A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA

PÁLYÁZATOK
Szociális tűzifa:
Decs Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott pályázata alapján a miniszteri
döntésnek megfelelően 7,8M forint vissza nem
térítendő támogatásban részesült. Önkormányzatunk a támogatást a keretösszeg erejéig
használhatja fel, a jóváhagyott tüzelőanyag
mennyisége 364 m3 keménylombos tűzifa.
Kossuth utca járdafelújítás:
Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázaton első körben Decs tartaléklistára került, végső döntés 2019. október 16.-ig
várható. A megpályázott forrás önerővel
együtt18,6 millió forint.
Magyar Falu Program:

2019. szeptember

Államalapításunk Ünnepe
Tisztelt Decsiek!
Azért vagyunk itt a mai napon, hogy:
 megemlékezzünk, államalapító Szent István királyunkról,
 ünnepeljük az új kenyeret,
 és átadjuk, – a képviselő-testület döntése alapján – a
DECSÉRT EMLÉKPLAKETTET, az arra érdemesnek tartott személyeknek.
Kevés nemzetnek adatott meg, hogy 1000 évnél is régebbre
visszatekintő ünnepei lehetnek!
Szerencsére, nekünk, MAGYAROKNAK, – a sok balszerencse ellenére – bőven akadnak olyan időszakok a történelmünkben,
AMIRE MÉLTÁN BŰSZKÉK LEHETÜNK!
Ilyen, az államalapítás időszaka is!

 Fogászati eszközbeszerzésre benyújtott pályázatunk eredményes, az elnyert támogatás
összege 2.99 millió forint.

 Szabadtéri színpad létesítése + eszközbeszerzés (világítás, hangosítás) tartaléklistára
került. A sikeres pályázat esetén a megvalósítás 18 millió forint.

 Polgármesteri Hivatal felújítására 46,5 millió
forint összegben pályáztunk, eredményhirdetés november elején várható.

Tisztelt Szülők!
Decs Nagyközség Önkormányzata az idei évben is óvodáztatási támogatásban részesíti azokat a decsi állandó lakóhellyel rendelkező
szülőket, akik decsi állandó lakóhellyel rendelkező gyermeküket, gyermekeiket legkésőbb
október 1. napjáig beíratták valamely óvodába.
Kérjük a vidéki óvodába járó gyermekek szüleit,
hogy legkésőbb 2019. október 5 napjáig adják
le a hivatalban gyermekük óvodalátogatási igazolását, annak érdekében, hogy a támogatás
kifizetése határidőben 2019. október 15 napjáig
megtörténjen.
Az óvodáztatási támogatás összege: 7.000,- Ft/
gyermek

