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A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA

Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
Decsi Polgármesteri Hivatal 2016. december
23. és 2016. december 31. között igazgatási
szünetet tart! Ez idő alatt a hivatal zárva tart!
Az anyakönyvvezető halál esetén az alábbi
számon érhető el: +36 20/429-44-14
Megértésüket köszönjük!

Anyakönyvi hírek
2016. január 1. és 2016. október 31. között:
Születés: 39
Házasságkötés: 25
Haláleset: 78
A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei
(phdecs@decs.hu)
Központ:
Polgármesteri titkárság
Jegyzői titkárság
Anyakönyvvezető:
Hagyaték, gyermekvédelem:
Adóügyek: - gépjárműadó
iparűzési adó
Földügyek:
Szociális ügyek:

595-900
595-903
595-911
595-916
595-918
595-904
595-908
595-906
595-911

Az ivóvízzel és szennyvízzel kapcsolatos
hibákat a

06-74/999-150
központi telefonszámon kell bejelenteni.

Közmeghallgatás
2016. november 28. hétfő
Faluház 18:00

Szépkorúak köszöntése
2016. október 1. Idősek Világnapja
Bálint Gyöngyi köszöntő beszéde
Kedves Időskorúak, Szépkorúak! Tisztelt jelenlévők!
Az én tisztem, hogy ma, az Önkormányzat nevében köszöntsem Önöket/Benneteket, ezen ünnep alkalmából.
Amikor Polgármester Úr felkért e köszöntő megtartására, igen
meglepődtem. Rendhagyónak találtam (és lássuk be az is)
hogy egy időskorú, a maga betöltött 69 évével köszöntse kortársait.
Majd elgondolkodtam! Ki is tudna hitelesebben szólni az időskorról, mint az, akinek már Isten segítségével megadatott azt
megélni?
A fiatalok, talán nem is gondolnak arra, hogy mi is voltunk fiatalok.
Hogy mi is voltunk, szépek, boldogok és vidámak.
Voltunk vakon szerelmesek.
Ábrándoztunk a nagy betűs életről.
Hittük azt, hogy a mi életünk gondtalan, felhőtlen lesz.
A kor nem foglalkoztatott bennünket.
Fiatalon mindent másképp, mindent szépnek láttunk és reméltünk.
Hittünk egy életen át tartó boldog együttlétben.
Hittünk a majdan megszületendő gyermekeink boldogságában, boldogulásában, egészségében.
Most már tudjuk, hogy ábrándjaink, álmodozásaink nem teljesültek maradéktalanul.
Fiatalon átugrottuk minden akadályt, később már megkerültük.
A sólyomszárnyú ifjúság hamar elrepült, és helyére talált, az
ólomlábú öregség.
Megvívtuk már az élet nagy, merész csatáit.
Felneveltük és útjukra bocsátottuk gyermekeinket.
Betegséggel harcot vívó szüleinket, nagyszüleinket gondossággal ápoltuk, igyekeztünk visszaadni azt, amit tőlük kaptunk életünk során.
Megtettük, amit várt tőlünk a gyermeki becsület és kötelesség.
A korunk előrehaladtával sok minden megkopott, lelassult bennünk. Formálódtak értékrendjeink.
Másként gondolkodunk az életről, a sorsról és a végzetről.
Legnagyobb nyereségünk a bölcsesség.
És… gyermekeink legnagyobb örömére a hallgatás képessége.
Így visszatekintve, számba véve a sikereket, a kudarcokat,
még is azt mondhatjuk: hatalmas ajándék az élet!
Kedves kortársaim!
Az öregedés nem az élet vége, hanem az élet koronája. Amilyen hosszú az út, annyi szépet rejt a múlt. Bár a fiatal szem
mindent élesebben lát, az idős szem viszont mélyebbre tekint. Életünk minden szakaszának meg voltak, vannak és
meg is lesznek a maga kihívásai, lehetőségei, szépségei.
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Idős korban emlékeinknek olyan értékük van, mint fiatalkori álmainknak.
A hosszú élet Isten ajándéka. És nem nyújt második lehetőséget, azaz megismételhetetlen.
Még szükség van ránk! Van, amit jobban tudunk, mint a fiatalok és csak mi tudunk. Az idős kor tapasztalatával
tudjuk, mi a jó és mi az a rossz, amit el kell kerülni.
Öleljük hát szívünkre az öregséget, és szeressük! A fiatalság életünkben a főfogás, az öregség a desszert. Ne
haragudjunk az öregségre! Sok fiatalnak ez sajnos nem adatott meg! Az élet szép! Ha nem vigyázunk rá, elszalad mellettünk.
Örömmel látom, hogy köreinkben, ha kis létszámban is, de fiatalok is vannak. Így következő gondolataimmal a
fiatalokhoz szólok.
Kedves Fiatalok!
Szeressétek az időseket!
Ha néha nem emlékszünk dolgokra, vagy elveszítjük beszélgetésünk fonalát, adjatok gondolkodási időt! Ne legyetek türelmetlenek! Ha gyenge a lábunk, nyújtsátok kezeteket, ugyanúgy, mint ahogy azt mi Veletek tettük! Ti fiatalok, próbáljatok bennünket megérteni, minden hibánk ellenére. Nektek, mi mindig a legjobbat, a legszebbet
akartuk! Az élet gondtalan útját szerettük volna előkészíteni számotokra.
Fiatalok! Szeressétek, tiszteljétek az öregeket! Vigyázzatok a sorsuk súlya alatt megroppant idősekre!
Tisztelt jelenlévők!
Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánok minden idős embertársamnak, településünk minden lakójának.
Isten éltesse Önöket!

