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Decs Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST
TART

Új fogorvosunk van!
2013. október 28-án,
hétfőn 18 órakor
a 2013.év fejlesztéseiről és
a 2014. év elképzeléseiről,
melynek helye:
a Faluház nagyterme.

Dr. Szabolcski-Ahác Annamária 2010 májusában szerezte fogorvosi
diplomáját Újvidéken, amit 2010 decemberében honosított Budapesten. Szakvizsgájára 2 éve készül, amihez gyakorlati idejét Szekszárdon
a Ványi Fogászaton töltötte. A kétgyermekes decsi anyuka elmondta,
hogy nagy örömmel fogadta, mikor Dr. Moreh György megkereste,
hogy nyugdíjazása miatt vegye át a praxist.
Rendelési ideje:
Hétfő
7.30–15.30
Kedd
12.00–20.00
12.00–
Szerda
7.30
7.30––15.30
(délelőtt iskola fogászat)
Csütörtök
10.00–
10.00–16.00

TELEFONSZÁMA:

0674/506-431
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Megkezdett projektjeink
Megkezdődhet a Települések Hálózat
Rekonstrukciója a Dél-Tolna Aqua
Projekt, két centrumú víztermelő és tisztító berendezésekre épülő
kistérségi rendszer pályázat keretén
belül (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0025).
A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség 2013. szeptember 27. napján a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség
Javító Önkormányzati Társulás részére
vízjogi létesítési engedélyt adott ki.
A vízjogi létesítési engedély a települések (Bátaszék, Pörböly, Decs,
Őcsény, Sárpilis, Várdomb, Alsónyék,
Báta) elosztó hálózatai rekonstrukciójának vízjogi létesítési engedélyét
foglalja magában. A határozatban
foglaltaknak megfelelően a kivitelezők
az új vízműtelepek, újonnan létesítendő
kutak kialakítását, magastároló medencék, meglévő gépházak bővítését
valamint Decs, Őcsény, Sárpilis, Várdomb, Alsónána, Bátaszék, Báta településeken a távvezetékek kialakítását
megkezdték, mely munkálatok jelenleg
is folyamatban vannak. A munkálatok
végrehajtása során előfurdhalt vízhi-

ány, kérjük a lakosság szíves türelmét
és megértését. Az előrelátható vízhiányról előre tájékoztatni fogjuk a Tisztelt lakosságot!
A projekt 2014 nyarán zárul le a tervek szerint. A megvalósítási munkák
nettó összköltsége 1 452 178 895 Ft,
amelyhez az Európai Unió 1 226 770 053
Ft támogatást ad. A fennmaradó összeget az EU Önerő Alap támogatásból finanszírozza a társulás.
TELEPÜLÉSÜNK KÜL- ÉS
BELTERÜLETÉN ÚTJAVÍTÁSOK TÖRTÉNTEK AZ ELMÚLT
HÓNAPBAN
Elkészült a Cserenci út legrosszabb
részeinek javítása. A Babis Mihály
utcában, a Duna utcában és a Váci
Mihály lakótelepen is készen vannak
az útburkolat javítások. A kijavított útrészekről készített fotókat a megújult
honlapunkon találnak az érdeklődők
(www.decs.hu). Azokat az útrészeket,
amelyeket az Aqua projekt munkálatai során felszedtek, mint például
a Dózsa György utca sarkán, illetve
több helyen a faluban a távvezetékek
lerakása során, a kivitelező ki fogja

