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A Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Kalocsai Üzemigazgatósága értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy
2015. május 7 - 15 -ig ivóvízhálózat fertőtlenítési és mosatási munkákat végez Kalocsa – Bátya – Fajsz –
Dusnok – Szakmár – Homokmégy –Mácsa – Halom - Öregcsertő – Csorna-puszta – Drágszél – Miske –
Újtelek – Dunaszentbenedek – Alsóerek – Felsőerek – Hillye – Alsómégy – Géderlak – Dunapataj – Foktő – Uszód helységekben. Fenti időszakban a víz minőségének romlásával, időszakos vízhiánnyal és
nyomás-csökkenéssel kell számolni, valamint az ivóvizet klórtartalma miatt csak korlátozott felhasználásra javasoljuk. Ivóvízszükségletüket az esetleges rövidebb vízhiányos időszakok áthidalására előtárolással
szíveskedjenek biztosítani. Ezen felül távvezeték ivóvíz tisztítási, és mosatási munkákat is végzünk
Uszódon az alábbi időpontokban:
2015. május 08-án 22 órától 2015. május 09-én reggel 5 óráig
2015. május 11-én 22 órától 2015. május 12-én reggel 5 óráig
2015. május 12-én este 22 órától 2015. május 13-án reggel 5 óráig
Kérjük a Tisztelt Fogyasztókat, hogy erre az időszakra is előtárolással szíveskedjenek vízszükségletüket
biztosítani. Kérjük megértő türelmüket!
Tisztelettel: Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.

Felhívás ebek veszettség elleni oltására
A 41/1997 (V.28.) FM rendelet, továbbá a 20/2001. (III. 09.) FVM rendelet szerint minden 3 hónaposnál idősebb
ebet a tulajdonosa illetve tartója köteles, saját költségére, veszettség ellen beoltatni. A fenti jogszabályok kimondják, hogy a 3 hónapos kort elért ebeket 30 napon belül, majd ezt követően 6 hónapon belül ismételten,
ezután pedig évente veszettség ellen kötelezően be kell oltatni. A 81/2002 (IX. 4.) FVM rendelet 8.§ (2) értelmében a veszettség elleni immunizálással egyidejűleg, kötelező minden ebet széles spektrumú féreghajtó szerrel
lekezelni.
Uszódon 2015-ben az alábbi beosztás szerint lesznek összevezetett oltások:
Május 12. Kedd 7-9 óra
PÓTOLTÁS: Május 21. Csütörtök 18-19 óra

Hősök tere 6.(Nemes féle ház)
Hősök tere 6. (Nemes féle ház)

Dr.Szakál Szabolcs
Dr.Szakál Szabolcs

Az oltási helyre csak chippel ellátott kutyákat szabad kihozni, mert ott TILOS a chip beültetése.
Az ebek veszettség elleni oltását, a fenti rendelet értelmében bármikor el lehet végeztetni, az év folyamán , amikor az esedékessé válik. Az oltás díja a tömegoltási helyeken 3700 Ft. A kötelező féregtelenítés költsége tablettánként 100 Ft, a sorszámozott oltási könyvek ára 500 Ft.
Az eb tartási helyén elvégzett oltás esetén a fenti díjak mellett kiszállási költség is felszámításra kerül.
10 kg-ig 1 tabletta (pl. tacskó, pekingi)
10-20 kg között 2 tabletta (pl. puli)
20-30 kg között 3 tabletta (pl. vizsla, labrador)
30-40 kg között 4 tabletta (pl. rottweiler, kuvasz, kaukázusi)
A tömegoltási helyeken az oltási díjat a nyilvántartás vezetőnek kell még az oltást megelőzően befizetni. Az eb oltása csak ezután lehetséges. Az oltás és a féregtelenítés megtörténtét a nyilvántartásba, és a kutya egészségügyi
könyvébe is be kell jegyeztetni, melyet meg kell őrizni. Az oltásra az ebet lehetőleg felnőtt tulajdonosa hozza el a
biztonságos megfogása érdekében! A meglévő oltási könyvet mindenki hozza magával! Az oltással kapcsolatos
egyéb kérdéseivel Dr. Szakál Szabolcs állatorvost a 06303380976-os telefonszámon tudja elérni.

Emlékeztetőül felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét, hogy aki eb bejelentési kötelezettségének (Uszód
Község Önkormányzat felé) nem tett eleget, az 2015. május 31-ig még büntetlenül megteheti.
Czabainé Csada Márta jegyző
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RUHAGYŰJTÉS
Augusztus hónapban ismét ruhaosztást tervezünk tartani a rászoruló családoknak. Az Egészségházban
reggel 8,00 és 9,00 között folyamatosan várjuk a kinőtt, de még használható gyermek és felnőtt ruhákat,
cipőket, játékokat.
Védőnői Szolgálat

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. közleménye
LOMTALANÍTÁSI PROGRAM
USZÓD 2015. JÚNIUS 22 – 24.

2015. június 22. hétfő:
Szabadság u., Zrínyi u., Báthori u., Radnóti u., Mátyás király u., Felszabadulás u., Úttörő u. Határ u.
2015. június 23. kedd:
Ságvári u., Rákóczi u., Szabolcs u., Béke u., Kinizsi u., Árpád u., Deák F. u.
2015. június 24. szerda:
Bocskai u., Ady E. u., Petőfi u., Hunyadi u., Kossuth u., Hősök tere, Dózsa Gy. u., Széchenyi u., Batthyány u.,
József A. u.

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk, hogy 2015. május 1. és június 30. között rendkívüli gázmérő leolvasást indított el Társaságunk. A leolvasást a DL Kft. munkatársai végzik, akik írásos meghatalmazással rendelkeznek, mely a
személyi igazolványukkal együtt érvényes. Más, egyéb személyek megkeresését, kérjük, ne fogadják!
Ugyanakkor kérjük, hogy a gázmérőhöz való hozzáférést tegyék lehetővé a leolvasók számára, hiszen a
fogyasztás pontos követése közös érdekünk.
Köszönjük szíves közreműködésüket!
Amennyiben számlázási rendszerünkkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, kérjük, keresse fel
ügyfélszolgálati irodánkat személyesen vagy telefonon a 06-40/824-825 kékszámon, vagy az
ugyfel@gdfsuez.hu e-mail címen, ahol munkatársaink állnak szíves rendelkezésére.
Tisztelettel: GDF SUEZ
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a képviselő-testület döntése alapján 2015-ben a Búcsú helyszíne megváltozik. Új helyszín a volt hajóállomás. A búcsú időpontja a Katolikus Egyházzal való egyeztetés alapján
2015. június 21.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szennyvíz házi bekötésekhez Uszódon az ingatlanok több mint a 30%a megigényelte a csövet és az igénylők több mint fele rákötött a rendszerre. Emlékeztetőül tájékoztatjuk
Önöket, hogy az Önkormányzatok a bekötéshez szükséges csövet legkésőbb 2015. szeptember 30-ig biztosítják. 2015. október 1. után a fizetési kötelezettség teljesítéséről az igazolás beszerzése továbbra is
szükséges lesz, de a csövet ekkor már a lakónak kell saját költségén beszereznie.
Kérjük a lakókat, hogy a bekötéssel kapcsolatosan felmerülő esetleges műszaki problémákat (pl. áll a fogadóaknában a víz, vagy az akna mélysége nem megfelelő) haladéktalanul jelezzék Nyaka Erikánál. Vállalkozó a hibákat saját költségén javítja!