Decsi Értékek
Bizonyára Ön is fontosnak tartja, hogy az egykori és a mai Decs szellemi, anyagi, természeti és közösségi értékeit a következő generációknak megőrizzük és átadjuk. Mi, a Decsi Értéktár Bizottsága ebben a munkában az Ön
segítségére is számítunk, és várjuk javaslatát méltó, egyedi és megőrzendő helyi értékekre a következő kategóriákban:
-

agrár- és élelmiszergazdaság
egészség és életmód
épített környezet
ipari és műszaki megoldások
kulturális örökség
sport
természeti környezet
turizmus vendéglátás

Javaslatot a „Javaslat a nemzeti érték megnevezése települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság értéktárba történő
felvételéhez” elnevezésű nyomtatványon lehet, mely elektronikusan letölthető Önkormányzatunk honlapján, a Települési Értéktár oldalán http://decs.hu/telepuelesi-ertektarbizottsag.html, illetve papíralapon kikérhető az Önkormányzatnál, illetve a Faluházban.
A kitöltött és megfelelő mellékletekkel ellátott dokumentumot, kérjük, juttassa el az alábbi elérhetőségek egyikére:
- elektronikusan: decsiertektar@ decs.hu e-mail címre
- postai úton: elektronikus adathordozón mellékelve Decs
Nagyközség Polgármesteri Hivatalába, 7144 Decs Fő u. 23.
A javaslatokban megjelölt értékeknek a Települési Értéktárba történő felvételéről a Decsi Települési Értéktár Bizottság 90 napon belül dönt. Az értéktárba felvételre került értékek leírással és fotóval/videó-felvétellel együtt felkerülnek az Értéktár honlapjára, így mindenki megismerheti őket. Ha a javaslat helyi jelentőséget meghaladó értéket tartalmaz, a bizottság továbbítja a Tolna Megyei Értéktárba, ahonnan az a Nemzeti Értéktárba vagy – amenynyiben egyediségével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményét képviseli - akár a Hungarikumok Gyűjteményébe is bekerülhet.
A Hungarikum Bizottság 2013-ban 86 tételből álló listát hagyott jóvá. Ennek a listának a része a Népművészet
mestere díj kitüntetettjeinek tudása és tevékenysége, Sárköz népművészete: szövés, hímzés, gyöngyfűzés, viselet. (Ezen felterjesztési anyag elkészítésében nagy része van Decsi-Kiss Marcsi munkájának, köszönet érte!)
Ma tehát Decs nemzeti értékei a következők:
1)
2)
3)
4)

