A VESZÉLYHELYZETBEN 2021. JANUÁR 1-JÉTŐL HOZOTT POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK

HATÁROZAT
SZÁMA

1/2021. (I.6.)

2/2021. (I.6.)

TÁRGYA

HATÁRIDŐ, FELELŐS

a Magyar Falu Program keretében támogatott
„Orvosi eszköz” című alprogram megvalósítása
érdekében pótbeszerzés jóváhagyásáról

Heberling Tibor polgármester

Kith Ferenc tanyagondnoki kinevezéséről

Heberling Tibor polgármester

veszélyhelyzet idején hozott
polgármesteri döntések

veszélyhelyzet idején hozott
polgármesteri döntések
3/2021. (I.13.)

4/2021. (I.13.)

5/2021. (I.13.)

6/2021. (I.19.)

a „Tervezési szerződés Decs, Rákóczi utca 2-8. sz.
alatti, 1710/2020. (X.30.) kormányhatározattal
támogatott Kultúrház felújítása kiviteli terveinek és
energetikai tanúsításainak elkészítésére” tárgyában
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás megindításáról

Heberling Tibor polgármester

jogi feladatok ellátására vonatkozó megbízási
szerződés I. módosításáról

Heberling Tibor polgármester

a képviselő-testület 2021. évi üléstervének
jóváhagyásáról

Heberling Tibor polgármester

a „Megbízási szerződés Decs, Rákóczi utca 2-8. sz.
alatti, 1710/2020. (X.30.) kormányhatározattal
támogatott Kultúrház felújítása műszaki ellenőri
feladatainak elvégzésére” tárgyában kiírt

Heberling Tibor polgármester

veszélyhelyzet idején hozott
polgármesteri döntések

veszélyhelyzet idején hozott
polgármesteri döntések

veszélyhelyzet idején hozott
polgármesteri döntések

veszélyhelyzet idején hozott
polgármesteri döntések

Végrehajtás
A határozat az érintetteknek
megküldésre került.
Az írásos megrendelés kiküldésre került.
A határozat az érintetteknek
megküldésre került. Az okmányok
elkészültek, aláírásra kerültek.
A ajánlattételi felhívást az érintetteknek
megküldtük.

A megbízási szerződés módosítását
aláírták.

A határozat és az ülésterv az
érintetteknek megküldésre került.

A határozat az érintetteknek
megküldésre került.

közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás megindításáról
7/2021.(I.19.)

8/2021.(I.27.)

9/2021.(I.27.)

10/2021.(I.29.)

11/2021.(I.29.)

a „Tervezési szerződés Decs, Rákóczi utca 2-8. sz.
alatti, 1710/2020. (X.30.) kormányhatározattal
támogatott Kultúrház felújítása kiviteli terveinek és
energetikai tanúsításainak elkészítésére.” tárgyában
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredményéről

Heberling Tibor polgármester

önkormányzati tulajdonban lévő garázs
értékesítéséről

Heberling Tibor polgármester

az Áhsz. módosításából adódó 2019. évi
költségvetési maradvány korrekciójának tudomásul
vételéről

Heberling Tibor polgármester

a Megbízási szerződés Decs, Rákóczi utca 2-8. sz.
alatti, 1710/2020. (X.30.) kormányhatározattal
támogatott Kultúrház felújítása műszaki ellenőri
feladatainak elvégzésére” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredményéről

Heberling Tibor polgármester

a „Megbízási szerződés Decs, Rákóczi utca 2-8. sz.
alatti, 1710/2020. (X.30.) kormányhatározattal
támogatott Kultúrház felújítása keretében
projektmenedzsment, valamint tájékoztatás és
nyilvánosság biztosítására” tárgyában kiírt

Heberling Tibor polgármester

veszélyhelyzet idején hozott
polgármesteri döntések

veszélyhelyzet idején hozott
polgármesteri döntések

veszélyhelyzet idején hozott
polgármesteri döntések

veszélyhelyzet idején hozott
polgármesteri döntések

veszélyhelyzet idején hozott
polgármesteri döntések
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A ajánlattételi felhívást az érintetteknek
megküldtük .

