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Felhívás kutyatulajdonososok számára
Tisztelt Kutyatartók!
Több lakossági panasz érkezett hozzánk, melyben a falu utcáin gazdátlanul kószáló, gyakran agresszív
kutyákról tájékoztatják az önkormányzatot.
A kutyák felügyelet és póráz nélkül kóborolnak az utcákon, veszélyeztetik az ott közlekedők szabad
mozgását, ezáltal ember és más állat egészségét, épségét súlyosan veszélyeztetik.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény (1998. évi XXVIII. tv.) értelmében az állattartó
gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Az a személy, aki kutyáját kóborolni hagyja (pl. kiengedi vagy kiszökik az utcára) szabálysértést követ
el. A bírság összege kedvtelésből tartott állatot tartó természetes személy tulajdonosa esetén 15.000,Ft-tól 45.000,-Ft-ig terjed. Amennyiben az önkormányzathoz bejelentés érkezik gazdátlanul kóborló
kutyáról, úgy szabálysértési eljárást kell kezdeményeznünk, amely szabálysértési bírságot von maga
után.
Ha az állattartó nem vagy nem megfelelően teljesíti a törvényben előírt rendelkezéseket és ez által ember és más állat egészségét súlyosan veszélyezteti, az állatvédelmi hatóság az állat tulajdonosának költségére el is rendelheti – a feltételek biztosításáig – az állat megfelelő helyre való szállítását. Ez azt jelenti, hogy a község közigazgatási területén a kóborló kutyák az ebrendész által befogásra és elszállításra kerülnek az ebtartó telepre. A telepen elkülönített kennelben 14 napos megfigyelés alatt tartják.
Ez idő alatt az ebrendész megkísérli a gazda felkutatását, jelentkezése esetén az állatot kiadja a költségek megtérítése mellett. Amennyiben ezen idő alatt nem jelentkezik az állat gazdája, úgy a telep szabadon rendelkezik az állatról, ennek során értékesítheti az állategészségügyi előírások betartása mellett.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy állataikat a felelős állattartás követelményeinek megfelelően tartsák, és a jó gazda gondosságával biztosítsák az állatok életkörülményeit, figyeljenek arra, hogy
a kerítésen kívül kutyájuk gazdátlanul ne tartózkodjon, illetve gondoskodjanak a kutya szökésének
megakadályozásáról.
Kulturált kutyatartóként figyeljenek embertársaikra, legyenek tekintettel jogaikra és ne veszélyeztessék
egészségüket, épségüket.
Czabainé Csada Márta
jegyző
kivonat a 2017. 02. 15-én megtartott KÖZMEGHALLGATÁS tájékoztató anyagából
A feladatalapú finanszírozás állami támogatás része 2016-ban több területen sem fedezte a működési
kiadásokat. Például: Közös Hivatal, Óvoda, védőnői szolgálat, gyermek és közétkeztetés, stb. Ennek
ellenére a 2016. évet önkormányzatunk pénzmaradvánnyal zárta. 2016-ban több mint 40 főt foglalkoztattunk közmunkában, a programoknak köszönhetően folyamatosan biztosítottuk a közterületek tisztaságát, betonelemeket gyártottunk, árkot burkoltunk, járdát építettünk, belterületen műveletlen kerteket
vontunk művelés alá.
Szennyvíz beruházás utóélete:
- Önkormányzatunk 16 esetben vetett ki talajterhelési díjat összesen 438.000 Ft értékben. 6 esetben
megtörtént az utólagos rákötés, öt ingatlan tulajdonos összesen 101.000 Ft-ot befizetett. 10 ingatlan a
talajterhelési díj kötelezettség ellenére sem kötött rá a rendszerre, ennek következtében a jelenleg
337.000 Ft tartozásuk a fogyasztás arányában tovább nő.
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- Kalocsa Város Önkormányzata 2003-ban Uszód, Dunaszentbendek, Géderlek községekkel kötött
megállapodás alapján bírósági eljárás keretén belül követel a 3 településtől 35 mill. Ft + ÁFA összeget.
A bíróság a követelést I. fokú ítéletében elutasította. Kalocsa város önkormányzata fellebbezett a döntés ellen.
- 2015. évi EUTAF ellenőrzés az NFM által kiadott tanúsítvány alapján kiírt közbeszerzési eljárásainkat több esetben versenykorlátozónak ítélte és 160 mill. korrekciót helyezett kilátásba. A társulás a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz fordult támogatásért, melyet ismereteink szerint teljes összegben
megítéltek. Várjuk az értesítő levelet.
Fejlesztések 2016:
- Báthori utca aszfaltozása,
- Térfigyelő rendszer kiépítése,
- Fejlesztési koncepció készítés,
- Szabadság u. 11/A – volt mozi épület felújításának befejezése (vendégek fogadására alkalmas)
- Ady Endre u. 10. és a Szabolcs u. 8. lakóingatlan vásárlása
- Benedek Péter Általános Iskola eszközfejlesztése
2016. főbb rendezvényei: Gubbantós, Benedek Péter Emléknap, Fogathajtó verseny, Halottak Napi
Megemlékezés, karácsonyi és farsangi ünnepségek, stb.
Testvértelepülési megállapodás aláírására került sor az erdélyi Homoródszentmárton-Abásfalva községgel.
2017. Fejlesztési elképzelések:
- Ady E. u. 10. ingatlan vidéki vendéglátásra való alkalmassá tétele,
- Térségi Művelődési Ház engedélyes terveinek készítése,
- Idősek Napközi Otthona felújítása (TOP és JETA),
- Önkormányzati Hivatal és Egészségház villamos fogyasztásának napelemmel történő ellátása,
klimatizálása,
- Várjuk a 2016 év elején az MVH-hoz benyújtott Művelődési Ház felújítási pályázat bírálatát,
- Elképzelhetőek további TOP pályázat kiírások, ezek közül jelenlegi ismereteink alapján Uszód közlekedésfejlesztési, csapadékvíz elvezetési, illetve energetikai fejezetben lehet érintett.
Közmunka: tervezzük a 2016. évhez hasonlóan a programjaink folytatását, kibővítését.
Rendezvény: Tervezzük a község hagyományos rendezvényeinek megtartását, melyeket szeretnénk kiegészíteni a település újratelepítésének 300. évfordulójának méltó megünneplésével.
Uszód Község Önkormányzat képviselő-testülete 139.435 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta
2017. évi költségvetését.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2017. március 14-én 13,00 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 13,30 órakor Kőrösi Tamás festő alkotásaiból nyílik kiállítás a községháza Kapugalériájában. A kiállítást megnyitja Kiss István rajztanár. A kiállító és Uszód Község Önkormányzata mindenkit szeretettel vár a
megnyitóra.

