Ft-tal járul hozzá
- akik az Uszódi Benedek Péter Általános Iskolába járnak
- vagy Uszódon fejezték be az alsó tagozatot, és Kalocsán végzik a felső tagozatot.
A kifizetéshez az iskolától kapott igazolást be kell mutatni. A támogatás mértéke nem lehet több mint a
megvásárolt könyvek ára.
A középiskolába járó diákok beiskolázását az iskolalátogatási papír bemutatását követően 4.000 Ft-tal
támogatja Önkormányzatunk.
A felsőfokú tanulmányaikat végzők esetében a beiskolázási támogatás helyett a BURSA pályázat önkormányzati támogatását emeltük meg havi 5.000 Ft-ra, vagyis a tanulók ennek a dupláját, azaz a maximális
10.000 Ft ösztöndíjat kapnak havonta. Számukra ez a konstrukció lényegesen előnyösebb.
Szennyvíz beruházás
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 hálózatépítési szakasza 90 %-os készültségi szintű. A héten elkezdődnek a nem KPM kezelésben
lévő utak helyreállítási munkái.
Rákötések kizárólag az Önkormányzatok írásos tájékoztatását követően október körül kezdődhetnek.
Kiskunsági Vízi közmű Szolgáltató Kft. (üzemeltető) kérésünkre az alábbi tartalmú levélben közölte a
meglévő hálózathoz való csatlakozás feltételeit:
1. Az Önkormányzati Társulás írásos engedélye
2. A házi szennyvízgyüjtő vezeték (hálózat) előírás szerű kialakítása (részlet a Kiskunsági VízműSzolgáltató Kft. Üzletszabályzatából)
a. szennyvizet csak tisztító aknán keresztül lehet a közcsatornára rákötni,
b. a tisztító aknát a telekhatáron belül, attól maximum 1 méterre kell elhelyezni,
c. az akna átmérője legalább 300 mm legyen,
d. egy telekről egy szennyvízcsatorna kivezetést lehet készíteni,
e. a szennyvíz bekötőcsatorna átmérője minimálisan 160 mm,
f. a telekhatáron kialakítandó tisztító akna maximális fenékmélysége 1,2 m lehet, ha ennek
egyéb műszaki akadálya nincs (pl. közműkeresztezések miatt),
g. ha a tisztító akna fenékszintje mélyebbre kerül, mint 1,2 m, akkor a házi csatorna helyszínrajzát a tervdokumentációhoz mellékelni kell,
h. gravitációsan csak terepszint feletti helyiségekben keletkező szennyvizek vezethetőek a telekhatáron megépített tisztító aknába,
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i. terepszint alatti létesítményekben, helyiségekben keletkező szennyvíz elvezetése esetén a
szolgáltató által elfogadott műszaki megoldás (házi átemelő) alkalmazása szükséges. Az esetleges szennyvíz elöntésekből származó károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget, amenynyiben a felhasználó a fent említett műszaki megoldást nem alkalmazza,
j. szennyvízcsatornába csapadékvizet, csapadékcsatornába szennyvizet bevezetni tilos.
3. Rákötési készség bejelentése (igény bejelentés), szolgálati díjak befizetése
4. A kitűzött helyszíni szemle alkalmával a helyszín megközelíthetőségének biztosítása ( a házi csatorna
ellenőrzéséhez)
5. Rákötés elvégzése – vízmérőállás rögzítése (jegyzőkönyv)
6. A kibocsátott szennyvizek minőségének meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, mely jelenleg a
28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet.
Előreláthatólag október második felétől lesz lehetőség a rendszerre való rákötésre.
A Kalocsai Kunszt József Általános Iskolába járó 6. osztályos gyerekek a HATÁRTALANUL pályázati
rendszernek köszönhetően szeptemberben erdélyi tanulmányi kiránduláson vehetnek részt. Tájékoztatjuk
Önöket, hogy a HATÁRTALANUL tanulmányi kiránduláshoz Uszód Község Önkormányzata évek óta
hozzájárul. A támogatási önerőt minden évben, így 2014-ben is Önkormányzatunk a szervezők részére
utalja át. Gyermekeinknek élményekben gazdag jó utat kívánunk.
Egészségnap Uszódon
A Kalocsai Szent Kereszt Kórház Egészségfejlesztési Irodája (EFI) és Uszód Község Önkormányzata szeretettel meghívja Uszódon, a Benedek Péter Általános Iskolában (Úttörő u.1.)
2014. szeptember 19-én, pénteken tartandó Egészségnapra
Program:
10.00
10.15
10.45-13.00

A rendezvényt megnyitja Bedi Gyula polgármester és
dr. Vadász Mária főigazgató-helyettes
Aerobik, jóga bemutató és foglalkozás a jelen lévők részvételével
Sportversenyek. A győztesek oklevélben és jutalomban részesülnek

A rendezvényen való részvételre helyi és környékbeli, az egészséges életmódhoz köthető termékeket árusító vállalkozókat kértek fel.
10.00-16.00 Az általános iskola erre kialakított helyiségeiben orvos, az EFI egészségügyi szakszemélyzete végez vérnyomás-, és pulzusmérést, testsúly, testmagasság mérést, testtömeg index, testzsír
meghatározást, vércukormérést, koleszterin szintmérést, kilélegzett szénmonoxidmérést (dohányosoknak
különösen ajánlott), ABI (érszűkület meghatározására alkalmas boka-kar index) mérést, általános állapotfelmérést kérdőívek formájában, valamint dietetikus szakember étkezési és diétás tanácsokat ad. A helyszínen az oda látogatók csontsűrűség mérést kérhetnek. A helyszínen a Viczai Optika látásszűrés vizsgálatot végez. Kérik, hogy a szemüvegesek a szűrővizsgálatra vigyék el a szemüvegjüket.
A rendezvény műsorvezetője: Ligetfalvi Patrik, a Kalocsa TV munkatársa
A rendezvény szervezője: Kalocsai Szent Kereszt Kórház Egészségfejlesztési Irodája (EFI), Kalocsai Városmarketing Kft., Uszód Község Önkormányzata
Kérjük a lakosságot, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a szűrővizsgálatokon. Az egészségnaphoz csatlakozott a Benedek Péter Általános Iskola és a Kék-Sziget Óvoda. Programjaikról a szokásos
módon tájékoztatják a szülőket, gyerekeket, érdeklődőket.
Minden vizsgálat ingyenes!