Bali Istvánné munkássága, népművészet mestere
Farkas Lászlóné munkássága
Kovács Józsefné munkássága, népművészet mestere
Perity Mihályné munkássága,

kulturális örökség
kulturális örökség
kulturális örökség
kulturális örökség
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
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Ács Istvánné munkássága, népművészet mestere
Békás Jánosné munkássága, népművészet mestere
Berekai Éva (Oláh Istvánné) munkássága, népművészet mestere
Fehér Lászlóné munkássága, népművészet mestere
Fülöp Ferenc munkássága, népművészet mestere
Széles Józsefné munkássága, népművészet mestere
Tóth Jánosné munkássága, népművészet mestere
Sárköz népművészete: szövés, hímzés, gyöngyfűzés, viselet
Sárközi tájház
Református templom
Görögszói római katolikus kápolna

kulturális örökség
kulturális örökség
kulturális örökség
kulturális örökség
kulturális örökség
kulturális örökség
kulturális örökség
kulturális örökség
kulturális örökség
épített környezet
épített környezet

Szeptemberi ülésén a Helyi Értéktár Bizottság helyi értékké nyilvánította és a Tolna Megyei Értéktári nyilvántartásba is javasolta a következőket:
Kulturális örökség kategóriában
„A Decsi Református Egyház főkötő hímzésű úrasztali terítője, teljes szószéki készlete”
„Fodorné László Mária munkássága”
Agrár és élelmiszergazdaság kategóriában
„Decsi kerek kalács”
Mindezekről már tájékozódhat a decsi honlapon. http://decs.hu/ertektarba-felvett-ertekek.html
Örömmel várunk ezután is minden ötletet, javaslatot! Írja meg nekünk, mit tart védendő és megőrzendő értéknek,
amitől Decs olyan sajátos, jellegzetes, amilyennek ismerjük. Gyűjtsük együtt további értékeinket!
Decsi Értéktár Bizottság

Decsi Hagyományőrző Férfikórus
Röviden a kezdetektől
A Decsi Férfikórus gyökerei a kilencvenes évek derekáig nyúlnak vissza. 1998-ban az Érsekhalmi népdaléneklési
versenyen minősültünk, és Arany Páva Díjat kaptunk.
A Férfikórus akkori tagjai:
Barna Ferenc, Bóna István, Gellér István, Ignácz István, Madarász Ferenc, Nagy Zoltán, Nyúl László,
Récsey Lajos, Sörfőző István, Szabó Sándor, Szekeres István.
Egri Palócgála népdaléneklési versenyen, Arany Páva
minősítés.
Az Alsópáhoki Nagydíjas Hangversenyen Kiemelt Arany
Páva Nagydíj, I. helyezés, és Nívó Díj!
Ez idő tájt a Férfikórus új tagokkal bővült: Balogh Máté,
Bórkői József, Bognár Cecil, Sill Alajos, Mátis András, Hődör István, Karácsony Pál.
2011 őszétől:
Decsi Hagyományőrző Férfikórus néven önálló egyesületként működünk.
Fő tevékenységeink:
A hagyományőrzés, népdalok tanulása, éneklése, és
tanítása.
Sajnos néhányan kiváltak, és vannak, akik már nem lehetnek köztünk.
További tagokkal bővültünk: Kneller Gyula, Károly
László, Kocsis László.
2012. Kaposvári Országos Népzenei Gálaszintű Minősítő
Aranypáva Nagydíjas Versenyen vettünk részt, ahol
Arany Páva Nagydíjjal jutalmaztak bennünket, és megszereztük az Országos Arany Minősítést.
2013. Siklóson a III. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud döntőjén, Kiemelt Arany minősítést értünk el, különdíjként
négynapos kirándulás a Hargitára.
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2014. Eger, Országos Népzenei Gálaszintű Minősítő
Aranypáva Nagydíjasok Versenyen vettünk részt, ahol
Arany Minősítést és Arany Páva Nagydíjjal kaptunk.
2014. Keszthely III. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud döntőjén, Kiemelt Arany minősítést kaptunk.
2015-től új tag: Sörfőző Dávid.
2015. Budapest Operett Színház Ki Mit Tud döntő, Sárközi népdalokkal, a gálaműsoron.
2015. Budapest: Vendégváró, Magyarok Világtalálkozója Budapest Uránia Nemzeti Filmszínház.
2015. Alsópáhok Arany Páva Gála szintű minősítő verseny, Országos Arany Minősítés, és a Zsűri KÜLÖNDÍJA!
2016 év főbb tevékenységei:
Szekszárd, majd Harkány VI. Országos Nyugdíjas Ki Mit
Tud út a döntőig, kiemelt Arany minősítésig.
Hagyományt teremtve minden év augusztus első szombatján, Népművészek Napjának kezdeményezői, és szereplői voltunk.
A férfikórus hívta és vendégül látta a Szabó
Sándor tárogató művész által vezetett Kereki
nótásokat. A nótások együtt vonultak a koszorúzás helyszínekre, több alkalommal felcsendült a tárogató muzsika.
Majd egy fantasztikus nap következett Algyőn!
Itt kettő új taggal bővült a Sárköz népessége.
Algyő Fő terén népes közönség előtt Nagy
Zoltáné Zsuzsa néni sárközi menyecskét varázsolt az algyői polgármester úr feleségéből.
2016. Új tag: Konyecsni Gábor
Ezután kerekegyházi szüreti felvonulás, a férfikórus Kerekegyházán vendégeskedett, ahova
a Kereki Nótások hívtak bennünket. Négy csodálatos napot töltöttünk Erdélyben.
A Férfikórus vegyes összetételű, jelenlegi tagjai közt van a tanuló, az öreg polgármester,
pedagógus, nyugdíjas, katolikus diakónus,
egyéni vállalkozó.
Énekes tagjaink: Bóna István, Bórkői József, Hődör István, Károly László, Kocsis László, Konyecsni Gábor, Kneller Gyula, Nagy Zoltán, Nyúl László, Sörfőző Dávid, Szabó Sándor.
A létszámunk 24 fő ebből, tizenegy fő énekes, továbbá nyolc tag, valamint öt fő pártoló tagként segítik azegyesület munkáját.
Decs, 2016. október