Az adásvételi szerződés Apró Antal
vevővel aláírásra került..

A határozat és a jegyzőkönyvek az
érintetteknek megküldésre került.

Az eljárás eredményéről az érintetteket
értesítettük.

Az ajánlati felhívás az érintetteknek
megküldésre került.

közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás megindításáról
12/2021.(I.29.)

13/2021.(I.29.)

14/2021.(I.29.)

15/2021. (II.8.)

16/2021. (II.8.)
17/2021. (II.8.)

A határozat az érintetteknek
megküldésre került.

az általános iskolai felvételi körzethatár
megállapításának véleményezéséről

Heberling Tibor polgármester

a Decs-Tesz Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi
nyári és téli zárva tartásának meghatározásáról

Heberling Tibor polgármester

a „Szolgáltatási szerződés Decs, Kossuth u. 32-34.
szám alatti (566/2 hrsz-ú) ingatlanon az illegális
hulladéklerakó felszámolása feladatainak
elvégzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről

Heberling Tibor polgármester

a „Megbízási szerződés Decs, Rákóczi utca 2-8. sz.
alatti, 1710/2020. (X.30.) kormányhatározattal
támogatott
Kultúrház
felújítása
keretében
projektmenedzsment, valamint tájékoztatás és
nyilvánosság
biztosítására”
tárgyában
kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás visszavonásáról
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló
tájékoztatóról
a „Megbízási szerződés Decs, Rákóczi utca 2-8. sz.
alatti, 1710/2020. (X.30.) kormányhatározattal
támogatott
Kultúrház
felújítása
keretében
projektmenedzsment biztosítására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás ismételt megindításáról

Határidő: azonnal
Felelős: Heberling Tibor polgármester

Az ajánlattevők értesítésre kerültek.

Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
Határidő: 2021. február 15.
Felelős: Heberling Tibor polgármester

A határozat az érintetteknek
megküldésre került.
Az ajánlattételi felhívást az érintettek
részére megküldtük.

veszélyhelyzet idején hozott
polgármesteri döntések

veszélyhelyzet idején hozott
polgármesteri döntések

veszélyhelyzet idején hozott
polgármesteri döntések
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A határozat az érintetteknek
megküldésre került.

A határozat az érintetteknek
megküldésre került.

18/2021. (II.15.)

19/2021. (II.15.)
20/2021. (II.15.)
21/2021. (II.15.)

22/2021. (II.22.)

23/2021. (II.22.)
24/2021.(II.22.)
25/2021.(II.22.)

26/2021.(II.22.)
27/2021.(II.22.)

„Megbízási szerződés a 1710/2020. (X.30.)
kormányhatározattal támogatott Kultúrház felújítása
projekt
közbeszerzési
szakértői
feladatainak
ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
a Decsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi
költségvetésének véleményezéséről
a Decs Nagyközség Önkormányzata 2021. évi
költségvetésének véleményezéséről I. forduló
a „Megbízási szerződés Decs, Rákóczi utca 2-8. sz.
alatti, 1710/2020. (X.30.) kormányhatározattal
támogatott
Kultúrház
felújítása
keretében
projektmenedzsment biztosítására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredményéről
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
megsértésük
jogkövetkezményeiről
szóló
11/2018.(IX.17.) önkormányzati rendeletre érkezett
törvényességi felhívás megvizsgálásáról
a Decs, 699 hrsz-ú alatt található piactér bérleti
szerződésének jóváhagyásáról
Decs Nagyközség Önkormányzata 2021. évi
közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási
Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsába
a szekszárdi hulladékgazdálkodási kistérség térségi
képviselő
és
térségi
képviselő-helyettes
megválasztásáról
önkormányzati tulajdonban lévő garázs értékesítéséről
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatás iránti igény benyújtásáról

Határidő: 2021. február 28.
Felelős: Heberling Tibor polgármester

Az SPN Consulting Bt.-vel a megbízási
szerződés aláírásra került.

