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Újabb napelemes rendszer telepítése
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEOP-20124.10.0/N kódszámmal „Villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati
felhívást jelentetett meg. A pályázat keretében a Faluház, valamint a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetére napelemes rendszer telepítésére nyílna lehetőség.
A projekt száz százalékos támogatottságú, így nem
jelent költséget az önkormányzatnak.

„Egészségügyi
alapellátás fejlesztése”
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja
a DDOP-3.3.1/G-14 kódszámmal
megjelent pályázaton való részvételt. Ez azt jelenti, hogy sikeres pályázat esetén az orvosi rendelő külső-belső felújításának örülhetnek a
decsiek. Ennek keretében nyílászárócsere, térburkolat újítás és belső
festés várható. A projekt csakúgy,
mint az előbbiekben említett, teljes
támogatottságú.
A Dél-Tolna Aqua Konzorcium a
„Dél-Tolna Aqua Projekt, kétcentrumú víztermelő és tisztító berendezésre épülő kistérségi rendszer” című,
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0025 azonosító számú projekt kivitelezési
munkáit 2014. július elsejével készre
jelentette. A műszaki átadás-átvételi
eljárás heteken belül várható.

A projektjeink
az Európai Unió
támogatásával
valósulnak meg.

Korszerű közvilágítás Decsen
A munkaterület átadásával megkezdő-

A több mint 500 darab világítótest kor-

dött a KEOP 2012.5.5.0/A számú pályá-

szerűsítésének következményeként az

zat megvalósítása. Ahogy a lakosok is

üvegházhatású gázok kibocsátása is na-

észlelhették, a faluban a régi lámpates-

gyobb mértékben csökkenni fog az ener-

tek LED-esre történő cseréjét végzik.

gia-megtakarítás mellett. Várhatóan ez

Hogy miért volt erre az újításra szükség?

40 százalékos költségcsökkenést fog je-

A higanygőz és izzó lámpák energetikai

lenteni az önkormányzatnak.

újítását indokolja, hogy mintegy tíz éve
nem történt közvilágítási rekonstrukció.
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Tisztelt Betegeink!

A KONYHA AJÁNLATA

2014. június 16-tól 2014. szeptember 1-ig
Tyúkhúsleves tésztával

(a nyári időszakban)

Pecsenyéstál

a FOGÁSZATI rendelés az alábbiak szerint változik:

Falusi szaftos pecsenye

HÉTFŐ: 7.30-15.30

Töltött borda
Rántott csirkemell

KEDD: 12.00-20.00

Rizibizi

SZERDA: 8.00-12.00

Hasábburgonya

CSÜTÖRTÖK: 8.00-14.00

Saláta
Rendelő dolgozói

DECSI KONYHA KIAJÁNLÁSA
(2014. június 14-től érvényes)

10 főre 24 600 Ft

Tárkonyos raguleves
Pecsenyéstál
Sárközi szelet

Kerekkalács

250 Ft /db

Vegyes rétes

250 Ft /2db

Töltött káposzta

900 Ft /sz.m.

Vegyes pörkölt, galuska

1800 Ft /sz.m.

Tárkonyos ragú leves

600 Ft /adag

Hasábburgonya

Tyúkhúsleves

550 Ft /adag

Saláta

Sárközi szelet

450 Ft / szel.

Rántott szelet

450 Ft / szel.

Vegyes köret

450 Ft /adag

Igény szerint rendelést

Vegyes savanyúság

350 Ft /adag

felveszünk, bármilyen családi

Babgulyás

900 Ft /adag

Áraink az ÁFÁT tartalmazzák,
megrendelés legalább 3 nappal
előtte kérem leadni!
Zemánn Jánosné élelmezésvezető
06-20/347-5039

Rántott gomba
Aszalt gyümölccsel
töltött pulykamell
Mexikói rizs

10 főre 23 500 Ft

rendezvényre. Előtte 1 héttel
lehet rendelni Zemánn Jánosné
élelmezésvezetőnél a
06 74/495 060-os telefonszámon
vagy személyesen
az Óvoda területén lévő
irodában.
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