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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2015. március 13-án 13,30 órakor a  
Hősök terén Uszód Község Önkormányzata, a katolikus és református egyház 
képviselői, a Benedek Péter Általános Iskola, Kék Sziget Óvoda, Nyugdíjas Klub, 
Kisebbségi Önkormányzat és a község civil szervezetei koszorúzást tartanak. Kér-
jük, hogy a koszorúzás idején gépjárműveikkel kerüljék el a Hősök terét. 
A koszorúzást követően 14,00 órakor Hubert László festő festményeiből nyílik 
kiállítás a községháza Kapugalériájában. A kiállítást megnyitja Kiss István rajzta-
nár. A kiállító és Uszód község önkormányzata mindenkit szeretettel vár a meg-
nyitóra. 
 

A Nemzetközi Nőnap alkalmából minden kedves hölgy lakónknak  

Sok Boldog Nőnapot  
Kíván Uszód Község Önkormányzat képviselő-testülete. 

 

 

Átalakul a szociális ellátó rendszer  
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. 

Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Az aktív 

korúak ellátására vonatkozó támogatások, vagyis a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségká-

rosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkozást helyettesítő támogatás a jövőben a Já-

rási Hivataloknál intézhető. 
 

Az állam által kötelezően nyújtandó szociális ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják 

meg. Ezek az ellátások a következőek: 

aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási 

díj), közgyógyellátás (alanyi és normatív formák), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 
 

A hatáskörváltozás az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási hiva-

talok állapították meg.  
 

Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás. Ezen ellátás ke-

retében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkozást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres 

szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. 
 

A jogszabályi rendelkezések alapján 2015. március 05. napjáig még a települési önkormányzatok fogják 

folyósítani az aktív korúak ellátásához kapcsolódó – 2015. február hónapra járó – támogatási összegeket. 

A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról már a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok gondoskodnak majd. 
 

Ezen támogatási összegek az ügyfelek döntése alapján bankszámlára, vagy lakcímre kerülnek kiutalásra, 

a támogatások készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. 
 

A Kalocsai Járásában az aktív korúak ellátásával kapcsolatos támogatások, így a foglalkoztatást he-

lyettesítő és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás a Kalocsai Járási Hivatal Hatósági 

Osztályán (  Kalocsa, Városház u. 1. ) intézhető. A kérelmeket az ügyfelek beadhatják a települési 

ügysegédeknél (Uszód, Árpád u. 9.) páros héten hétfőn 10,30 és 12,00 között, a Kalocsai Járási Hi-

vatal Kormányablak Osztályán ( Kalocsa, Városház u. 1. ), a Kalocsai Munkaügyi Kirendeltség 

épületében ( Kalocsa, Szent István Király út 72. ). 
 

Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogo-

sultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozzák meg. 

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal 
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SZENNYVÍZ BERUHÁZÁS 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az „Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatorná-

zása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója” 

(KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) pályázat hálózatépítési szakasza hamarosan befejeződik, műszaki átadás 

tervezett időpontja 2015. március vége. Helyreállítással kapcsolatos észrevételeiket március közepéig jut-

tathatják el hozzánk. 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (üzemeltető) és az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak 

Víziközmű Társulat az alábbiakban határozza meg a rákötés feltételeit: 

1. Az Önkormányzati Társulás írásos engedélye – azoknak adható ki, akik a társulati hozzájárulást 

időarányosan teljesítették 
2. Lakossági rákötés az önkormányzatok írásos tájékoztatása előtt TILOS! 
3. A házi szennyvízgyűjtő vezeték (hálózat) előírás szerű kialakítása  

4. Rákötési készség bejelentése (igény bejelentés) - önkormányzatoknál 

5. A kitűzött helyszíni szemle alkalmával a helyszín megközelíthetőségének biztosítása (a házi csatorna 

ellenőrzéséhez). Az átvétel időpontja előtt az árkot nem szabad betemetni! 
6. Tilos csapadékvizet a szennyvízhálózatba vezetni. A meglévő aknák, szikkasztók nem köthetőek rá a 

rendszerre. 
7. Rákötés elvégzése – vízmérőállás rögzítése (jegyzőkönyv) 

Rákötések a műszaki átadást követően 3 hónapig építhetőek ki „büntetlenül” (ezt a szolgáltató kérésére 6 

hónapra nyújthatjuk). 6 hónapot követően a fogyasztott víz m
3
-e után talajterhelési díjat kell fizetni. 

Ennek köbméterenkénti ára kb. 3.600 Ft, mivel településeink védett vízbázison vannak. Talajterhelési díj 

számításának alapja a fogyasztott vízmennyiség, melyből a számlával igazolt szippantó által elvitt 

szennyvíz levonható. 

A lakossági házi bekötéseket (ahol a társulati hozzájárulás időarányosan teljesítve van) az érintett önkor-

mányzatok a műszaki átadást követő 180 napig ösztönözni, támogatni kívánják. A megadott időpont után 

támogatást nem nyújtunk! A bekötésekhez szükséges egyenes csövet (idomok nélkül) az önkormányzatok 

térítés nélkül biztosítják a lakóknak. A csőhossz megállapításához méretezett nyomvonalrajzot (szabad-

kézi rajz is lehet) kell csatolni. A mennyiséget átvételkor ellenőrizni fogjuk!!! A földmunkát, csőfektetést 

mindenki maga végzi, kisvállalkozókat ajánlani fogunk. Vállalkozások, külföldi állampolgárok nem 

részesülnek támogatásban! Akik többszöri kérésünk ellenére már kiépítették a bekötő vezetéket, érte-

lemszerűen nem részesülnek támogatásban. 

A házi bekötésekről bővebb tájékoztatót Lakossági Fórum keretein belül nyújtunk. Lakossági Fórum a 

műszaki átadást követően kerül meghirdetésre, melyről mindenki értesítést kap! 
 

Egészségnap Uszódon 
 

A Kalocsai Szent Kereszt Kórház Egészségfejlesztési Irodája (EFI) és Uszód Község Önkormányzata 

szeretettel meghívja Uszódon, a Benedek Péter Általános Iskolában 2015. március 20-án, pénteken tar-

tandó Egészségnapra. Az egészségnap nőgyógyászati szűrővizsgálattal egészül ki, melynek helyszíne az 

Egészségház. Részletes tájékoztatás a hirdetőtáblákon később! 
 

Eb nyilvántartás 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) rendelkezése 

alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - eb rendészeti feladatainak elvégzése érdeké-

ben, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente leg-

alább egy alkalommal eb összeírást végez. 

Az eb tartók által szolgáltatott adatokról az önkormányzat, helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezet-

ni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának vé-

delme, valamint eb rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. 

Az eb tulajdonosa/tartója köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére 

bocsátani.  

Az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatványt Uszód Község Önkormányzatánál kell kérnie! 
Czabainé Csada Márta jegyző 


