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Ecséd Község Önkormányzata
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Látogatás
Ecséd legidősebb lakóinál

•
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•

A november 30-ai ülésen elfogadásra került a 2010. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló, valamint a 2011. évi költségvetési
koncepció. Így:

Módosításra került:
A Művelődési Ház bérleti díja

Babák köszöntése

•

Temető rendelet

Idősek karácsonya

Egyes adófajtákra vonatkozó
döntés:

Maksa Mátyás
Polgármester
Levelezési cím: Ecséd,
Szabadság út 139.
Tel.: 37/ 558-400
Mobil:06 30 9634633

•

Kommunális adó mértéke: 8000 Ft/év/
ingatlan, ezen adónem
nem emelkedett az
előző évhez képest.
Akik a vonatkozó adóévben betöltik a 70.
életévüket, 5000 Ft/
év/ ingatlan adó megfizetésére kötelezettek. Ebben az esetben
a kedvezmény 1 ingatlan után vehető igénybe.

A képviselő– testület Maksa
Mátyás polgármester munkabérét bruttó 455 000 Ft/hó,
költségátalányát bruttó 91
000 Ft/hó összegben állapította meg.
Elfogadásra került:

•

A 2011. évi belső ellenőrzési munkaterv

Meghatározásra került az önkormányzat 2011. évi költségvetésének átmeneti viteléről
szóló rendelet
2011. január 1-jétől az alábbiak
esetében történik változás:

•
•

•

1.. évfolyam , 3. szám

A Polgármesteri program 2011-2014. időszakra történő ütemezése

A Művelődési Ház nyitva tartásáról szóló határozat 2011.
január 1-jétől hatályos, mely
szerint az intézmény: hétfőn,
2011. január 1-jétől az alábbiak szerdán, csütörtökön és pénbérleti díja megemelésre kerül teken: 9-12, 13-18 , szombaton : 10-18 óráig tart nyitva,
7 %-kal:
kedden és vasárnap pedig
•
nem lakáscélú ingatla- zárva.
nok
A következő testületi ülésre
•
önkormányzati lakások december 14-én került sor.

•

Csillagfényes
karácsony

•
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Mikulás party

A képviselő-testület üléséről
A legutóbbi Polgármesteri Hírlevél megjelenése óta két képviselő– testületi ülésre került sor.

Vízdíj: bruttó 337,50 Ft/
m3
Egy közkifolyó kerül
meghagyásra a szolgáltatás ellátására, mely a
Szabadság út 123. sz.
alatt található.

A Községi Önkormányzat szervezésében 2010. december 5-én
a település apraja és nagyja
együtt várta a helyi Művelődési
Házban a Mikulást. A régi,
kedves ismerőst versekkel,
dalokkal köszöntötték a gyermekek. Az ünnep hangulatát
még meghittebbé tette, hogy a
Mikulás mesélt a gyerkőcöknek
Télországról, a szeretetről, a téli
ünnepekről. A "jó öreg" ajándékkal kedveskedett a kicsinyeknek és a nagyobbacskáknak. Maksa Mátyás polgármester úr köszönő szavai után egy
karácsonyi történetet nézhettek
meg a megjelentek.
Igazi családias légkörben telt az
ünnep.

A település legidősebb
lakóinak köszöntése

A hulladékszállító cég
40%-os díjemelést kért,
melyet hosszas tárgyalások után sikerült 10%ra redukálni

Elfogadásra került a Községi
Önkormányzat 2011. évi munkaterve és rendezvénynaptára.

A Községi Önkormányzat
téli rendezvényeiről olvashat a következő cikkekben

Hamarosan itt a karácsony. A
közelgő ünnepre való készülődés egyik momentuma
volt a Községi Önkormányzat
részéről, hogy Maksa Mátyás
polgármester úr, Szélesné dr.
Szénási Anna jegyző asszony és
Hegedűs László alpolgármester
úr meglátogatta a település 2
legidősebb lakóját: Prisztóka
Józsefet és Nagy Lajosnét.
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Polgármesteri Hírlevél
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Babák köszöntése
A Községi Önkormányzat 2010. december 9-én
köszöntötte a 2010. évben
született kisgyermekeket és
szüleiket.
Ezen alkalom műsorának
szereplői a Gyöngyszem
Óvoda nagycsoportos óvodásai voltak, akik dalokkal,
versekkel színesítették az
ünnepet.
"Amíg át nem éli az ember,
nem is gondol bele igazán,
mit is jelent szülőnek, anyának, apának lenni. E szerep
lényegét csak akkor érezzük
át igazán, amikor megszületik a baba, és mi belecsöppenünk a szülői hivatásba.
Ízlelgetni, tanulni, tapasztalni kezdjük e szép és nemes
feladatnak csínját-bínját"kezdte Maksa Mátyás polgármester úr ünnepi beszédét.
A program végén a szülők
átvehették az önkormányzat
egyszeri pénzbeli támogatását, melyet a polgármester
úr adott át.