Tisztelt Ünneplők!
Nemzeti-állami ünnepeink között, az augusztus 20.-ai azon
ünnepek közé tartozik, amelyre:
NEM VETŐDIK, A GYÁSZ ÁRNYÉKA!
Ez a nap – még áttételesen sem -, a kegyeletet, a bús emlékezést jelenti számunkra.
Jelenti viszont:
 a felelős dönteni tudást,
 a béketeremtést,
 az EURÓPÁHOZ tartozást,
 a megújulást, a bizakodást,
 a jövőbe vetett HIT maradéktalan diadalát.
Szent István TÖRTÉNELMI érdeme abban van, hogy felismerte:
 fel kell vennünk a kereszténységet,
 létre kell hozni, egy központosított államot, a laza TÖRZS
-SZÖVETSÉG helyett,
hiszen, ezek nélkül, a sok PUSZTAI-NOMÁD néphez hasonlóan, mi is eltűnünk, a történelem süllyesztőjében.
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Vérrel és vassal, de beillesztette nemzetünket, az EURÓPAI államok sorába. Szent István, mindezt olyan körülmények között tette, amikor népünk nagy része NEM értette, sőt ellen volt törekvéseinek!
Ma, az akkori tetteknek köszönhetjük, hogy több mint 1100 éve, itt vagyunk, és megőriztük államiságunkat.
Tisztelt Ünneplők!
Ne felejtsük el, hogy viharos történelmünk során, Szent István államát többször kellett újjáépíteni, újraalapítani.
Még felsorolni is nehéz, hát még átélni.
A tatárjárástól kezdve, az 1989-es rendszerváltásig, számtalan megpróbáltatást kellett, népünknek átvészelnie.
És mégis itt vagyunk!
Vörösmarty Mihállyal szólva:
„És annyi balszerencse közt.
Oly sok viszály után
Megfogyva bár, törve nem,
Él a nemzet e hazán.”
Pedig, Ő még nem is tudhatta, mit hozott utána, a szörnyű XX. század, hazánknak, népünknek.
Tisztelt Decsiek!
Két dologra szeretném az ünnep kapcsán felhívni a figyelmet.
Az ünnepi hangulatban, Szent Istvánt, mindenki magának vallja, rá hivatkozik.
 nevével, eszméivel, saját véleményét kívánja erősíteni,
 Szent István politikájában nem az igazságot keresi, hanem önigazolást keres magának.
Nemzetünk viharos történelme arra tanít, hogy óvakodjunk ettől.
A másik dolog, melyet nagy költőnk az előzőekben megfogalmazott: „az oly sok viszály”.
Az államalapítás óta, minden korszaknak meg voltak a maga KOPPÁNYAI, lázadói, eltérően gondolkodó egyénei.
Ma is, itt is.
Akkor van baj:
 ha egyesek ok nélkül, viszályt szítanak,
 ha szánalmas szekértáborokat alakítanak,
 ha a haszontalan viták, éket vernek az emberek közé.
Ez ugyan, a saját híveket összekapcsolhatja, de a közösség egészét bomlasztja. Pedig Szent István napja, a KÖZÖSSÉG, az Egység ünnepe!
Ne feledjük! Mi vagyunk a haza, nekünk kell ebben az országban, – és itt helyben DECSEN is – együtt munkálkodni.
Nekünk kell felemelkedni:
 a megosztottságon,
 az ideológiai különbségeken,
 a pártérdekeken.
Mert, csak így lehet, eredményesen, tiszta szívvel dolgozni:
 a családért,
 a közösségünkért,
 a hazáért.
Mert, csak így juthatunk előbbre, mert csak így tehetjük jobbá kisebb közösségeinket, és az országot!
S kin múlik ez? Csak, rajtunk!
Befejezésül Szent-Györgyi Albert szavait hívom segítségül:
„Akkor lehet sikeres MAGYARORSZÁG, ha ember és ember között:
 nem a származás,
 nem a világnézet,
 nem a vallás,
 nem a pártállás,
hanem,
 a tudás,
 a tehetség,
 a munka tehet csak különbséget!”
Adja ISTEN, hogy ilyen országban éljünk még 1000 évig.
dr. Antal Zsolt
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Nagyközségért Emlékplakett adományozása
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben Bognár Cecil és Hága József részére
Decs Nagyközségért Emlékplakettet adományozott, tekintettel lentebb írt érdemekre:
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Decs Nagyközségért” emlékplakett alapításáról és
adományozásáról szóló módosított 20/1993. (XII.31.) KT. számú rendelet 3. §-a alapján

