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Tisztelt Lakosság! 
 

Az Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város szenny-
vízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója megközelítőleg nettó 
2 milliárd Ft bekerülési költségű KEOP-os pályázat a benyújtáskor 80 % támogatási intenzitással és 
közel 300 milliós, részben hitelből finanszírozott önerővel számolt. Az önerőt a településeink lakossági 
közműfejlesztési hozzájárulásból (pl. FUNDAMENTA) és hitelfelvételből kívánták fedezni. Az idő 
előrehaladtával társulásunk újabb és újabb pályázatokat nyújtott be és nyert meg, így a projekt végle-
ges támogatottsága 94,87 %-ra növekedett. 
Az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Víziközmű Társulat 2018. május 14-én tartotta küldöttgyűlé-
sét.  
 

Az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Víziközmű Társulat és az Uszód-Dunaszentbenedek-
Géderlak községek és Kalocsa város Szennyvíz Közmű Önkormányzati Társulása működési költ-
ségeihez (2009-2019) és a fennmaradó 5,13 % önerő biztosításához nem szükséges a lakossági megta-
karítás teljes összegét igénybe vennünk, így a társulat küldöttgyűlése jelentős összegű visszafizetésről 
döntött.  
A küldöttgyűlés az alábbi döntéseket hozta: 

- Azon magánszemély ingatlan tulajdonosoknak, akik a megállapított hozzájárulás teljes összegét 
befizették, a társulat 100.000 Ft-ot visszatérít. 

- Azokban az esetekben, amikor az ingatlan tulajdonosa nem fizette be a teljes összeget, csökken-
tett rész kerül visszafizetésre. Azokban az esetekben, ahol 56.000 Ft-nál kevesebb a megtakarí-
tás, a társulat nem fizet visszatérítést. Ebben az esetben a rákötéshez szükséges engedély az új – 
alábbiakban részletezett - szabályok szerint kerülhet kiadásra.  

- Egyedi esetekben (pl. tulajdonosváltás) az intézőbizottság dönt a visszafizetés módjáról. 
- Cégek, vállalkozások, esetében nincs visszatérítés!!! 

 

Az Önkormányzatok számára továbbiakban fontos, hogy minél többen kössenek rá a meglévő rend-
szerre annak érdekében, hogy ne kelljen talajterhelési díjat fizetniük. 2018. szeptember 1-től magán-
személyek esetén érdekeltségi egységenként 60.000 Ft (korábban befizetett összegeket nem tudjuk fi-
gyelembe venni!), cégek, vállalkozások esetében 340.000 Ft közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése 
mellett adjuk ki a rákötési engedélyt.  
A FUNDAMENTA a szerződések lejárta után 3 hónappal utalja át a megtakarítás összegét a kedvez-
ményezett Víziközmű Társulat számlájára, majd a társulat az iratok feldolgozását követően utalja át az 
ügyfél számlájára a fentiekben részletezett megtakarítási különbözetet. 
FONTOS – A Víziközmű társulat nem üzemeltet házipénztárt, a kifizetéseket csak átutalással fogja 
tudni teljesíteni! 
A FUNDAMENTA szerződések több ütemben járnak le, az utolsó (legtöbb szerződés) lejárat 2019. 
május. A nagy mennyiségű adat (több mint 1100 szerződés) feldolgozása miatt azt tervezzük, hogy a 
második ütemben szerződők (4 éves szerződések) és a szerződéssel nem rendelkező befizetők részére 
legkésőbb 2019. január-február hónapban teljesítjük a kifizetéseket. Az első ütemben szerződők (8 
éves futamidő) kifizetését pedig a későbbi lejárat miatt 2019. november-december hónapban szeret-
nénk teljesíteni. 
Soron kívüli visszafizetésre nincs lehetőség!!! 
 

Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy figyeljenek oda (főleg a csoportos megbízással rendelkezők) 
az utolsó befizetésük időpontjára. A küldöttgyűlés döntése alapján a többlet befizetés visszautalásának 
költségét a tulajdonosnak kell viselnie. 
Önkormányzataink a nagyobb tömegű kifizetések előtt a lakosságot falugyűléseken fogjuk tájékoztatni.  
Bízunk benne, hogy mindenki számára kedvező, jó hírt tudtunk megosztani. A pénzügyi teljesítésig 
szíves türelmüket kérjük! 
 

Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Víziközmű Társulat megbízásából: 
 

Bedi Gyula sk. 
 Víziközmű Társulat elnöke elnöke 

                                                                 Uszód község polgármestere 
 
                    Vargyas Mihály sk.               Katona György sk. 
         Dunaszentbenedek község polgármestere  Géderlak község polgármestere 
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Az Uszódi Benedek Péter Általános Iskola értesíti a szülőket, hozzátartozókat, hogy a tanévzáró ün-

nepség 2018. Június 25-én (hétfő) 17,00 órakor lesz az iskolában. 

Uszód Község Önkormányzata JETA pályázat segítségével kívánta a katolikus templom külső festését 

megoldani, ezzel is segítve az egyházközséget. Sajnos a pályázat forráshiány miatt nem nyert. 

Önkormányzatunk a megoldandó problémát olyan fontosnak ítélte, hogy a katolikus templom külső 

festését a pályázattól függetlenül 3,5 millió saját forrásból valósítja meg. Megtörtént a kivitelező kivá-

lasztása, alpinisták bevonásával elkezdődtek a munkák. 

Önkormányzatunk a 2017. évi JETA pályázatból 30 mill. Ft támogatást nyert a Művelődési Ház felújí-

tásának I. üteméhez. A felújítási munkákat elkezdtük, tervezett befejezés 2018. december vége. 

Az első ütemben a Művelődési Ház belső felújítását, átalakítását és a külső nyílászárók cseréjét tudjuk 

elvégezni. 

 
 GUBBANTÓ NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL TERVEZETT PROGRAMJAI 

 

 2018. augusztus 10. (péntek) 

16,00 - aszfaltrajzverseny 

16,00 -  felnőtt sorverseny 

17,00 – Gyermekszínház előadás 

18,00 – Operett Műsor 

19,00 – Kis Grófo 

21,00 – Anna and the Barbies zenekar koncertje 
 

 2018. augusztus 11. (szombat) 

„Gubbantós” Népművészeti Találkozó  

6,00 - Horgászverseny (Duna-part) 

10,00 - Népművészeti Kirakodó Vásár és bemutató (Hősök tere) 

13,00 órától EBÉD (Hősök tere) - Babgulyás 

13,30 - Népművészeti foglalkozások és bemutatók (Hősök tere) 

14,30 - Kiállítás az alkotótábor képeiből - MEGNYITÓ (– Kapu Galéria) 

14,00-16,00 Egészségügyi Szűrővizsgálatok (Hősök tere) 

16,00 - 18,00 Benedek Péter Emlékház és Boldizsár Emlékház állandó kiállítása 

18,00 - Néptánc együttesek fellépése, Gubbantós Páros Néptáncverseny (szabadtéri színpad) 

Közben kb. 19,00: Uszód Községért Díjak átadása 
 

 2018. augusztus 12. (Vasárnap) 
 

10,00 - Ökumenikus Istentisztelet (Boldizsár Emlékház - fedett szín) 

Rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

 
 

ORTOPÉDIAI  VIZSGÁLAT 

 

2018.07.04-én 14 és 16 óra között az Egészségházban Ortopédiai szűrővizsgálatra várjuk az érdeklődőket. A 

vizsgálatot Dr. Sarkadi Szilvia traumatológus, ortopéd szakorvos végzi. Lehetőség nyílik ortopédiai cipők ren-

delésére, gyógyászati segédeszközök felíratására. (Közgyógy igazolvánnyal rendelkezők részére a felírt cipő és 

segédeszköz ingyenes.)  

Érdeklődni és a vizsgálatra időpontot kérni Bányai Gyöngyi védőnőnél a  

06 70 382 89 28-as telefonszámon lehet.  

 


