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Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek községek szennyvízcsatornázása
- Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzatok a bekötéshez szükséges csövet 2015. szeptember 30-ig
biztosították. Uszód Község Önkormányzata kb. 3.5 millió Ft-tal támogatta a lakosság házi bekötéseit.
2015. október 1. után a fizetési kötelezettség teljesítéséről (érdekeltségi hozzájárulás) az igazolás beszerzése továbbra is szükséges, de a csövet már a lakónak kell saját költségén beszereznie.
- Uszód, Dunaszentbenedek és Géderlak Község Önkormányzatai 2015. szeptember 29-én elfogadták a talajterhelési díjra vonatkozó rendeletüket. A rendelet 2015. november 1-én lép hatályba. Alapelv, hogy az Önkormányzatok további rákötés ösztönző intézkedést tesznek az ingatlan tulajdonosok felé, de az intézkedés
nem teremthet kedvezőbb feltételeket azok számára, akik 2015. szeptember 30-ig többszöri kérés ellenére
sem kötöttek rá a szennyvízhálózatra.
2015. évre és 2016. év március 31-ig terjedő időszakra nem terheli talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt
a magánszemély kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2016. március 31-ig ráköt. A
rácsatlakozást a víziközmű szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni. Aki
2016. márciusáig sem köt rá a rendszerre (nincs érvényes szolgáltatói szerződése), annak a talajterhelési díj
fizetési kötelezettsége a rendelet hatálybalépésének napján ( 2015. november 1.) kezdődik. Talajterhelési díjat az elfogyasztott víz mennyisége után kell fizetni. Ennek mértéke függ a település környezetvédelmi besorolásától, Uszódon ez összegszerűen 3.600 Ft/elfogyasztott víz m 3. A rendelet kifüggesztésre kerül az önkormányzatok hirdetőtábláján, elektronikusan pedig elérhető lesz a települési weblapon ( www.uszod.hu).
- Szennyvízdíjat a rákötéskor leolvasott vízóraállástól kell fizetni. A díj megállapító hivatalosan a Magyar
Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal. Az üzemeltető Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-nek tőlük kellett ezt megkérni. Ez a folyamat húzódik. A Kalocsai Szennyvíztisztítóra csatlakozó településeken a
lakossági szennyvízdíj jelenleg egységes. Polgármester kollegáimmal személyesen is tárgyaltunk a díjmegállapítást végző hivatallal, ahol kértük az egységes szennyvízdíj rövid határidőn belüli megállapítását. Sajnálatos módon olyan településekről is tudni, ahol a díjmegállapítás több mint 1 évet vett igénybe. Arra kérünk
mindenkit, hogy a lehetőségeikhez mérten tartalékolják az elmaradó ( eddig ki nem számlázott) díjat, hogy
az a későbbiekben kevésbé terhelje meg háztartásukat.
- Tájékoztatásul közöljük Önökkel, hogy Uszódon több mint 300 ingatlan házi bekötése átvételre került, ez kb.
75 %. Köszönjük az együttműködést.
- Kérjük lakóinkat, hogy a szennyvízberuházásból adódó úthibákat, földbeszakadásokat továbbra is jelezzék
Nyaka Erikánál, aki a bejelentéseket írásban továbbítja a kivitelezőnek.
- Kérjük továbbra is az érdekeltségi hozzájárulások részleteinek időben történő befizetését.
BURSA HUNGARICA
Uszód Község Önkormányzata továbbra is támogatni kívánja a felsőoktatási intézménybe járó uszódi diákokat, ezért ismét csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez. A pályázatok beadási határideje 2015. október 5. és november 9. ( ez a dátum a rendszerbe beérkezés, feldolgozás időpontja) közötti időszak. A pályázatot a 2015/2016 tanév II. félévére és a 2016/2017 tanév I. félévére lehet benyújtani kizárólag elektronikus formában. A kinyomtatott pályázati űrlapot és a szükséges mellékleteket
Uszód Község Önkormányzatához papír alapon kell beadni. Kérjük a pályázókat, hogy a rendszer terheltsége
és a feldolgozás hosszúságára való tekintettel pályázatukat időben nyújtsák be.
Tisztelt Uszódiak!
November 1-én 19,00 órai kezdettel a Hősök terén ismételten meggyújtjuk a "nagy gyertyát" elhunyt szeretteink emlékére. Kérjük, minél többen vegyünk részt a néma megemlékezésen.
RUHAGYŰJTÉS
Szeretnénk megköszönni az egész falu lakosságának, azt a sok ruhát, amit az augusztusi ruhaosztásra behoztak
nekünk! Külön szeretnénk köszönetet mondani a sok játékért, amit egyrészt kiosztottunk, másrészt az Egészségházban tettünk ki.
Decemberben újból ruhaosztást szeretnénk tartani a rászoruló családoknak.
Az Egészségházban reggel 8 és 9 óra között folyamatosan várjuk a faluból a kinőtt, de még használható gyermek és felnőtt ruhákat, cipőket, játékokat.
Védőnői és Gyermekjóléti Szolgálat