Hága József
a Decs nagyközség és lakossága érdekében végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként a „Decs Nagyközségért” emlékplakettet és a vele járó nettó 100.000,- Ft pénzjutalmat adományozza.
Hága József Budapesten született 1955. április 15-én. Az általános iskola 1-6 osztályát Budapesten, 7-8 osztályát
pedig Tolnán végezte.1973-ban érettségizett a Tolnai Földvári Mihály Gimnáziumban. Az érettségi után éveken
keresztül művelődési házakban majd a TÁÉV-nél népművelőként dolgozott.
Feleségével 1976-ban kötött házasságot, két gyermeke és öt unokája van.
1981-ben a rendőrség hivatásos állományába került, a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakát 1986-ban végezte el.
A rendőrség állományában gazdasági ügyekkel foglalkozó nyomozóként dolgozott, majd csoportvezető és osztályvezető beosztásba került. A nyugdíjazása előtti öt évben központi ügyeletvezetőként tevékenykedett. Alezredesi rendfokozattal került korkedvezményes nyugállományba 2004. évben.
2005-ben a Decsi Szabadidős és Sporthorgász Egyesület elnökévé választották, ahol azóta is időt és fáradságot
nem kímélve, lelkiismeretesen végzi az egyesület zavartalan működéséhez szükséges feladatokat. Versenyeket szervez, pályázatokat ír és nyújt be az egyesület
működésének támogatása érdekében. Szívén viseli a
gyermekhorgászok oktatását, melynek érdekében horgász szakkört és minden évben horgásztábort szervez.
A táborozás az utóbbi években pályázati támogatásból
valósult meg, melynek köszönhetően a gyermekek ingyen, vagy minimális anyagi ráfordítással táborozhattak
és sajátíthatták el a horgászat rejtelmeit.
Hága Józsefet a képviselő-testület 2014-ben Decs
nagyközség Helyi Választási Bizottságának elnökévé
választotta. E tevékenységét maximálisan felkészültséggel, lelkiismeretesen végzi jelenleg is. 2018. márciusától a helyi Római Katolikus templom sekrestyési feladatait is ellátja.
Hága Józsefet a közösségért, Decs nagyközség lakosságáért tett sokrétű tevékenysége méltóvá tette a „Decs
Nagyközségért” emlékplakett kitüntetésre.

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Decs Nagyközségért” emlékplakett alapításáról és
adományozásáról szóló módosított 20/1993. (XII.31.) KT. számú rendelet 3. §-a alapján

Bognár Cecil
a Decs nagyközség és lakossága érdekében végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként a „Decs Nagyközségért” emlékplakettet és a vele járó nettó 100.000,- Ft pénzjutalmat adományozza.
Bognár Cecil 1946-ban Sövényházán született, egy több gyermekes vallásos, pedagógus családban.
Tanulmányai során három felsőfokú végzettséget szerzett, művelődés szervező diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen kapta.
A hosszú életútján mindvégig ezen ismereteit kamatoztatta fő hivatású munkahelyein és elhivatottságából, szabadidejében civil szervezeteknél egyaránt.
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Már kezdőként számos elismerést és kitüntetést kapott a Volánnál végzett „kultúros” munkájáért.
Ezt követően a decsi Faluháznak (14 éven át) igazgatójaként elévülhetetlen érdemeket szerzett Sárköz népművészeti értékeinek megőrzésében és azok széle körű bemutatásában. A nevéhez fűződik a padlástérben kialakított néprajzi gyűjtemény, népi mesterségek tárgyi eszközeinek tárlata. Amíg nyáron más faluházak bezártak ő
szálláshelyet alakított ki városi gyerekek nyaraltatására. Itt színes, vonzó programokat kínált. Népművészeket
vont be a szövés, a tojásfestés, a gyöngyfűzés tudományának átadására, és kistérség gazdag népmese, ének,
zene, tánc kultúrájának megismertetésére. Az Ete Emlékmű kivitelezésében nagy szerepet vállalt. Nevéhez fűződik Cserenci kiállítás, művésztábor, kiállítások, Népművészet Napjának szervezése.
Két cikluson át önkormányzati képviselő Decsen.
Pályafutása a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban eltöltött 11 évében teljesedik ki. Itt befogadó
élettérre lel az oktatási tárca által szervezett Arany János Tehetséggondozó Programban. Diákjaival feltáró, kutató munkát végeztet szülőfalujukban. Az igényes és nívós dolgozatokat a diáktársakkal megismerteti, majd kötetek
formájában az iskolai könyvtárban archiválja.
Aktív szerepet vállalt gimnazistáink hazafias nevelésében a Rákóczi Szövetség által szervezett határon túli programok aktív részvevője volt. Az október 6-i eseményekről, A kései nyugdíjba vonulása után az Aranypáva nagydíjas Decsi Férfikórus vezetését vállalta.
A Sárköz egyik legjobb ismerője. Rendszeresen kap felkéréseket a csoportok vezetésére. Igazi ,,interaktív” idegenvezető. Nemcsak a tényeket mondja el hitelesen, érdekesen, de zenél, énekel és szaval is csoportoknak.
Decs, Sárköz jóhírét viszi a világban, amerre jár.
A megyei nyári táborok népszerű meghívott előadója. A népzenének, a népművészetnek kivételes tolmácsolója.
A Sárközről tart előadásokat. Számos népi munkaeszközt, használati tárgyat visz magával és mutat be a hallgatóságnak, akik be is öltözhetnek a népviseletbe. Megszámlálhatatlan önkéntes munkát végez. A Magyar Kultúra
Lovagja, Tolna Megyei Művészetért Ezüst Emlékplakett tulajdonosa.
Bognár Cecilt a közösségért, Decs nagyközség lakosságáért tett sokrétű tevékenysége méltóvá tette a „Decs
Nagyközségért” emlékplakett kitüntetésre.
Decs Nagyközség Önkormányzata