Határidő: 2021. március 14.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
Határidő: 2021. március 14.
Felelős: Heberling Tibor polgármester
Határidő: 2021. február 28.
Felelős: Heberling Tibor polgármester

A határozatot Báta Község
Önkormányzatának megküldtük.
A határozat az érintettek részére
megküldtük.
Az EURODIT Szolgáltató Kft.-vel a
szerződés aláírásra került.

Határidő: 2021. február 26.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző

A határozat a Tolna Megyei
Kormányhivatal részére megküldésre
került.

Határidő: 2021. február 28.
Felelős: Heberling Tibor polgármester
Határidő: 2021. február 28.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
Határidő: 2021. február 24.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző

A bérleti szerződés Toronyi Lajosné
egyéni vállalkozóval aláírásra került.
A közbeszerzési terv és a határozat az
érintetteknek megküldésre került.
A határozat az érintetteknek
megküldésre került.

Határidő: 2021. március 31.
Felelős: Heberling Tibor polgármester
Határidő: 2021. március 15.
Felelős: Heberling Tibor polgármester

Az adásvételi szerződés Kocsis Istvánné
vevővel aláírásra került.
A pályázat határidőre benyújtásra került.
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28/2021.(II.22.)
29/2021.(II.22.)

30/2021.(II.69.)
31/2021. (III.4.)

32/2021.(III.8.)
33/2021.(III.8.)
34/2021. (III.8.)

35/2021.
(III.10.)

a „Kultúrház felújítása Decsen” tárgyú közbeszerzési
eljárás megindításáról
a „Kultúrház felújítása Decsen” tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódó bíráló bizottság tagjainak
megválasztásáról
Decs nagyközség 2021. évi közfoglalkozási
programjának jóváhagyásáról
a Népi Építészeti Program keretében népi építészeti
értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre
igényelhető
támogatásra
vonatkozó pályázat
benyújtásáról
a házasságkötési szertartások rendjével kapcsolatos
védőintézkedésekről
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról az
E.R.Ö.V Zrt-vel
a Decsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi
költségvetésének elfogadásáról

Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző

A határozat az érintetteknek
megküldésre került.
A határozat az érintettek részére
megküldésre került.

Határidő: 2021. február 15.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
Határidő: 2021. március 16.
Felelős: Heberling Tibor polgármester

A hatósági szerződés aláírásra került
Járási Foglalkoztatási Osztállyal.
A pályázat visszavonásra került, mivel a
hiánypótlásban kért kibővített szakmai
anyag elkészítését az idő rövidsége miatt
a felkért szakértő nem tudta vállalni.

Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
Határidő: 2021. március 12.
Felelős: Heberling Tibor polgármester
Határidő: 2021. március 10.
Felelős: Heberling Tibor polgármester

A határozat az érintettek részére
megküldésre került.
A pályázat határidőben benyújtásra
került.
A konzorciumi megállapodás aláírásra
került.

Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Gehring Mária
jegyző
Decs Nagyközség Önkormányzata saját bevételeiről Határidő: azonnal
és fizetési kötelezettségeiről szóló 2021-2024. évi Felelős: Heberling Tibor
középtávú terv elfogadásáról
polgármester

A határozatot Báta Község
Önkormányzatának megküldtük.

37/2021.
(III.10.)

Határidő: 2021. március 30.
a háziorvosi tevékenység ellátására a Bogiragon Kft.- Felelős: Heberling Tibor
vel kötött feladat-ellátási szerződés IV. módosításának polgármester
jóváhagyásáról

A módosított szerződés aláírásra
került.

38/2021.
(III.16.)

a Vantage Towers Zrt.-vel kötendő bérleti szerződés Határidő: 2021. március 31.
Felelős: Heberling Tibor
jóváhagyásáról
polgármester

A bérleti szerződés a Vantage
Towers Zrt.-vel aláírásra került.

36/2021.
(III.10.)
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A határozatot az érintettek részére
megküldtük..

