USZÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6332 USZÓD, Árpád u. 9. sz.
http://www.uszod.hu

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2016. március 11-én 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. Kérjük, hogy a koszorúzás idején gépjárműveikkel kerüljék el a Hősök terét.
A koszorúzást követően 14,00 órakor Hafner Susanne alkotásaiból nyílik kiállítás a községháza Kapugalériájában. A kiállítást megnyitja Kiss István rajztanár. A
kiállító és Uszód Község Önkormányzata mindenkit szeretettel vár a megnyitóra.
A Nemzetközi Nőnap alkalmából minden kedves hölgy lakónknak
Sok Boldog Nőnapot
Kíván Uszód Község Önkormányzat képviselő-testülete.

Szennyvíz
Emlékeztetőül: 2016. év március 31-ig terjedő időszakra nem terheli talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a magánszemély kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2016. március 31ig 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. Szennyvízhálózatra rákötött ingatlanok aránya meghaladja a 85 %-ot.
Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek községek szennyvízcsatornázása beruházás műszakilag és pénzügyileg is befejezésre került 2015-ben (a Víziközmű Társulás minden fejlesztéssel összefüggő számláját
kifizette). Jelenleg folyik a vagyon aktiválása, és a projekt utóellenőrzése. Az aktiválás után kaphatjuk
meg a projekt záró dokumentumát. Terveink szerint a Víziközmű Társulást 2016. júniusában megszüntetjük. A lakossági pénzeket kezelő Víziközmű Társulat ettől függetlenül a tervek szerint 2019-ig működni
fog.
Uszód Község Önkormányzata február 11-én elfogadta a település 2016. évi költségvetését. Az év folyamán megvalósuló fejlesztések közül önkormányzatunk aláírt támogatási szerződéssel rendelkezik a
- Báthori utca aszfalt burkolattal történő ellátása,
- Uszód község belterületén térfigyelő kamerarendszer kiépítése és
- Fejlesztési koncepció készítése
projektek megvalósításához. A fejlesztéseket Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány (JETA) támogatással valósítjuk meg.
Uszód Község Önkormányzata adórendeletében a helyi kommunális adó mértékét évi 2.000 Ft-ban állapította meg. Az adó mértéke az emelést követően is a térségben a legalacsonyabb.
Uszód Község Önkormányzata testvér-települési megállapodást kíván kötni az Erdélyi
Homoródszentmárton község - Abásfalva településsel. A testvér települési megállapodás tervezetét mindkét település képviselő testülete jóváhagyta. Uszód Község Önkormányzata meghívta a testvértelepülés
küldöttségét Uszódra.
Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma kéri a lakosságot, hogy SZJA bevallásaiban felajánlható 1 %-al támogassák az alapítványt, melynek
adószáma: 18350269-1-03.
Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Alapítvány éves pályázatainak keretében támogatja a Benedek
Péter Általános Iskola és a Kék Sziget Óvoda gyerekeit, programjait, kirándulásait (pl. színházlátogatás)
valamint az Uszódi Hagyományőrző Néptáncegyüttest (pl. ruhák beszerzése).