Decs Nagyközség Helyi Választási Bizottsága 2019. szeptember 9-én 18 órakor megtartott ülésén sorsolta ki a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13.
napjára kitűzött választáson során a szavazólapokon való megjelenés sorrendjét.
A polgármesterjelöltek az alábbi sorrendben kerülnek feltüntetésre a szavazólapon:
1.
2.
3.
4.

Heberling Tibor
Bakos Zoltán
Gőbelné Bálint Erzsébet Teréz
Dr. Fajszi Lajos

FIDESZ-KDNP jelölt,
független jelölt,
független jelölt,
független jelölt.

Érvényesen szavazni csak 1 jelöltre lehet a neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (X vagy +)
lehet.
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Az egyéni listás képviselő jelöltek az alábbi sorrendben kerülnek feltüntetésre a szavazólapon:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zerényi Szilvia
Kiss Erika
Csata Dorina
Huber István
Kara Mónika
Rákos Sándor
Farkas Melinda
Zsiga Zoltán
Pusztai Zoltán
Ringeisen Gábor
Kajtárné Kollár Anita
Skultéty Sándor Balázs
Csereklei Anikó
Ignácz György
Dr. Papp Csaba
Nemes József
Góman Ernőné
Galambosné Varga Judit
Toronyi Lajosné
Gőbelné Bálint Erzsébet Teréz
Kovács József

független jelölt
független jelölt
FIDESZ-KDNP jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
FIDESZ-KDNP jelölt
független jelölt
Mi Hazánk Mozgalom jelölt
függelten jelölt
függelten jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
függelten jelölt
független jelölt,
FIDESZ-KDNP jelölt,
független jelölt,
független jelölt,
független jelölt.

Érvényesen szavazni legfeljebb 6 jelöltre lehet (kevesebbre lehet szavazni, többre viszont nem) a neve melletti
körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (X vagy +) lehet.

A nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek az alábbi sorrendben kerülnek feltüntetésre a ZÖLD szavazólapon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Balázs Ibolya
Nagy István
Ignácz György
Herczeg József
Kovács József
Szabados-Molnár Ferenc
Jogerősen elutasítva
Kalányos Sándor
Pusztai Zoltán
Rácz Attila
Kovács Irma Tünde
Burai Marianna
Kalányos József
Góman Ernőné
Góman Ernő
Kith János

FIROSZ jelölt,
FIROSZ jelölt,
Nemzeti Roma Összefogás jelölt,
Nemzeti Roma Összefogás jelölt,
Nemzeti Roma Összefogás jelölt,
PHRALIPE jelölt,
Nemzeti Roma Összefogás jelölt,
LUNGRO DROM jelölt,
PHRALIPE jelölt,
PHRALIPE jelölt,
Nemzeti Roma Összefogás jelölt,
FIROSZ jelölt,
FIROSZ jelölt,
FIROSZ jelölt,
PHRALIPE jelölt.

(A 7. sorszám alatti jelölt jogerősen elutasításra került.)
Érvényesen szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet a neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (X
vagy +) .
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Tájékoztató a főbb változásokról a szemétszállítás közszolgáltatásában
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a
2019. augusztus 29. napján megtartott testületi ülésén fogadta el a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 11/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendeletét
(továbbiakban: Rendelet), mely 2019. szeptember 1-jén lépett hatályba. A korábbi rendelethez képest több lényeges változásra hívjuk fel a figyelmet.

1. Tárolóedényekkel kapcsolatos változás
A tárolóedényt a szállítási napot megelőző napon 18.00 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. A választható szabványos tárolóedények felsorolását a Rendelet 1. melléklete
tartalmazza. A korábbihoz képest 140 literes, 145 literes és 180 literes tárolóedény is igénybe vehető függően a
keletkező hulladék mennyiségétől. (Rendelet 5. § (15) bek. és 12. §)

2. Szüneteltetésre vonatkozó szabályok
Abban az esetben lehet a közszolgáltatás igénybevételét szüneteltetni, ha legalább 2 hónap időtartamban nem
tartózkodik senki az ingatlanban, és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik, vagy a gazdálkodó szervezet ténylegesen nem folytatja a tevékenységét.
A szüneteltetést legalább 15 nappal a szünetelés kezdő időpontja előtt kell bejelenteni az ingatlantulajdonosnak írásban az Alisca Terra Nonprofit Kft-nél (továbbiakban: Szolgáltató) a Rendelet 2. függeléke szerinti
kérelem kitöltésével, tanúk nyilatkozatával és a lakatlanság tényének jegyző általi igazolásával.
A szüneteltetés maximum 1 évre vehető igénybe, és a feltételekben történt változást haladéktalanul be kell
jelenteni. Egy évet követően a szüneteltetés – amennyiben a feltételek továbbra is fennállnak – meghosszabbítható.
Amennyiben az ingatlanban tartózkodnak és hulladék keletkezik,úgy a közszolgáltató jogosultaz ingatlantulajdonossal a hulladékszállítási díjat megfizettetni azzal, hogy ezt a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. felé bejelenti. (Rendelet 11. §)

3. Lomtalanításban történt változás
Az ingatlantulajdonos évente egy alkalommal – külön díj felszámítása nélkül – rendelheti meg a házhoz menő lomtalanítást a Szolgáltatónál. Lomtalanítás során nagy darabos hulladék, használhatatlan nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság szervezett gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására kerül sor.
Az igénybevételről a Szolgáltató ad tájékoztatást. (Rendelet 8. § (6) bek.)

4. Kedvezmények
A korábban biztosított kedvezmények továbbra is igénybe vehetők, így az egyedül élő és kisgyermekét egyedül
nevelő személy részére az emblémával ellátott zsák alkalmazása hulladékgyűjtésre (Nyilatkozat a Rendelet 3.
függeléke), vagy a 60 literes szabványosított edény a lakóingatlan kizárólag egyedül használó személy részére
(Nyilatkozat Rendelet 4. függelék). (Rendelet 12. §)
A jogosultság igazolásához szükséges nyilatkozatok – 2-4. függelék – letölthető a www.decs.hu honlapról, vagy
a Községházán is beszerezhető.
Takácsné Gehring Mária jegyző
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