Szabó Sándor
egyesület elnöke

Decsi Romákért Egyesület 2016. évi tevékenységek
Tevékenységeink során, rendezvényeket kiállítást valósítottunk meg, valamint a megyében, az országban különböző helyeken népszerűsítettük a roma hagyomány
ágait.
2016. február 6. án Kiskunhalason Országos roma fesztiválon tánccsoportunk 3. helyen végzett.
Április 8.-án a Faluházban Roma ősi képekből kiállítást
tartottunk, valamint április 9.-én negyedik alkalommal
került megrendezésre a Cigányok Világnapja című, kulturális rendezvényünk, ahol magyarok is képviseltették
magukat.
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Május 1.-én harmadik alkalommal kaptunk meghívást bajára a Cace -Rom által szervezet gyermek kulturális rendezvényre.
Június 4-én került megvalósításra hagyományőrző rendezvényünk: Ismerd meg a Cigány kultúrát címmel.
Június 4-én a délutáni órákban (Szekszárd Megyei Város Önkormányzata által szervezet, Önkéntesek napja
című, Hála -Gála műsorban tánccsoportunk is fellépett, nagy sikerrel. Szekszárd Önkormányzat Önkéntesei Emléklappal és ajándékokkal leptek meg minket.
Június 11-én Zombára kaptunk meghívást a Tolerancia napra, a
tánccsoport sikeresen szerepelt.
Július 30-án a tánccsoport Bonyhádon a Völgységi országos romanap szabadtéri színpadán léptek fel örömteli volt ez a nap, mivel
Gáspár Lacival találkozhattak a gyerekek.
Augusztus 13.-án a Szelídi-tó fesztiválra tánccsoportunk újkoreográfiával fantasztikus roma autentikus táncaikkal elvarázsolták a közönséget. Fontos értéknek tartjuk a közösségek találkozását, barátságok kialakítását, mivel a roma kultúra része a magyar kultúrának.
Örülünk, hogy tánccsoportunk sok helyen kapott fellépési lehetőséget ahol bemutathatták a cigány kultúra értékeit.
Tevékenységeink folyamán táncpróbákat tartunk, a hátrányos helyzetű családoknak adományokat gyűjtünk bútorokat, ruhákat melyek
kiosztásra kerültek, valamint a hozzánk fordulóknak nyújtunk segítséget. Örömmel tölt el, hogy a táncosok jól érzik magukat színpadi
szereplésük sikeres és elismert.
Legutóbbi rendezvényünk a Faluházban volt 2016.november 11-én 15:00 órai kezdettel: A kiállítás címe, Őseink múltja. November 13-án 11:00 órai kezdettel a Faluházban került megvalósításra a Megyei roma és nem
roma fesztivál a Sárközben címmel.
Gómány Ernőné egyesületvezető

