Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.
(I.25.) számú határozata
A Sárköz Fejlesztő Kft. által benyújtott árajánlatról
Decs nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete egyetért a „DélTolna Aqua Projekt, kétcentrumú víztermelő és tisztító berendezésre
épülő kistérségi rendszer” című pályázat keretében megvalósuló
beruházás során PR feladatok ellátása” tárgyában a Decs Nagyközség
Önkormányzata tulajdonában lévő Sárköz Fejlesztő Kft. által benyújtott
árajánlattal, valamint annak mellékletét képző szerződés-tervezettel.
Javasolja a szerződés megkötését, amennyiben a Dél-Tolna Aqua
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás úgy dönt, hogy a PR
feladatok ellátására a Sárköz Fejlesztő Kft. árajánlata a legkedvezőbb.
Határidő: Azonnal
Felelős: Biczó Ernő polgármester
A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító
Sárköz Fejlesztő Kft ügyvezető

Decs nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (I.25.) számú határozata
A
Képviselő-testület
módosításáról

268/2011.

(XII.14.)

számú

határozatának

Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekkorú
lányok 2012. évi védőoltásának átvállalásáról szóló 268/2011. (XII.14.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
- A képviselő-testület vállalja a 13 éves decsi állandó lakosú lányok HPVvédőoltásának költségeit az MSD Magyarország Kft. által ajánlott
kedvezményes áron.
- A védőoltás fedezetét a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében
biztosítja,
- A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az MSD
Magyarország Kft. ajánlata alapján a Papp és Társa Kft-vel (Korona Patika)
kötendő szerződést aláírja.
Határidő: 2012. február 28. és folyamatos
Felelős: Biczó Ernő polgármester
(a határozat megküldéséért)
A határozatról értesül: Korona Patika.;
Samu Marianna vezető-tanácsos;
Vargáné Eppel Erika Pénzügyi ügyintéző-irányító

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
számú határozata

22/2012. (II.08.)

Tanulmányi támogatás visszafizetésével kapcsolatos kérelemről
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Balázs Anett
köztisztviselő részére a 2009. szeptember 7-én kötött tanulmányi szerződés alapján
kifizetett 150.000,- Ft támogatás 50 %-ának megfizetésétől eltekint, a fennmaradó
50 %, azaz 75.000,- Ft egy összegben történő visszafizetését rendeli el, melyet a
köztisztviselő 2012. február 9-ig köteles befizetni a polgármesteri hivatal pénztárába.
Határidő: Azonnal
Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért)
A határozatról értesül: Balázs Anett köztisztviselő
Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző-irányító
Személyi anyag
Irattár

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
(II.29.) számú határozata
Samu Ferenc Zsolt közalkalmazotti
megegyezéssel történő megszüntetése

jogviszonyának

50/2012.
közös

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Samu Ferenc Zsolt
2011. április 1. napjától fennálló közalkalmazotti jogviszonyát 2012. február
29. napjával közös megegyezéssel megszünteti, az erről szóló, 2012.
február 21-én kötött megállapodást jóváhagyja.
Határidő: 2012. március 1.
Felelős: Biczó Ernő polgármester
A határozatról értesül: Samu Ferenc Zsolt közalkalmazott

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
(III. 28.) számú határozata

75/2012

Nyerges Istvánné Decs, Dr. Pilissy E. u. 19. szám alatti lakos
kérelmének elfogadásáról
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyerges
Istvánné Decs, Dr. Pilissy E. u. 19. szám alatti lakos alatti lakos szociális
bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása ügyében benyújtott
fellebbezését megvitatta.
A képviselő-testület a benyújtott fellebbezésére tekintettel Decs
Nagyközség Polgármestere 171-2/2012. ügyiratszámú első fokú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Nyerges Istvánné 7144, Decs, Dr. Pilissy E. u. 19. szám alatti lakos
részére – hivatkozva Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 21/2011. (VIII.31.) számú önkormányzati rendelete 14.§ (1)
bekezdésére– bérleti szerződését 2012. szeptember 30. napjáig
meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felkéri Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyzőt a
másodfokú határozat elkészíttetésére. A Képviselőt-testület felkéri Biczó
Ernő polgármestert a határozat közlésére.
Határidő: 2012. április 2.
Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért)
A határozatról értesül: Nyerges Istvánné Decs, Dr. Pilissy E. u. 19.
Irattár

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
(V.30.) számú határozata

114/2012.