39/2021.
(III.16.)

a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde
2021/2022-es nevelési év beíratási felhívásának
jóváhagyásáról
40/2021.(III.16.) a decsi 2139 és a 2151 hrsz-ú helyi közút
megnevezésű ingatlan értékesítésének előkészítéséről

Határidő: 2021. március 14.
Felelős: Takácsné Gehring Mária
jegyző
Határidő: 2021. március 31.
Felelős: Heberling Tibor
polgármester

41/2021.(III.25.) kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók elismeréséről

Határidő: 2021. április 20.
Felelős: Heberling Tibor
polgármester
Határidő: 2021. március 31.
Felelős: Heberling Tibor
polgármester
Határidő: 2021. április 15.
Felelős: Takácsné Gehring Mária
jegyző

42/2021.(III.25.) a Magyar Falu Program pályázati előkészítésére
megbízási szerződés jóváhagyásáról
43/2021.(III.25.) Decs Nagyközség Településrendezési Eszközei
véleményezési anyagának megismeréséről és a
véleményezési szakasz megindításáról

A felhívást a honlapon közzétettük.
Az ingatlanok értékesítésről szóló
előzetes megállapodást aláírták a
felek, a magánúttá történő
átminősítés érdekében a közlekedési
hatósághoz a kérelem benyújtásra
került.
Az elismerések az érintettek részére
átadásra került.
A megbízási szerződés Frey
Tímeával aláírásra került.
A határozat az érintettek részére
megküldésre került.

44/2021.(III.29.) A „Kultúrház felújítása Decsen” közbeszerzési
Határidő: azonnal
eljárás keretében a kivitelezési munkákra vállalkozási Felelős: Heberling Tibor
polgármester
szerződés megkötéséről

A kivitelezői szerződés a T-BUILD
Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel
aláírásra került.

45/2021.(III.29.) az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló
33/2021.(III.8.) önkormányzati határozat
módosításáról

A pályázati hiánypótlás beküldésre
került.

Határidő: azonnal
Felelős: Heberling Tibor
polgármester
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46/2021.(IV.8.)

az „Élhetőbb Decsért Mindannyiunkért” Egyesület
részére a helyi televízió működési költségeivel
történő támogatásáról

Határidő: azonnal
Felelős: Heberling Tibor
polgármester
)
Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Gehring Mária
jegyző (a határozat megküldéséért)
Heberling Tibor
polgármester (a szerződés
aláírásáért)
Határidő: azonnal
Felelős: Heberling Tibor
polgármester

A támogatási szerződés aláírásra, a
támogatás átutalásra került.

49/2021.(IV.19.) a Dr. K és K Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel a
háziorvosi tevékenység ellátása tárgyában kötendő
feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

Határidő: azonnal
Felelős: Heberling Tibor
polgármester

A szerződés a Dr. K és K Bt.-vel
aláírásra került.

50/2021.(IV.28.) a Dr. EMGY Kft-vel kötött házi gyermekorvosi
tevékenységre vonatkozó feladat-ellátási szerződés I.
módosításáról

Határidő: azonnal.
Felelős: Heberling Tibor
polgármester

A módosítási szerződés a Dr. EMGY
Kft.-vel aláírásra került.

51/2021.(IV.28.) közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről

Határidő: 2021. május 31.
Felelős: Heberling Tibor
polgármester

A közmeghallgatást megtartották.
(téma: településfejlesztés)

52/2021.(IV.28.) a decsi 0201/32 hrsz-ú út megnevezésű ingatlanból
telekmegosztását követően 4214 m2 értékesítésének
előkészítéséről

Határidő: 2021. május 31.
Felelős: Heberling Tibor
polgármester

Az ingatlanok értékesítésről szóló
előzetes megállapodást aláírták a
felek, a magánúttá történő
átminősítés érdekében a közlekedési
hatósághoz a kérelem benyújtásra
került.

47/2021.(IV.19.) a helyettes fogorvosi feladat-ellátási szerződés IV.
módosításáról

48/2021.(IV.19.) a helyettes fogorvosi feladat-ellátási szerződés IV.
módosításáról az ANDOLÉNA-DENT Kft.-vel a
fogszakorvosi tevékenység ellátása tárgyában
kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

7

A módosítási szerződés az
Andoléna-Dent Kft-vel aláírásra
került.