Pályázati hírek: Szociális célú tüzelőanyag támogatása
Decs Nagyközség Önkormányzata Magyarország a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott pályázata alapján a miniszteri döntésnek megfelelően 3.324.860 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Önkormányzatunk a támogatást a keretösszeg
erejéig használhatja fel, a jóváhagyott tüzelőanyag mennyisége 187 erdei köbméter keménylombos tűzifa.
A szociális célú tűzifa támogatást Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ellenszolgáltatás
nélkül, természetbeni ellátásként nyújtja a szociális tűzifa-juttatás feltételeiről szóló 14/2016. (X.3.) önkormányzati rendelete alapján. A szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatban a Humán Bizottság egyedi határozattal dönt.
Támogatás igénylésének menete:
Tűzifa iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti kérelem nyomtatványon a Decsi Polgármesteri Hivatalban
kell benyújtani. Ezen kérelmet Decs Nagyközség közigazgatási illetékességi területén lakóhellyel, illetve lakóhely
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, illetve településszintű lakcímmel rendelkező személyek nyújthatják be
december 22-ig, e határidő elmulasztása jogvesztő. A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni:
 aki a Szoctv. szerinti aktív korúak ellátására, vagy időskorúak járadékára jogosult,
 azt a családot, amely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
 az egyedül élő személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
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 azt a személyt, akinek a családjában a havi, egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
és fával fűti lakását.
A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
A családban élő (házastárs; élettárs; 20 év alatti eltartott gyermekek; 23 év alatti eltartott gyermek ha középiskolában tanul, 25 év alatti eltartott gyermek ha főiskolán tanul) összes személy jövedelméről szóló igazolás
az alábbiak szerint:
Keresőtevékenység, táppénz, gyed esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló
munkáltatói igazolás vagy aláírt és lepecsételt bérpapír
Segély, ápolási díj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, időskorúak ellátása esetén a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivataltól hatósági bizonyítvány kérése
Közmunka esetén utolsó havi bérpapír
Nyugdíj, rokkantnyugdíj, árvaellátás, szociális járadék, stb. esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által minden év elején megküldött igazolás az összegről (zöld színű betűkkel)
Gyes, családi pótlék összegét hivatalunk megkéri a folyósító szervtől
Gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés, vagy nyilatkozat
Semmiféle jövedelemmel nem rendelkező személyek esetén az erről szóló nyilatkozat
18-25 év közötti gyermektől iskolalátogatási igazolás
A szociális célú tűzifa hazaszállításáról a támogatásban részesülő köteles gondoskodni. A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. számú melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával köteles igazolni.
Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül,
hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles a tűzifa árának visszafizetésére.

