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RUHAOSZTÁS
2015.08.26-án (szerdán) 13 és 16 óra között ruhaosztás lesz a Kultúrházban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Többen jelezték, hogy még szeretnének hozni ruhákat, cipőt, játékot, iskolatáskát.
2015.08.14-ig reggel 8 és 10 óra között az Egészségházban ezek még leadhatók .
Védőnői Szolgálat
A Benedek Péter Általános Iskola tájékoztatja a szülőket, hogy a tankönyvek osztására a 2015. augusztus 26-én (szerda) 9,00-12,00 óráig, illetve augusztus 27-én (csütörtök) 15,00-17,00 óráig kerül sor.
Felső tagozatosok utaztatása szeptembertől bérlettel, Volán járattal történik. Reggel a felszállás az iskola
előtt. Eta továbbra is kíséri a gyerekeket. Hazafelé az utazás egyénileg történik. A részletekről Eta minden
érintettet értesíteni fog.
ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az előző, 2014. 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 2015-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 Kalocsai Kunszt József Általános Iskolába (Belvárosi Iskolába) 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 fizikailag befejeződött, az ünnepélyes projektzáró rendezvényt 2015. július 17-én tartottuk Kalocsán. Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon a lakosság rendszerre való rákötése folyamatos. A
rákötések számának alakulása lassulást mutat.
Javasoljuk lakóinknak, hogy a rákötést ne halasszák az utolsó pillanatokra, mert a külső körülmények (pl. időjárás, vállalkozók leterheltsége) megakadályozhatják, hogy időben elkészüljenek a munkákkal. 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. Azon ingatlanok esetében, akik szeptember 30-ig nem kötnek rá a rendszerre, az elfogyasztott
víz alapján talajterhelési díjat kell fizetniük!!!
Befejeződött a 2015. évi „Gubbantós Népművészeti Fesztivál és kísérő rendezvényei. Az anyagi és természetbeni hozzájárulásokon kívül köszönjük mindazok munkáját, akik rendezvénysorozatunk sikeres
lebonyolítását „kétkezi” munkájukkal segítették. A kb. 150 támogató, segítő hozzájárult ahhoz, hogy ismét egy sikeres rendezvényt tudtunk lebonyolítani.
A támogatók frissülő listáját a Kábel Tv-n láthatják.
Sárga fedeles kukák első ürítése augusztus 28-án (péntek), utána pedig kéthetente történik. A normál kukák ürítése továbbra is hetente péntekenként történik. Aki eddig nem kapta meg a sárga fedelű kukát, az
minél előbb jelezze a hivatalban.