A feladat-ellátási szerződés az
Andoléna-Dent Kft.-vel aláírásra
került.

53/2021.(IV.28.) a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út,
híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása”
című alprogramra (MFP-UHK/2021) pályázat
benyújtásáról

Határidő: 2021. április 30.
Felelős: Heberling Tibor
polgármester
Takácsné Gehring Mária jegyző

A pályázat benyújtásra került.

54/2021.(IV.28.) a JPM-036 rendszámú, Mercedes Sprinter 416 CDI
típusú, WDB9046631R623420 alvázszámú autóbusz
Kölesd Községi Önkormányzat tulajdonába adásáról
55/2021.(IV.28.) a háziorvosi és a házi gyermekorvosi központi
ügyeletre vonatkozó feladat-ellátási szerződés I.
módosításáról

Határidő: 2021. április 30.
Felelős: Takácsné Gehring Mária
jegyző
Határidő: 2021. április 30.
Felelős: Heberling Tibor
polgármester

A határozatot a Kölesd Községi
Önkormányzat részére megküldtük.
A módosított szerződés aláírásra
került.

56/2021.(IV.28.) a Decsi Konyha 2020. évi tevékenységéről szóló Határidő: 2021. május 15.
beszámoló elfogadásáról
Felelős: Takácsné Gehring Mária
jegyző

A határozatot az érintettek részére
megküldtük.

57/2021.(IV.28.) a nagyközségi köztemető 2020. évi fenntartásáról, a Határidő: 2021. május 15.
temető működtetésével kapcsolatos bevételekről és Felelős: Takácsné Gehring Mária
kiadásokról szóló tájékoztató elfogadásáról
jegyző

A határozatot az érintettek részére
megküldtük

58/2021.(V. 4.)

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Közösség szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés
és
közösségszervező
bértámogatása”
című
alprogramra (MFP-KEB/2021) pályázat benyújtásáról

Határidő: 2021. május 16.
Felelős: Heberling Tibor
polgármester
Takácsné Gehring Mária jegyző

A pályázat benyújtásra került.

59/2021. (V.4.)

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér
fejlesztése” című alprogramra (MFP-OJKJF/2021)
pályázat benyújtásáról

Határidő: 2021. május 7.
Felelős: Heberling Tibor
polgármester
Takácsné Gehring Mária jegyző

A pályázat benyújtásra került.

60/2021.(V. 4.)

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Határidő: 2021. május 7.
„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése”
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A pályázat benyújtásra került.

című alprogramra
benyújtásáról

(MFP-ÖTIF/2021)

pályázat Felelős: Heberling Tibor
polgármester
Takácsné Gehring Mária jegyző

61/2021.(V.4.)

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Decsi Határidő: 2021. július 10. (az a) pont
Közös Önkormányzati Hivatal részére
tek.)
2021. december 10.
(a b) pont tek.) Felelős: Takácsné
Gehring Mária jegyző

Az ügyfelek tájékoztatva lettek az
„a” pont vonatkozásában.

62/2021.(V.10.)

Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde igazgatói Határidő: 2021. május 31.
állásának betöltéséről
Felelős: Takácsné Gehring Mária
jegyző

63/2021.(V.10.)

a Dr. K és K Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel a
háziorvosi tevékenység ellátása tárgyában kötendő
feladat-ellátási előszerződés jóváhagyásáról
az ANDOLÉNA-DENT Kft.-vel a fogszakorvosi
tevékenység ellátása tárgyában kötendő feladatellátási előszerződés jóváhagyásáról
a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Tanya és falugondnoki buszok beszerzése” című
alprogramra (MFP-TFB/2021) pályázat benyújtásáról,
valamint az „Adásvételi szerződés MFP-TFB/2021
kódszámú pályázat keretében tanyagondnoki busz
beszerzésére” tárgyú beszerzési eljárás megindításáról
a Szekszárdi Városi Rendőrkapitányság 2020. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról

Az állást Borbandi Gyöngyvér
asszony tölti be, a vezetői
megbízással kapcsolatos munkaügyi
okmányokat elkészítettük, az
érintettek részére megküldtük.
A szerződés a Dr. K és K
Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel
aláírták.
A szerződést az ANDOLÉNADENT Kft.-vel aláírták.