EBÖSSZEÍRÁS
FELHÍVÁS A DECSI KUTYATULAJDONOSOK FELÉ
KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSRA
Tájékoztatom a decsi kutyatulajdonosokat, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve Decs Nagyközség Önkormányzata 2017. január 2. napjától - 2017. február 28. napjáig EBÖSSZEÍRÁST végez.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a szerint „a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez”.
A törvény előírja azt is, hogy az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Kérem a Decsen tartott ebek tulajdonosait, felelős tartóit, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek
eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek (kizárólag Decsen tartott) ebek adatairól a bejelentésre szolgáló adatlap kitöltésével és leadásával.
Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy 2013. január 1. napjától minden négy hónaposnál
idősebb eb csak transzponderrel (chip-pel) megjelölve tartható. Kérem, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni.
A 2017. ÉVI EBÖSSZEÍRÁS (EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP) DÍMŰ NYOMTATVÁNY letölthető a www.decs.hu honlapról, illetve beszerezhető hivatali időben a polgármesteri hivatalban.
Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön adatlapot kell kitölteni.
Az adatlap szükség szerint szabadon sokszorosítható.
Az olvashatóan kitöltött és a felelős állattartó aláírásával ellátott adatlap a Decsi Polgármesteri Hivatal részére
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beküldhető postai úton, a 7144 Decs, Fő utca 23. levelezési címre, illetve
a hivatal titkárságán leadva.
Az ebösszeírási kötelezettség teljesítését, az ebek transzponderrel való megjelölését, továbbá veszettség elleni
beoltását az Önkormányzat 2017. március 1. napjától ellenőrizni fogja. A hatósági ellenőrzés március és április
hónapokban, utcánként történik.
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatás az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B § (5) bekezdése alapján kötelező! Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget,
vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti az állatvédelmi bíráságról szóló 244/1998. (XII.31.)
Kormányrendelet alapján természetes személy esetén 30.000,- Ft, jogi személy és más gazdálkodó esetlb90.000,Ft állatvédelmi bírásággal büntethető.
Amennyiben az ebtartó az eb transzponderrel való megjelölési kötelezettségének nem tesz eleget, 15.000,- Ft
alapösszegű állatvédelmi bírsággal sújtható.
További tájékoztatásért a Decsi Polgármesteri Hivatalhoz fordulhatnak.
Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat.
S k o d a Ferenc
Decs nagyközség jegyzője

Tájékoztatás
szabadtéri tűzgyújtás szabályairól
Tisztelt lakosság!
Az égetés jogszabályi környezetét külön kell választani a belterületen, illetve a külterületen. A főszabály az, hogy a
hulladékok, növényi hulladékok nyílttéri égetése általános jelleggel TILOS!
A főszabály alól több jogszabály teszi lehetővé a növényi hulladék égetését, bizonyos feltételek teljesülése esetén!
Belterületen - avar és kerti hulladék égetése
A felügyelet mellett történő égetés végrehajtásának alapvető akadálya a jelenleg hatályos, a levegő védelméről
szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet. A 306/2010. Korm. r. 27. § (2) bekezdése alapján „Hulladék nyílt téri,
vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése. a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen
fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül,
ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad. ”
Az alapvető tilalom abban az esetben ad felmentést, ha egyéb jogszabály másként rendelkezik. Ez a természetvédelmi területeken növény-egészségügyi indokból, vagy természeti kár megelőzése, illetve az erdészeti területen
elsősorban vágástéri hulladékok égetésére vonatkozó égetést tesz lehetővé.
A Kvt. 48. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati
rendeletben szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat.
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott, az avar és kerti hulladék égetéséről
szóló 28/2011.(XII.06.) önkormányzati rendelet 5. §-a az alábbi szabályozást tartalmazza:
„5. § (1) Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése február, március, április, május, szeptember és november hónapokban kizárólag szerdai napokon 16 órától 20 óráig, illetve október hónapban hétfőtől péntekig
minden hétköznapon 16 órától 20 óráig megengedett.
(2) A hét többi napján és ünnepnapokon az avar és kerti hulladék égetése tilos.”
Égetés külterületen:
Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az első fokú tűzvédelmi
hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.
Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jog-
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szabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9.
§ (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket
és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.
Az eljárás menete
Az irányított égetés engedélyezése meghatározott formanyomtatványon kérelmezhető.
Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.
Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes – az eljárásrendben meghatározott kivételes esetben a kérelmező
lakóhelye, székhelye szerint illetékes – katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le.
Decs nagyközség tekintetében az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség elérhetősége:
Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Cím: 7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22.
Telefonszám: +36 74 412 – 422
Külterületen irányított égetés kérelmezéséhez szükséges formanyomtatvány a Decsi Polgármesteri Hivatalban
elérhető.
S k o d a Ferenc
Decs nagyközség jegyzője