A rendkívüli káreseménnyel kapcsolatos kérelem megvitatásáról
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pánki Anna kérelmét
megvitatta, a lakóingatlan tetőszerkezetének felújítását nem támogatja.
A képviselő-testület javasolja kérelmezőnek, hogy szeptemberben nyújtson be
pályázatot egy szociális bérlakásra.
Határidő: 2012. június 8.
Felelős: Biczó Ernő polgármester
A határozatról értesül: Pánki Anna Decs, Táncsics M. u. 15.
Irattár

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
(V.30.) számú határozata

115/2012.

a Sárköz Fejlesztő Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójáról
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárköz Fejlesztő
Kft. 2011. évi mérlegbeszámolóját megvitatta, azt elfogadja.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Biczó Ernő polgármester
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül:

Sárköz Fejlesztő KFT ügyvezetője
Irattár

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2012.
(VII.25.) számú határozata
Szivós Márta Decs, Öreg u. 30. szám alatti lakos kérelmének
elfogadásáról
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szivós Márta
Decs, Öreg u. 30. szám alatti lakos bérlakás iránti kérelmének
helyt ad,
Szivós Márta 7144, Decs, Öreg u. 30. szám alatti lakos részére a Széll J.
u. 8. szám alatti önkormányzati bérlakást 2012. augusztus 1-től 2013.július
31-ig tartó időtartamra kiadja, és – hivatkozva a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXXVIII. törvény 13.§.(1) bekezdésében foglaltakra,
illetve a 10.§(3) bekezdés figyelembe vételével - a korszerűsítéssel
kapcsolatos költséget 85.000.- Ft összeghatárig kifizeti.
Határidő: 2012. augusztus 10.
Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért)
A határozatról értesül: Szivós Márta
Pénzügyi ügyintéző- irányító
Irattár

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2012.
(VII.25.) számú határozata
Önkormányzati telkekre adott vételi ajánlatról
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs belterületi
1471, 1473, 1474, 1475, 1525, 1522, 1523 hrsz.-ú önkormányzati építési
telekre adott vételi ajánlatot nem fogadja el.
Határidő: 2012. augusztus10.
Felelős: Biczó Ernő polgármester (határozat megküldéséért)
A határozatról értesül: Karaszi István
Pénzügyi ügyintéző-irányító
Irattár

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2012. (VII.25.)
számú határozata
Kiss János részére a Decs Nagyközségért Emlékplakett adományozásáról
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Decs Nagyközségért”
emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló módosított 20/1993. (XII.31.)
KT. számú rendelet 3. §-a alapján
Kiss János
részére

a kultúra és a Sárközi hagyományok ápolása területén végzett kiemelkedő
tevékenysége, közösségi munkássága elismeréseként a „Decs Nagyközségért”
emlékplakettet és a vele járó 100.000,- Ft pénzjutalmat adományozza.
1939-ben végezte el a 6 elemit, utána a család 22 hold földjén gazdálkodott. Bár a
kuláklistára azok kerültek, akiknek 25 hold földjük volt, a meglévő föld magas
aranykorona értéke miatt a család mégis kuláklistára került. Emiatt 1950-ben hat
hónap munkaszolgálatra kellett bevonulnia Kunmadarasra, ahol a repülőtér
építésénél dolgozott.
1959 karácsonyán lépett be a termelőszövetkezetbe, ahol először a kertészetben,
majd nyugdíjba vonulásáig a raktárban dolgozott.
1964-ben elvégezte a 7. és 8. osztályt. Lehetősége lett volna a palánki
mezőgazdasági szakközépiskolát esti tagozaton elvégezni, de épp akkor építkezett,
ezért erre már energiája nem volt.
1985-ben ment nyugdíjba első és egyetlen munkahelyéről.
Gyermekkorában mint minden más fiúgyermek levente oktatásban részesült, majd
tagja lett a KIE-nek (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) is. Különös érdeklődéssel fordult
az irodalom, különösen a színház és a versirodalom felé. Gyermek- és felnőtt
korában is tagja volt a színjátszó körnek, utóbbinak akkor, amikor Czakó Sándor volt
a kultúrház igazgatója. A mai napig rendszeresen tanul verseket, legkedvesebb
költője Áprily Lajos.
Mindig érdekelte Sárköz hagyománya, nem mint hagyomány, hanem mint a megélt
hétköznapok egyedisége és szépsége. A mai hagyományőrzők gyakran megkeresik
kérdéseikkel, mindig szívesen válaszol, a legjobb tudása szerint.
Életével, tájékozottságával, olvasottságával, halk szavával szép példája,
megtestesítője a művelt sárközi paraszt-polgárnak, akinek olyan sokat köszönhetett
és köszönhet ma is Sárköz.
Határidő: 2012. augusztus 20.
Felelős: Biczó Ernő polgármester az emlékplakett átadásáért
A határozatról értesül: Kiss János
Pénzügyi ügyintéző-irányító,
Irattár