64/2021.(V.10.)
65/2021.(V.10.)

66/2021.(V.14.)
67/2021.(V.14.)

Határidő: azonnal
Felelős: Heberling Tibor
polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Heberling Tibor
polgármester
Határidő: 2021. május 14. és június
11.
Felelős: Heberling Tibor
polgármester
Takácsné Gehring Mária jegyző

Határidő: 2021. május 31.
Felelős: Takácsné Gehring Mária
jegyző
a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Határidő: 2021. május 16.
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok Felelős: Heberling Tibor
polgármester
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Az ajánlattételi felhívás az érintettek
részére megküldésre került.

A határozatot az érintettek részére
megküldtük.
A pályázat benyújtásra került.

68/2021.(V.14.)
69/2021.(V.14.)
70/2021.(V.21.)

71/2021.(V.21.)

72/2021.(V.21.)

73/2021.(V.26.)
74/2021.(V.31.)

fejlesztése” című alprogramra (MFP-ÖTIK-1/2021) Takácsné Gehring Mária jegyző
pályázat benyújtásáról
a
65/2021.(V.10.)
önkormányzati
határozat Határidő: azonnal
módosításáról
Felelős: Takácsné Gehring Mária
jegyző
a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Határidő: 2021. május 31.
Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2020. évi Felelős: Takácsné Gehring Mária
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
jegyző
a 2020. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló Határidő. 2021. május 31.
tájékoztató elfogadásáról, a belső ellenőrzési Felelős: Takácsné Gehring Mária
összefoglaló jelentés jóváhagyásáról
jegyző
a Decs, Duna u. 25. szám alatti ingatlanhoz tartozó Határidő: 2021. június 21.
földterület értékesítéséről
Felelős: Takácsné Gehring
jegyző
Heberling
polgármester
a Decs, Tabán 67. szám alatti ingatlan értékesítéséről Határidő: 2021. június 21.
Felelős: Takácsné Gehring
jegyző
Heberling
polgármester
a Decsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi Határidő: 2021. május 31.
költségvetési beszámolójának elfogadásáról
Felelős: Takácsné Gehring
jegyző
a TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003, A nemzetközi hírű Határidő: azonnal
sárközi
szőttes
gyártásának
újraindítása, Felelős: Heberling Tibor
munkahelyteremtés a Sárköz fővárosában II.rész c. polgármester
projekthez kapcsolódó ÜZLETI TERV MOD 1.
felülvizsgálatáról, valamint a szövőüzem üzemeltetési
kötelezettséggel terhelt bérbeadására vonatkozó
pályázat megindításáról
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A határozat az érintettek részére
megküldésre került.
A határozatot az érintettek részére
megküldtük.
A határozat az érintettek részére
megküldésre került.

Az adásvételi szerződés Kőszegi
Mária Zsuzsanna vevővel aláírásra került.
Tibor
Az adásvételi szerződés Herczeg
Mária József vevővel aláírásra került.
Tibor
A
határozat
Báta
Község
Mária Önkormányzata részére megküldésre
került.
A pályázatot a honlapon közzé
tettük. Határidőre egy érvényes
pályázat érkezett. A bérleti szerződés
a közreműködő hatóság jóváhagyását
követően a Stone-Textil Kft.-vel
kerül aláírásra (6500 Baja,
Pöltenberg utca 4/A.)

75/2021.(V.31.)
76/2021.(V.31.)
77/2021.(V.31.)

78/2021.(V.31.)