Készülő projektjeink
KÉSZÜL AZ ÚJ PIACTERÜNK
A LEADER PROGRAM
KERETÉBEN
Az előző számban említett, Érsekcsanáddal közösen megpályázott összegből hamarosan elkezdik a piactér renoválását, azaz a burkolatcserét és a
fedett tér kialakítását, így remélhetőleg
nem okoz problémát az esős idő sem a
rendezvények megtartása alkalmával.
BEADTUK A NORVÉG ALAP
ÁLTAL MEGHIRDETETT
PÁLYÁZATOT
A pályázat keretében a Polgármesteri Hivatal felújítását, mozgáskoordinációs játszótér kialakítását tervezzük az óvoda udvarában, valamint az
időseknek foglalkoztatót a SZOCEG
Nonprofit Kft. szervezésében. A látványtervek hamarosan elkészülnek. A
pályázat elbírálására 2014 januárjában

kerül sor. A továbbiakról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.
ŐCSÉNY-DECS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FELÚJÍTÁSA
(KEOP-7.1.0/11)
Az Őcsény-Decs szennyvíztisztító
telep a decsi agglomeráció településeinek (Decs, Őcsény, Sárpilis, Várdomb) szennyvizét fogadja és tisztítja.
A jelenlegi összetételű és mennyiségű
nyers szennyvíz mellett a rendelkezésre álló biológiai térfogatok nem
elegendőek az elfolyó szennyvíz határértékre való tisztításhoz, ezen kívül
a rendszer jelentős szagproblémákkal
küzd. A problémák megoldása érdekében az Őcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás sikeresen pályázott a KEOP-7.1.0/11 konstrukció
keretében a szennyvíztelep felújításának előkészítésére, tervezésére. A
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javítani, miután az elkészült rendszert
kipróbálták.
TOVÁBB BŐVÜL A DECSI
KONYHÁNK
A közétkeztetési törvénynek megfelelően konyhánk köteles a lakosság egészségügyi állapotának megfelelő étkeztetést biztosítani. A kialakítás alatt álló
diétáskonyha dietetikus segítségével
összeállított étrenddel szolgál majd a
liszt-, tej és cukorérzékeny, cukorbeteg,
illetve más különleges étrendet igénylő
betegek számára. Az eszközök beszerzése folyamatban van, így hamarosan
elkészül az új részleg, melyre Decs
Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 120.000 forintot biztosít.
SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAM
Idén is részt vesz Decs Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI)
szociális földprogram pályázatán. A
program október 21-én elindult, így
a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásban részesülők (FHT) közül
22 fő 8 órás munkarendben dolgozhat közfoglalkoztatásban segédmunkásként, ami remélhetőleg hosszút
távon segíti a munkába való visszakerülésüket.
fejlesztés hatására várhatóan csökken
a környezeti terhelés, a telep a kibocsátási határértéket teljesíteni tudja,
biztosítja a többletterhelések hatékony
tisztítását,valamint csökkennek a csatornahálózat szagproblémái.
DECS NAGYKÖZSÉG
KÖZVILÁGÍTÁSÁNAK
KORSZERŰSÍTÉSE
(KEOP 2012.5.5.0/A)
A településen a korábbi higanygőz és
izzó lámpák cseréjét követően (mintegy 10 éve), nem történt energetikai
korszerűsítés. A tervezett közvilágítási
rekonstrukció által keletkező energiamegtakarítás fedezetet biztosít az új
közvilágítási berendezések létesítésére. A tervek szerint 524 db lámpatest
cseréje valósulhat meg korszerű, LEDes lámpatestekre. Ennek következtében az üvegházhatású gázok kibocsátása is nagyobb mértékben csökkenni
fog, a különbség több, mint 40%!
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Elindult az új honlap!
Ahogy az előző számunkban említettük, a
kommunikációs folyamatok felélénkítése
se
részeként terveztük a falu honlapjának a
megújítását. Örömmel tudatom a Tiszteltt
lakossággal, hogy az új honlap 2013. október 14-től működik! Programajánlóval,
falunaplóval, Decs Nagyközség Önkormányzatának készülő és futó projektjeivel, hirdetésekkel, színes hírekkel,
sporthírekkel és számos más újdonsággal bővítettük a lapot! Az új tartalom
mellett természetesen megtalálják a
letölthető kérelmeket a hatékonyabb,
gyorsabb ügyintézés érdekében, civil
szervezeteink listáját, valamint minden olyan tudnivalót, amire szükségük lehet!

