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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.
Czabainé Csada Márta
jegyző
Tisztelt Lakosok!
Zöldhulladék szállításához zsákok ügyfélfogadási időben térítés nélkül igényelhetőek önkormányzatunknál. A
soron következő zöldhulladék begyűjtő nap:
2017.07.14. vagy 08.18.
Minden települési Önkormányzat, így Uszód is településképi arculati kézikönyv készítésére kötelezett.
A témában a megbízott tervező bevonásával
2017. július 24-én 15 órakor
az Önkormányzati Hivatalban
lakossági fórumot tartunk, melyre ezúton meghívunk
- minden ingatlannal rendelkező magánszemélyt,
- székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet,
- bejegyzett egyházat és civil szervezet.
HÉTVÉGI PROGRAMJAINK USZÓDON
A Községi Könyvtárban 2017.07.13-án (Csütörtök) 16,00-18,00 között Nyári Kézműves Játszóház kerül megrendezésre.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
Szeretettel várunk mindenkit az uszódi Duna-parton 2017.07.14-én (Péntek) 18,00 órától megrendezett SZALONNA
SÜTÉS-en. Sütni valót és hűsítő italt mindenki hozzon magával.
2017. július 15-én (Szombat) reggel 8,00 órától Lovas Családi Nap kerül megrendezésre a Lapistón. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

A szervezők köszönik a 2016. évi Gubbantós Népművészeti Találkozó és Kísérő Rendezvényei programjaihoz nyújtott támogatásokat. Kérjük, hogy amennyiben lehetőségük engedi, nyújtsanak segítséget a programsorozat 2017. évi megrendezéséhez is.
A támogatás átadható a szervezőknek vagy befizethető az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Alapítvány
OTP 11732040-20032568-00000000 számú számlájára (kérjük a megjegyzés rovatba „Gubbantós Népművészeti Fesztivál 2017” szöveget írni). 1000 Ft-os támogatói jegy Nyaka Erikánál vásárolható. A programsorozathoz felhasználható természetbeni hozzájárulásokat is szívesen fogadunk. Támogatóink listáját a rendezvényt
követő hírlevelünkben közzétesszük. A tánccsoportok minősítéséhez „különdíj” is felajánlható, ennek értéke
minimum 5.000 Ft kell, hogy legyen.
A Gubbantós Népművészeti Fesztivál keretein belül 2017. augusztus 12-án lehetőséget biztosítunk a helyi termékek, helyi értékek bemutatására. Aki élni szeretne a felajánlott lehetőséggel, kérjük Nyaka Erikánál jelent
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kezzen. A kipakoláshoz 1m x 2m méretű egységes pavilont biztosítunk! Augusztus 12-én a hagyományoknak
megfelelően ismét lesz babgulyás, 500 Ft-os áron elővételben lehet jegyeket vásárolni az önkormányzat hivatali
épületében ügyfélfogadási időben.
Tájékoztatjuk a lakókat, hogy Uszód Község Önkormányzat képviselő-testületének 2017. július 10-én hozott
határozatai alapján Uszód Községért kitüntető díjat adományoz:
Szabóné Kovács Teodóra Krisztina tiszteletes Asszonynak,
Dudás László Ferencnénak, és
Hermann Sándornak
Uszód Község Díszpolgára címet 2017-ben a képviselő-testület
Nemes Lászlónénak
adományozza. A Díjak átadására 2017. augusztus 12-én kb. 19,00 órakor kerül sor. Ezúton is gratulálunk a kitüntetetteknek

FEJLESZTÉSEK, PÁLYÁZATOK
Uszód Község Önkormányzata 2017-ben az alábbi pályázatok megvalósítását kezdte meg:
- Az Önkormányzat Hivatali Épületében és az Egészségház rendelőiben Split rendszerű klímákat szereltünk be. Hamarosan mindkét épület tetőszerkezetére napelemek kerülnek elhelyezésre. Ezek a napelemek fogják biztosítani az épület elektromos áram szükségletét ( a klímáét is), illetve a megtermelt plusz
energiának köszönhetően az őszi és kora tavaszi fűtést is segíteni fogják a készülékek. Terveink szerint
a gázfogyasztás is számottevően csökkenni fog a két épületben. A beruházás befejezése 2017. augusztusában várható. A pályázat 85 %-os JETA támogatással valósul meg.
- 2017. augusztus közepétől kezdődik meg az Idősek Napközi Otthonának több forrásból történő felújítása, korszerűsítése. JETA forrásból fogjuk a tetőhéjazatot cserélni, víz ellen szigetelni a falakat, illetve
korszerűsíteni fogjuk a vizesblokkokat. Két új zuhanyzóblokk kerül kialakításra. TOP-os pályázati forrásból fogjuk az épület összes külső nyílászáróját cserélni, a külső falakat és födémet szigetelni, a radiátorokat és a hőleadó oldal vezetékeit cserélni, valamint új akadálymentes illemhely kerül kialakításra.
- JETA pályázati forrásból finanszírozzuk a „Gubbantós Népművészeti Fesztivál”-on fellépő
KORMORÁN zenekar koncertjét.
- Bethlen Alap pályázati forrásából tudjuk vendégül látni székely testvértelepülésünket a falunapon.
2017-ben benyújtásra kerülő pályázatok:
- Az idősek Napközi Otthonának felújításának harmadik pillére is benyújtásra került az MVH-hoz, ahol a
melegítő és kiszolgáló konyha méretét, szakmai színvonalát és felszereltségét kívánjuk fejleszteni.
- 2017-ben két további TOP-os pályázat kerül benyújtásra. Egy a közlekedésfejlesztés témakörben, ahol
négy buszmegálló kerül korszerűsítésre, illetve felújítjuk a Petőfi Sándor utca és a foci pálya közötti kerékpár utat. Második pályázatban a csapadékvíz elvezető rendszer további szakaszai kerülnek korszerűsítésre. Mindkét pályázat július végéig kerül benyújtásra.
Az RHK Kft-től fejlesztési célra kapott pénzeszköz segítségével megtörtént a 2016-ban vásárolt Ady E. u. 10.
ingatlan teljes belső felújítása. Cserélve lett az összes víz, gáz, villany és lefolyó vezeték, megváltozott az épület belső szerkezete, 13 vendég részére alakítottuk ki szálláslehetőséget két vizesblokkal, közös étkezővel. Jelenleg az épület bútorozása van folyamatban. Július végétől tudunk vendéget fogadni.
Megjelent az Uszódi Krónika 3. száma, melyet minden lakónkhoz eljuttattunk. Továbbra is várjuk Önöktől a
községünk múltjáról szóló információkat, írásos anyagokat, fotókat, érdekességeket.

