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Tisztelt Lakótársak! 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Vízközmű Társulatot a cégbíróság be-
jegyezte. A cégbírósági bejegyzést követően kellett a számlavezető bankot az Intéző Bizottságnak kiválaszta-
nia. A bank kiválasztásánál fontos szempont volt számunkra, hogy az ügyfeleknek ne kelljen számlát nyitniuk 
erre a célra, illetve igyekezzünk a csekkes befizetést is elkerülni. E két megoldásnál felmerülő költségekkel 
nem szerettük volna sem a lakosságot sem pedig a Társulatot terhelni. 
Az Intéző Bizottság 3 banktól kért ajánlatot ( OTP, K&H, Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet ). A három 
bank ajánlatát értékelve a bizottság a Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet mellett döntött. A nyertes pályá-
zatnál fontos szempont volt, hogy a lakók külön költség felszámolása nélkül fizethetnek be a pénzintézet bár-
mely kirendeltségén, így az uszódi, dunaszentbenedeki vagy a géderlaki fiókokban is, függetlenül a lakóhelyük-
től. Más bírálati szempontokban jelentős eltérés nem mutatkozott. 
Mivel a Vízközmű Társulat alkalmazottjának nem kell készpénzt kezelnie, így az Intéző Bizottság döntése sze-
rint a feladat ellátásához 4 órás munkakör is elegendő. 
2010. január 1-től Nyaka Erikával kötöttünk 4 órás munkaszerződést. Beszereztük az ügyfél-nyilvántartási 
rendszerhez szükséges számítógépet és szoftvert. A rendszer üzemeltetéséhez fel kell tölteni az adatbázist, va-
lamint betanulási időre van szükség. Az Intéző Bizottság döntése értelmében az érdekeltségi hozzájárulások be-
fizetése 2010. február 1-től teljesíthető. 
Minden társulati tagot hamarosan határozatban értesít az intézőbizottság. A határozat tartalmazni fogja a befize-
tő azonosítóját, melyet kérünk a befizetéseken feltüntetni. 
Csak a befizető azonosító ismeretében történhet befizetés!!! 
 
A befizetéseket minden hónapban 1-e és 15-e között kell megtenni. A befizetés lehetséges módozatai: 

• A lakó saját számlájáról eseti vagy rendszeres átutalási megbízást adhat, 
• Személyesen befizetheti havonta a Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet bármely fiókjában, 
• Ha nincs számlája és nem a környéken lakik, akkor a befizetés Postán keresztül is lehetséges 
 

A társulat számlaszáma, ahova a befizetéseket teljesíteni kell: 
Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Víziközmű Társulat 

Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet  51200064-10013443-00000000 
 
Emlékeztetőül: Az LTP szerződéssel rendelkező lakóknak érdekeltségi egységenként 100 hónapon keresztül 
havi 1.200 Ft-ot kell fizetniük. Lehetőség van arra is, hogy az ügyfél egy összegben befizesse a 120.000 Ft hoz-
zájárulást. Azon ingatlan tulajdonosok, akik nem kötöttek LTP szerződést 340.000 Ft-ot kell érdekeltségi egy-
ségenként fizetniük. 
Cégek, vállalkozások befizetése érdekeltségi egységenként 340.000 Ft. Az Ő esetükben a hozzájárulás összegét 
két részletben van mód megfizetni. Az első részlet befizetése márciusban esedékes. 
 
Kérjük a lakosságot, hogy az LTP szerződésekkel kapcsolatos kérdéseiket a Polgármesteri Hivatalban jelezzék. 
A továbbiakban mindhárom településen az ügyek intézésével Nyaka Erika fog a rendelkezésükre állni. 
Társulati ügyintéző ügyfélfogadási ideje: 
Uszód – minden hónap első keddjén 13,00-16,00 
Dunaszentbenedek – minden hónap első szerdáján 13,00-16,00 
Géderlak – minden hónap első csütörtökén 13,00-16,00 
 
A közműtársulat ügyintézőjének feladata többek között a befizetések megtörténtének rendszeres ellenőrzése. 
Az elmaradások befizetésére felszólító levelet fogunk postázni. Amennyiben az ügyfél hibájából történik elma-
radás, úgy a felszólítással és késedelemmel járó költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. A szigorú nyilván-
tartás és a fizetési fegyelem betartása mindannyiunk közös érdeke. 
 