PROGRAMOK • PROGRAMOK • PROGRAMOK

Biblia óra indul a katolikus plébánián, melyet
KORPÁCZY ATTILA szekszárdi káplán tart
2013. október 29-én kedden 18 órakor!
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
HELYESBÍTÉS
TÉ
ÉS
A Decsi Kapu Kisbíró első évfolyamának első számában helytelenül jelent meg az „Együtt éltünk a tanyavilágban” című
rendezvény címe, mely helyesen VOLT EGYSZER EGY TANYAVILÁG VIII. TALÁLKOZÓ. Elnézésüket kérem!
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Elektromos
hulladékgyűjtés

2013. szeptember

VÉRADÁS
2013. november 6-án
11 és 15 óra
között
ra közöt
tt
a Faluházban.
ban.

2013. november 18-án hétfőn az óvoda
mos
udvarában lehetőségük van elektromos
vahulladékaikat behozni az óvoda nyitvatartási idejében (6.30-tól 17.00-ig).
KÉRJÜK, ÉLJENEK
A LEHETŐSÉGGEL,
A BEVÉTELLEL AZ ÓVODÁT
TÁMOGATJÁK.

2013.őszi forduló-kézilabda
Kocsola–Decs
október 6., vasárnap 11 óra
Tengelic–Decs
október 19., szombat 16 óra
Decs–Madocsa
október 26., szombat 17 óra
Decs–Hőgyész
október 27., vasárnap 11 óra
Decs–Bölcske
november 2., szombat 17 óra
Tamási–Decs
november 9., szombat 14 óra
Tolna–Decs
november 17., vasárnap 11 óra
Nagydorog–Decs
november 24., vasárnap 11 óra
Decs–Zomba
december 6., szombat 16 óra

KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁS:
Hétfő: 16–20 óráig
Szerda és csütörtök:
9–12 óráig és 16–20 óráig
Péntek: 16–18 óráig
Békési Erzsébet várja az érdeklődőket az alábbi szolgáltatásokkal:

 nyomtatás
 scennelés
 fénymásolás
 internetezés
 hírlapolvasás

Újra indul a „Babusgató”!
A nagy érdeklődésre való tekintettel
újra indul a „Babusgató” a TESZVESZ Oviban! Szeretettel várják
két hetente hétfőként fél éves kortól
3 éves korig a kicsiket. Az első alkalom 2013. október 21-én hétfő volt,
így a következő november 4-én,
hétfő lesz 10.30-tól 11.15-ig!

Mindenkit szeretettel vár
a TESZ-VESZ OVI!

Ismét csatlakoztunk a
Bursa Hungarica-hoz
A Képviselő-testület megszavazta
a felsőoktatásban tanulók támogatását a Bursa Hungarica pályázat keretében. Hangsúlyozták,
hogy jó érzéssel töltené el a falu
vezetőségét, ha a fiatalok aktívabban részt vennének és szerepet
vállalnának Decs közéleti tevékenységeiben.
A pályázat további részleteit
a www.decs.hu-n találják, valamint érdeklődhetnek csütörtöktől
szombatig a +3620/417-8396-os
telefonszámon Balog Viviennél.
A pályázat benyújtásának határideje 2013. november 15.

A KONYHA AJÁNLATA
Tyúkhúsleves tésztával
Pecsenyéstál
Falusi szaftos pecsenye
Töltött borda
Rántott csirkemell
Rizibizi
Hasábburgonya
Saláta
10 főre 21600 Ft
Tárkonyos raguleves
Pecsenyéstál
Sárközi szelet
Rántott gomba
Aszalt gyümölccsel
töltött pulykamell
Mexikói rizs
Hasábburgonya
Saláta
10 főre 20 500 Ft
Igény szerint rendelést
felveszünk családi
rendezvényre is. Kérésüket
egy héttel előtte szíveskedjenek
jelezni Zemánn Jánosné
élelmezésvezetőnél
+3674/495-060-as telefonon
vagy személyesen az Óvoda
területén lévő irodában.