Idősek karácsonya
2010. december 11-én a helyi
Művelődési Házban, az Idősek
karácsonyán, a település 70 év
feletti lakóinak köszöntésére
került sor. Ünnepi beszédében
Maksa Mátyás polgármester
úr, az idős emberek megbecsülésének fontosságáról szólt.
Kiemelte annak a szerepnek a
jelentőségét, melyet a nagypapák, nagymamák, dédik töltenek be a családok életében.

„Vannak, akik anyagi javakat juttatnak, gyűjtenek,
mozgósítják tartalékaikat,
vannak, akik lábaskába tesznek finomságokat és a helyükbe viszik a fiataloknak az
ételt, mert nekik dolgozniuk
kell. Ott vannak, amikor az
unokák megszületnek, s akkor is, amikor a gyermekek
cseperednek, sokszor kísérik
óvodába, iskolába a gyerkőcöket, vagy finom ebéddel
várják haza őket, kikérdezik
a leckét és játszanak, beszélgetnek velük.”
A Richter Gedeon Általános
Iskola 4. osztályos tanulói
versekkel, tánccal, s a 12
hónapról szóló mesejátékkal
kedveskedtek az időseknek.
A műsort követően finom
ebéddel vendégelte meg a
Községi Önkormányzat a
„szépkorúakat”.
Csillagfényes karácsony
December 19-én a helyi Művelődési Házba közös ünnepvárásra hívta az önkormányzat a lakosságot. Ezen az
estén felidéződött a régi falusi karácsonyok hangulata.
Meséltek otthonról, családról, szeretetről a szereplők.
Maksa Mátyás ünnepi beszédében a család fontossága
mellett, a nagyobb közösség,
az ecsédiek közösségének
szerepét is kiemelte.
A Művelődési Ház udvarán a
feldíszített fenyő mellett élő
Betlehem is várta a látogatókat.
A műsor megtekintése után
forralt bor, tea, bejgli mellett
beszélgethettek a megjelentek.
Jó volt látni, hogy az emberek szívesen töltik együtt az
időt.
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A Községi Önkormányzat
téli rendezvényeinek
szervezői, segítői voltak

Községi Önkormányzat és intézményei
Ambrus Zoltán
Ambruzs Orsolya
Fekete Gábor
Györkis József
Hegedűs László
Hegedűs Zoltánné
Kanizsai József
Lieber István
Maksa Lajos
Maksa László Győző
M. M. Família Food Kft.
Nagy Gyuláné
Nagy Kálmánné
Prisztóka Tibor
Skrabák Lajos
Tóth Ferenc
Zsák Győző
Civilszervezetek
Köszönöm mindannyiuk önzetlen segítségét, s hogy ezzel az
összefogással még szebbé tudtuk tenni településünk ünnepeit!
Maksa Mátyás
Polgármester

Tisztelt Ecsédiek!
Hamarosan megszólalnak a
karácsonyi csengettyűk. A
szenteste az év legszebb napja. Ilyenkor összegyűlik a
család. Messze élő, régen
látott rokonok is útra kelnek,
hogy együtt ünnepeljenek
szeretteikkel, s hogy kifejezzék szeretetüket gondosan
választott ajándékaikkal. Karácsonykor mindenkiben feltámad a vágy a családi élet
meghittsége, békéje és biztonsága, valamint a hitből fakadó
erő és reménykedés iránt.
Kívánom mindannyiuknak,
hogy karácsonyuk mindaz
legyen, mi lényege:
„gyertyalángnyi melegség a
tél derekán, fénysugár a
télsötétből.”
Kívánok Ecséd minden egyes
lakójának áldott szép karácsonyt, és sikerekben gazdag
új esztendőt!
Maksa Mátyás
polgármester
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Karácsony
Minden szívből szóló
karácsonyi
énekben,
A kandalló ropogásában
és
melegében,
Az ünnepi ebéd közben,
a beszélgetésben és
nevetésben,
Minden képeslapban
amit egy barát, vagy a
család küldött,
Minden amit ebből meghallunk, és ami elgondolkodtat bennünket... az
maga a szeretet.

Nagy László:
ADJON AZ ISTEN
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra
hevernem,
kérdésre választ
õ küldjön,
hogy hitem széjjel
ne düljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetõk helyett
életet -nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon ugyis, ha
nem kérem.
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