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kivonat a 2018. 02. 15-én megtartott KÖZMEGHALLGATÁS tájékoztató anyagából 
 

A feladatalapú finanszírozás állami támogatás része 2017-ben több területen sem fedezte a működési 
kiadásokat. Például: Közös Hivatal, Óvoda, védőnői szolgálat, gyermek és közétkeztetés, stb. Ennek 
ellenére a 2017. évet az átcsoportosításoknak köszönhetően önkormányzatunk pénzmaradvánnyal zár-
ta. 2017-ben 46 főt foglalkoztattunk közmunkában. A programoknak köszönhetően folyamatosan biz-
tosítottuk a közterületek tisztaságát, betonelemeket gyártottunk, árkot burkoltunk, járdát építettünk, 
belterületen műveletlen kerteket vontunk művelés alá. 
Szennyvíz beruházás utóélete: 
- Önkormányzatunk 2017-ben 17 esetben vetett ki talajterhelési díjat összesen 550.800 Ft értékben. A 
talajterhelési díj halmozott, meg nem fizetett értéke 928.440 Ft. A talajterhelési díj adók módjára be-
hajtható köztartozás. 
- 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. és II. fokú ítéletében is elutasította.  
Megvalósult és folyamatban lévő Fejlesztések 2017-2018: 
- Polgármesteri Hivatal és Egészségház energetikai korszerűsítése (napelemek + klímák) 15 mill. Ft ér-
tékben – JETA pályázat 
- Öregek Napközi Otthona Energetikai fejlesztés 28 mill. Ft - TOP 
- Öregek Napközi Otthona tetőhéjazat cseréje, falak víz elleni szigetelése, vizes blokkok felújítása – 15 
mill. - JETA 
- Ady Endre u. 10. épület belső felújítása – kb. 8,5 mill. – TEIT (RHK) támogatásból 
- HEFOP pályázat Kalocsa városával és a környékbeli községekkel 
- Fiatalok erdélyi kapcsolatfelvétele – 400e Ft - NKA 
2017. főbb rendezvényei: Gubbantós Népművészeti Fesztivál és kísérő rendezvényei, Benedek Péter 
Emléknap, Fogathajtó verseny, Halottak Napi Megemlékezés, karácsonyi és farsangi ünnepségek, stb. 
Testvértelepülési megállapodás keretében 2 alkalommal fogadtunk erdélyi küldöttséget (parlament lá-
togatás + falunapi rendezvények). Homoródszentmárton-Abásfalva testvértelepülést látogattuk meg 2 
alkalommal (focicsapat, tánccsoport). A programok megvalósításához a Bethlen Gábor Alapkezelőtől 
nyertünk támogatást. 
 

2018. Fejlesztési elképzelések: 
- Hősök tere Rendezvénytér járóútjainak térburkolása – LEADER 
- Játszótér és műfüves pálya melletti területen szabadtéri fitnesz park – LEADER 
- Művelődési Ház felújítás I. ütem (beslő felújítás) – JETA 
- Idősek Napközi Otthona konyha felújítása – MVH 
- Csapadékvízelvezetés Uszód községben – TOP 
- Közlekedésfejlesztés Uszódon – TOP 
 

Közmunka: tervezzük a 2017. évhez hasonlóan a programjaink folytatását (31+3 fő). Cél a teljes fog-
lalkoztatás 
Rendezvény: Tervezzük a község hagyományos rendezvényeinek megtartását pályázati források bevo-

násával (JETA+LEADER) 

 
Dr. Szalma Mihály háziorvos balesete miatt a háziorvosi szolgálat rendelési ideje az alábbiak szerint 
alakul: 

hétfő 10,00-12,00 Uszód 
kedd 11,00-13,00 Dunaszentbenedek 

szerda 11,00-13,00 Uszód 
csütörtök 13,00-15,00 Uszód 

péntek 10,00-12,00 Dunaszentbenedek 
Készenlét: 8,00-16,00 
Dr. Mag Piroska 
06703190174 
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Az Uszódi Benedek Péter Általános Iskola nevelői és tanulói tisztelettel meghívnak 

minden uszódi lakost az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának 

emlékére rendezendő ünnepi műsorra és szavalóversenyre, melyet 2018. március 13-

án 10 órakor rendeznek a községi könyvtárban. 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. március 13-án 13,00 órakor a  
Hősök terén Uszód Község Önkormányzata, a katolikus és református egyház képvi-
selői, a Benedek Péter Általános Iskola, Kék Sziget Óvoda, Nyugdíjas Klub, Kisebbségi 
Önkormányzat és a község civil szervezetei koszorúzást tartanak. Kérjük, hogy a ko-

szorúzás idején gépjárműveikkel kerüljék el a Hősök terét. 
 

2018-ban szeretnénk településünk külső megjelenésén az Önök segítségével változtatni, településünket 

még vonzóbbá tenni. Arra szeretnénk minden kedves uszódi ingatlan tulajdonost kérni, hogy ablakaik-

ba vagy kerítéseik falnyílásaiba helyezzenek el ablakonként, nyílásonként legalább egy tő piros mus-

kátlit. 

Természetesen a virágágyásokban, virágtartókban, közintézmények ablakaiban a tavalyi évhez hason-

lóan Önkormányzatunk is piros muskátlit fog ültetni. Előre is köszönjük azoknak, akik velünk együtt 

gondolkodva szépítik környezetüket és segítik törekvéseinket. 
 

Tájékoztatjuk a gazdákat, hogy 2018. március 1-től Simon Ritter Dóra látja el a gazdajegyzői felada-

tokat Uszódon. 

Ügyfélfogadás: péntekenként 8,00-14,00 között. 

helyszín: Polgármesteri Hivatal – az ÖNÓ felújítását követően a helyszín hamarosan változni fog 

TISZTELT FELHASZNÁLÓK! 

 
A Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. értesíti Tisztelt Felhasználóit, hogy  

2018. március 15– március 25– ig 
ivóvíz hálózat fertőtlenítési és hálózat tisztítási munkát végez 

 
Kalocsa – Bátya – Fajsz – Dusnok – Szakmár – Homokmégy –Mácsa – Halom - Öregcsertő – Csorna-
puszta – Drágszél – Miske – Újtelek – Dunaszentbenedek – Alsóerek – Felsőerek – Hillye – Alsómégy – 

Géderlak – Dunapataj – Foktő – Uszód – Ordas – Harta helységekben. 
 
A fenti időszakban a víz minőségének romlásával, időszakos vízhiánnyal és nyomás csökkenéssel kell számol-
ni. Ivóvízszükségletüket az esetleges rövidebb vízhiányos időszakok áthidalására előtárolással szíveskedjenek 
biztosítani. 
  
Megértésüket és türelmüket köszönjük:  Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. 
 

 

A Nemzetközi Nőnap alkalmából minden kedves hölgy lakónknak  

                             Sok Boldog Nőnapot  
Kíván Uszód Község Önkormányzat képviselő-testülete. 

 

 

 

2018. március 28-án 13,00 – 15,00 órakor 

Húsvéti Kézműves Játszóházba hívják a rendezők az érdeklődőket. 

Helyszín: Könyvtár. 

 

 