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2012. (VII.25.)
számú határozata
Horog János részére a Decs Nagyközségért Emlékplakett adományozásáról
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Decs Nagyközségért”
emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló módosított 20/1993. (XII.31.)
KT. számú rendelet 3. §-a alapján
Horog János
részére
Decs nagyközség és lakossága érdekében végzett kiemelkedő munkássága
elismeréseként a „Decs Nagyközségért” emlékplakettet és a vele járó 100.000,- Ft
pénzjutalmat adományozza.
Tanulmányai befejezését követően, 1966-ban a Mecseki Ércbánya Vállalatnál
helyezkedett el vájárként, majd ezt követően építőipari cégeknél dolgozott
Dunaújvárosban és Szekszárdon. 1980. április 1-jétől a decsi Költségvetési
Üzemnél helyezkedett el. Az itt eltöltött idő alatt tevékenyen részt vett a település

fejlesztésével, fenntartásával kapcsolatos munkálatokban, az óvoda és a Faluház
építésében, a társadalmi munka szervezésében, koordinálásában. A
rendszerváltást követően, 1990. december 31-ével a Költségvetési Üzem
felszámolásra került, így ezt követően, 1991. január 1-től nyugdíjba vonulásáig a
Polgármesteri Hivatalnál karbantartóként, majd műszaki irányítóként folytatta
pályafutását. Munkája során figyelemmel kísérte, felügyelte, irányította a
településen folyó műszaki, karbantartási, fejlesztési munkákat. Emberségesen és
körültekintően irányította a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottakat, ezzel is
segítve a falu fejlődését, szépülését.
A rá bízott feladatokat lelkiismeretesen, nagy odaadással végezte, időt, fáradságot
nem kímélve a település érdekeit szolgálta.
A településen végzett több mint 30 éves tevékenységével, életpályájával
elősegítette nagyközségünk fejlődését, növelte jó hírét, tekintélyét.
Határidő: 2012. augusztus 20.
Felelős: Biczó Ernő polgármester az emlékplakett átadásáért
A határozatról értesül: Horog János
Pénzügyi ügyintéző-irányító,
Irattár

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2012.
(VII.25.) számú határozata
a Sárköz Fejlesztő Kft. 2012. első féléves beszámolójáról
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárköz
Fejlesztő Kft. 2012. első félévi beszámolóját megvitatta, azt elfogadja.
Határidő: 2012. augusztus 10.
Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Sárköz Fejlesztő KFT ügyvezetője
Irattár

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 191/2012.
(IX.26.) számú határozata
Decsi-Kiss János
adományozásáról

részére

a

Magyar

Kultúra

Lovagja

cím

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért DecsiKiss János részére a Magyar Kultúra Lovagja cím adományozásával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
mellékletét képező ajánlást a Falvak Kultúrájáért Alapítvány részére
felterjessze.
Határidő: Azonnal
Felelős: Biczó Ernő polgármester
A határozatról értesül: Falvak Kultúrájáért Alapítvány Budapest
Irattár

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 231/2012.
(XI.28.) számú határozata
Közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről
Decs
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1)
bekezdés f) pontja alapján Kovács Tamásné ÁMK igazgató
közalkalmazotti jogviszonyát 2013. július 31-ével, felmentéssel
megszünteti.
A közalkalmazottat 2013.. április 1-től 2013. július 31-ig a munkavégzés
alól mentesíti.
Határidő: 2012. november 30. (a határozat megküldésére)
2012. december 7. (a munkaügyi okmányok elkészíttetésére)

Felelős: Biczó Ernő polgármester
A határozatról értesül: Kovács Tamásné ÁMK igazgató
Pénzügyi ügyintéző-irányító
Irattár

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 232/2012.
(XI.28.) számú határozata
az önkormányzat foglalkoztatásába álló munkavállaló nyugdíjazás
előtti jutalmazásáról
Decs
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat foglalkoztatásában álló Decsi-Kiss Jánosné közművelődési
referens nyugdíjazás előtti jutalmazásával egyetért.
A képviselő-testület a munkavállaló jutalmazására 1 havi illetményének
megfelelő összeget, bruttó 142.000,- Ft-ot a 2013. évi költségvetésében
biztosítja.
Határidő: 2012. november 30. (a határozat megküldésére)
2013. január 25. (a munkaügyi okmányok elkészíttetésére)
Felelős: Biczó Ernő polgármester
A határozatról értesül: Decsi-Kiss Jánosné közművelődési referens
Pénzügyi ügyintéző-irányító
Személyzeti ügyintéző
Irattár

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 261/2012.
(XII.18.) számú határozata
A Sárköz Fejlesztő Kft. 2012. évi beszámolójáról és 2013. évi üzleti
tervéről
Decs
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat által létrehozott Sárköz Fejlesztő Kft. 2012. évi
beszámolóját és 2013. évi üzleti tervét megvitatta, azt elfogadja.
A képviselő-testület 1 fő fejlesztési munkatárs 2013. január 1-től 2013.
december 31-ig, napi 6 órában történő foglalkoztatásával, havi br.
200.000,- Ft munkabérrel és havi br. 45.000,- Ft költségtérítéssel egyetért.
Határidő: 2012. december 21.
Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért)
A határozatról értesül: Sárköz Fejlesztő Kft.
Irattár