Bíborvég Általános Iskola: Elindult a 2016/2017-es tanév
Őszi kalandtábor szeptember 15-17.
A 2016/2017-es tanévet az Erzsébet Program pályázatán nyert
Őszi kalandtáborral kezdtük. A háromnapos táborozáson,
Fonyódligeten, 30 felső tagozatos diák vett részt.
A gyerekek az útiköltségen kívül 1000 Ft önrész befizetésével napi
ötszöri bőséges étkezésben részesültek, s a két éjszakai szállást
és a változatos programokat is magába foglalta ez az összeg.
A három nap alatt volt táborismereti vetélkedő, Szafari játék, esti
disco, sorverseny, rókakereső bajnokság
és mivel az
időjárás is kegyes volt hozzánk, fürödtünk is a Balatonban. Az elszánt horgászok is kipróbálhatták tudásukat a parton. Néhányan barátságot kötöttek más iskolából érkezett gyerekekkel is.
A tábor vezetése mindent megtett a gyerekek jó hangulatáért
és biztonságáért. Példaértékű volt a szervezés rugalmassága. Élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Kísérő nevelők: Kovács Szilvia, Szerémi Erika, Valentinyi János.
Szeptember 22. Kerékpárral az Autómentes napon
A szekszárdi Zöldtárs Alapítvány által rendezett Autómentes nap alkalmából kerékpártúrán vett részt iskolánk 15 tanulója 3 felnőtt kíséretében. A rendőrség által
biztosított bringás menet a Garay térről indult majd
Szőlőhegy felől érte el az őcsényi benzinkutat, ahol mi
is csatlakoztunk.
A Keselyűsi kisvasút állomásnál pihenőt tartottunk.
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Minden gyermek kapott ásványvizet és almát. Rövid pihenő után a menet
elindult visszafelé. Az autópályát elérve mi elváltunk a többiektől. A szép
őszi napsütésben kellemesen elfáradva érkeztünk meg.
Kísérő nevelők: Kilián Zsolt és Dobainé Pintér Mária, és vendégkerékpározónk: Kocsis László diakónus.
Szeptember 30. Európai Diáksport Napja
Nagy számban jelentkeztek a diákok az előzetesen meghirdetett versenyszámokra. 141-en teljesítették a 2016 méteres
Diáksport Napi Futótávot az iskola udvarán kimért pályán.
Ezt követően további hat helyszínen forgószínpadszerűen
vettek
részt a tanulók a
versenyszámokban: hetes dobás,
hetes rúgás, taposó pad, roller pálya, szobakerékpározás, asztalitenisz
mini mérkőzések. A tanulókat egyéni pontgyűjtő lapon értékeltük. Minden résztvevő testnevelésből szorgalmi 5-öst kapott.
Szervezők: Kilián Zsolt, Kőfalvi Tamás, Szerémi Erika
Iskolai és községi ünnepély
Október a nemzeti ünnepek hónapja. Október 6-án a vértanúhalált
halt tábornokok hősies emberi, erkölcsi helytállásáról emlékeztünk
meg a 8. osztályosok segítségével. A diákok által előadása, a nemes
gondolatok méltó keretet adtak e történelmi emléknapnak.
Felkészítők: Dobainé Pintér Mária, Farkas Éva

Október 23-án visszamentünk több mint
fél évszázadot az időben, 1956-os eseményekre emlékeztünk. A színjátszók
műsora magába sűrítette mindazt, amit
a magyarság kívánt, amire vágyott, amit
magának követelt. Ez az ünnep is jelkép
és tanítás. Jelképe a hősiességnek, tanítás arról a nemzeti egységről, amely a felkelés tüzében, egyéni és közösségi áldozatok között született.
Felkészítő, rendező: Kovács Szilvia

FELHÍVÁS
A decsi faluházban működő hímző szakkör várja lányok, asszonyok jelentkezését
2016 október 1-től újra induló foglalkozásaira.
Érdeklődni lehet a Faluházban!

Faluház rendezvény
2016. december 3. szombat

Decs Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. december 3-án (szombat) 18
órakor a Faluházban kerül megrendezésre a budapesti Colimusical előadásában a
„Szép Nyári Nap” Neoton musical
A belépődíjból befolyt összeg – mely a résztvevők tetszőleges összegű adománya – a Decs Tesz-Vesz Óvodába
járó gyermekek karácsonyi ajándékozására kerül felhasználásra.
A rendezvényen minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Főszerkesztő: Bergerné Ifju Erzsébet
 szerkesztők: Kocsis László, Kiss Erika, Nemesné
Boronkai Klaudia, Adorján Attiláné  kiadja: Decs Nagyközség Önkormányzata, Decs, Fő u. 23.
 www.decs.hu  A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett írásokat
megszerkesztve közli