 

http://www.uszod.hu
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Tisztelt Nyugdíjasok! 
 
Az Uszódi Nyugdíjas Klub jelenleg 70 főt meghaladó tagsága hívja és várja Uszód község nyugdíjasait a 
Nyugdíjas Klubba. Belépési szándékukat a klub vezetőségénél vagy bármely régi tagnál jelezhetik. 
 
Benedek Péter Általános Iskola tantestülete, diákjai és a szülői munkaközösség szeretettel hívja Önöket február 
6-án 17,00 órára az iskola hagyományos Farsangi Báljára a Művelődési Házba. 
A nyolcadikosok nyitótánca mellett az osztályok jelmezes felvonulását tekinthetik meg. A jelmezes felvonulás 
után tombolát és szendvicset vásárolhatnak. 
 
Uszód Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy az Önkormányzat február 11-én 17,00 órakor 
tartja soron következő testületi ülését. Az ülés napirendi pontjait a hirdetőtáblákon olvashatják el. 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Uszódi Nyugdíjas Klub február 19-án 17,00 órai kezdettel tartja Farsangi 
Bálját. A Bálon a meghívott vendégeken túl minden Klubtagot szívesen vár a vezetőség. 
 
Uszód Község Önkormányzata, a Polgárőr Egyesület és a KMB rendőr kéri a lakosságot, hogy fokozottan véd-
jék értékeiket. Ismételten kérjük a lakosságot, hogy ne engedjenek be idegeneket házaikba, házalók esetén érte-
sítsék a rendőrséget, a polgárőröket vagy az önkormányzatot. Írják fel az idegen gépjármű típusát, színét, rend-
számát, figyeljék meg hányan vannak a gépkocsiban. 
A körzeti megbízott rendőr kéri önöket, hogy fokozottan figyeljenek lakatlan, őrizetlen ingatlanjaikra, azokat 
sűrűbben látogassák meg, a legkisebb érték eltűnése vagy idegenkezűség felfedezése esetén jelezzék azt felé. 
Jelenleg gyakoriak a Kalocsai Kapitányság területén a lakatlan ingatlanok, víkend házak, nyaralók, présházak 
elleni betöréses lopások. A bűnözők tippadókon keresztül felmérik az üres vagy frissen megüresedett ingatla-
nokat és ezekből elviszik az ott található értékeket. Az is fontos információ lehet a rendőrség számára, ha vala-
hol sűrűn jelenik meg addig ismeretlen autó, vagy ismeretlen eredetű árut pakolnak ki. Természetesen a beje-
lentő adatait kérésre bizalmasan kezelik. 
 
Uszód Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2009-es évet 8 millió Ft forráshiánnyal tervez-
te. A szigorú megszorításoknak köszönhetően az évet hiány nélkül zárta az önkormányzat. 2010-ben az állami 
normatívák mértéke jelentős mértékben tovább csökken, a költségvetési koncepció szerint a tervezett hiány 15 
millió Ft körül alakul. 
Civil szervezeteink működésükhöz, illetve rendezvényekre 2009-ben kb. 1.300.000 Ft támogatást nyertek kü-
lönböző országos pályázatokon. 
 
2010-ben tervezett fejlesztések: 

- Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak-Kalocsa Szennyvízprogram első ütemének befejezése, a második 
körös pályázat benyújtása 

- Benedek Péter Emlékház tetőszerkezet cseréje és állagmegóvó munkálatai – megnyert pályázat 
- Boldizsár Emlékházban szabadtéri kemence építése – megnyert pályázat 
- Hősök tere – Faluközpont kialakítás – megnyert pályázat 
- Egészségház korszerűsítése, komlex akadálymentesítése – 2009. január 8-án beadott pályázat 
- Közterület karbantartásához szükséges eszközök beszerzése – megnyert pályázat 
- Benedek Péter Általános Iskola külső hőszigetelése – tervezett pályázat 

2010-ben Uszódon két fesztivál jellegű rendezvény van tervezve. Júliusban a Dunamenti Folklór fesztivál és 
augusztus 14-én a „Gubbantós” Népművészeti Találkozó. A rendezvények finanszírozása pályázati forrásokból 
van tervezve. 
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