79/2021.(V.31.)

a Decsi Települési Értéktár Bizottság szervezeti és Határidő: 2021. június 1.
A határozat az érintettek részére
működési szabályzatának elfogadásáról
Felelős: Takácsné Gehring Mária megküldésre került.
jegyző
a Decsi Települési Értéktár Bizottság tagjainak Határidő: 2021. június 1.
A határozat az érintettek részére
megválasztásáról
Felelős: Takácsné Gehring Mária megküldésre került.
jegyző
a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi Határidő: azonnal
A beszámolót a Tolna Megyei
feladatok ellátásának értékeléséről
Felelős: Takácsné Gehring Mária Kormányhivatalnak
megküldtük,
jegyző
észrevételként
kérte,
hogy
a
következő évi beszámolóban a
válsághelyzetben lévő várandós anya
gondozásáról adatokat szolgáltassunk, valamint a családjából kiemelt
gyermek szüleinek gondozásáról
számoljunk be.
a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde Határidő: 2021. június 30.
A határozat az érintettek részére
2021/2022. nevelési évében indítható csoportjainak és Felelős: Takácsné Gehring Mária
megküldésre került.
dolgozói létszámának meghatározásáról
jegyző és Borbandi Gyöngyvér
óvodaigazgató
a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde Határidő: 2021. június 15.
A határozat az érintettek részére
2020/2021. nevelési év értékelése szempontjainak Felelős: Takácsné Gehring Mária
megküldésre került.
meghatározásáról
jegyző

80/2021.(V.31.)

a decsi civil szervezetek 2021. évi támogatásainak Határidő: 2021. június 15.
megállapításáról
Felelős: Takácsné Gehring Mária
jegyző

81/2021.(V.31.)

a házasságkötési szertartások rendjének szabályairól

Határidő: 2021. június 1.
Felelős: Takácsné Gehring Mária
jegyző
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A határozat az érintettek részére
megküldésre került és a támogatások
a civil szervezetek részére átutalásra
kerültek.
A határozat az érintettek részére
megküldésre került.

82/2021.(VI.7.)

83/2021.(VI.7.)
84/2021.(VI.7.)
85/2021.(VI.7.)
86/2021. (VI.7.)

a decsi 1545/47 hrsz-ú kivett közút megnevezésű Határidő: 2021. június 30.
Az ingatlan értékesítésről szóló
ingatlan értékesítésének előkészítéséről
Felelős:
Heberling
Tibor előzetes megállapodást aláírták a
polgármester
felek, a magánúttá történő
Takácsné Gehring Mária átminősítés érdekében a közlekedési
jegyző
hatósághoz a kérelem benyújtásra
került.
a háziorvosi ügyelet 2020. évi tevékenységéről szóló Határidő: 2021. június 30.
A határozat az érintettek részére
tájékoztató elfogadásáról
Felelős: Takácsné Gehring Mária
megküldésre került.
jegyző
a 2020. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az Határidő: 2021. június 15.
A határozat az érintettek részére
adóterv teljesüléséről szóló tájékoztató elfogadásáról Felelős: Takácsné Gehring Mária
megküldésre került
jegyző
a decsi piactér kiszolgáló épületének tetőszigeteléséről Határidő: 2021. december 31.
A határozat az érintettek részére
Felelős: Takácsné Gehring Mária
megküldésre került
jegyző
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Határidő: 2021. június 26.
A határozat a Tolna Megyei
4/2015.(II.18.) önkormányzati rendeletre érkezett Felelős: Takácsné Gehring Mária Kormányhivatal részére megküldésre
törvényességi felhívás megvizsgálásáról
jegyző
került.

87/2021. (VI.7.)

a gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló Határidő: 2021. június 26.
A határozat a Tolna Megyei
8/2013.(V.10.) önkormányzati rendeletre érkezett Felelős: Takácsné Gehring Mária Kormányhivatal részére megküldésre
törvényességi felhívás megvizsgálásáról
jegyző
került.

88/2021.(VI.7.)

a
80/2021.(V.31.)
módosításáról

önkormányzati

határozat Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Gehring Mária
jegyző

ÖNK-I
RENDELET

2/2021.(III.11.)

TÁRGYA

Decs Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
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A határozat az érintettek részére
kiküldésre került.

3/2021.(V.25.)

Decs Nagyközség Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

4/2021. (VI. 10.)

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
15/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2021.(VI.11.)

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

6/2021.(VI.11.)

A gyermekvédelmi ellátások formáiról
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