
Megtartotta idei első ülését az önkormányzat képviselő-testülete. Ennek legfontosabb napirendi 

pontja a 2011. évi költségvetési rendelet 1. fordulóban történő megtárgyalása volt. Előzetes szá-

mításaink szerint az idei évben 307.530 e Ft-ból gazdálkodhat a település. A tavalyi évhez képest 

csökkentek a költségvetési kapcsolatokból származó saját bevételeink is. Mindez takarékos, 

szigorú gazdálkodást követel meg az önkormányzattól és intézményeitől. A takarékos gazdálko-

dás maga után vonja, hogy az önkormányzat 2 fő létszámleépítést hajt végre a 2011. évben. A 

költségvetés sarokszámait a képviselő– testület az alábbiak szerint fogadta el: 

2011. évi költségvetés tervezéséhez a bevétel főösszege: 307.530 e Ft. Ebből: 

2011. évi költségvetési tervezet kiadási főösszege: 307.530 e Ft 

A Művelődési Ház felújítására kiírt pályázat kapcsán az Áfa összegét az önkormányzatnak kell 

biztosítania, mely közel tíz és fél millió forint. Az önkormányzatnak tartaléka nincs, így a beruhá-

zást és az ahhoz kapcsolódó eszközfejlesztést megvalósítani nem tudja. Ezért a testület elállt a 

megvalósítástól, s úgy döntött, hogy pályázati lehetőséget elsősorban az utak felújítására keres. 

Döntés született továbbá arról, hogy az általános iskolában második idegen nyelvként angol nyelv 

oktatására kerülhet sor: 

 4. osztálytól kezdődően felmenő rendszerben, a 2011/2012-es tanévtől 

 Szülő kérése alapján, minimum 10 fő jelentkezése esetén 

 Délutáni fakultáció formájában 

 Az egyéb költségek/tankönyv, munkafüzet, stb./ a szülőt terhelik 

 

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviseletről szóló jogszabály szerint a hiva-

tali helyiségen kívüli és a munkaidőn kívüli házasságkötés esetén díjat kell fizetni. Ennek mérté-

ke: 

 Hivatali helyiségben, munkaidőben ingyenes az alapszolgáltatás /hétfőtől péntekig/ 

 Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén 20 000 Ft-ot 

 Szombati napon történő házasságkötés esetén 10 000 Ft-ot kell fizetni 

A jogszabály értelmében munkaszüneti napon házasság nem köthető. 
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Ecséd Község Önkormányzata 

Tartalom 

2. évfolyam , 1. szám 

Maksa Mátyás 

Polgármester 

Levelezési cím: Ecséd, 

Szabadság út 139. 

Tel.: 37/ 558-400 

Mobil:06 30 9634633 

Sorszám Megnevezés Összeg /e/Ft-ban/ 

1. Költségvetési kapcsolatokból összesen 215.155 

2. Önkormányzati saját bevételek   62.005 

3. Eü. működésre átvett pénzeszköz     5.048 

4. Útpályázat támogatás   15.363 

5. Dögkút rekultiváció     1.959 

6. Előző évi pénzmaradvány     8.000 

Ebből:                                                                                                          Adatok e/Ft -ban 

Személyi 

juttatás 

Munk. 

járulék 

Dologi 

kiadás 

Beruhá-

zás 

Felújítás Segé-

lyek 

Támo-

gatás 

Általá-

nos tart. 

Felhalm

.tart. 

161.393 41.851 75.503  4.722 11.702 11.332 1.027  



2011. január 5-én  Civilfóru-

mon vehettek részt az érdek-

lődők az ecsédi Művelődési 

Házban. A megbeszélést a 

település polgármestere 

Maksa Mátyás hívta össze. 

A helyi civilszervezetek 

képviselői nagy érdeklődést 

tanúsítottak a program iránt. 

A fórumon a polgármester úr 

tájékoztatást adott a Művelő-

dési Ház új nyitvatartási 

rendjéről. Ismertette a Köz-

ségi Önkormányzat 2011. 

évi rendezvénytervét, vala-

mint válaszolt a civilszerve-

zetek részéről érkező kérdé-

sekre. 

Kiemelte ezen civilcsopor-

tok szerepét a település éle-

tében, és hangsúlyozta  azok 

Községi Önkormányzattal 

történő együttműködésének 

fontosságát. 

 

Tisztelt Lakosság! 

Szinte nap mint  nap találko-

zom dühös, elkeseredett, 

türelmetlen emberekkel a 

településen, akik panasszal 

élnek az útjainkon történő 

lehetetlen közlekedés miatt. 

Bizonyára emlékeznek rá, 

hogy a lakossági fórumon 

beszéltem arról a tényről, 

hogy a csatornázás felborítja 

a falu megszokott életét , és 

sok-sok türelemre, kompro-

misszumra lesz szükség az 

itt élők részéről ahhoz, hogy 

a munkálatok a megfelelő 

ütemben tudjanak haladni. 

Sajnos a csapadékos időjárás 

sem kedvez ennek a folya-

matnak. Önöktől, települé-

sünk lakóitól türelmet kérek. 

Folyamatosan dolgozom  

azért, hogy a nehéz körülmé-

nyek ellenére is eljussanak 

az itt élők a munkahelyükre, 

orvoshoz, stb.. A türelem 

mellett nagyon fontosnak 

tartom egymás segítését, 

támogatását is, hiszen közös 

érdekünk, hogy Ecséd 

szennyvízhálózata minél 

előbb kiépüljön. 

Maksa Mátyás 

polgármester 

„A pedagógiai, 

módszertani reformot 

támogató 

infrastruktúra 

fejlesztése” 

2010. december 31-én zárult 

az IKT eszközbeszerzés az 

ecsédi általános iskolában 

című projekt. Ebből az alka-

lomból ünnepélyes keretek 

között került sor a pályázat-

hoz kapcsolódó sajtótájékoz-

tatóra és záró rendezvényre. 

A program kiemelt vendége 

volt Szabó Zsolt országgyű-

lési képviselő, Hatvan város 

polgármestere. 

A sajtótájékoztató interjúit 

Szabó Zsolt országgyűlési 

képviselő, Maksa Mátyás 

Ecséd község polgármestere 

és Nagy Lászlóné a Richter 

Gedeon Általános Iskola 

igazgatója prezentálta a sajtó 

képviselőinek. A Hatvan Tv 

Gyöngyös Tv, Szent István 

Rádió munkatársai hírműso-

raikban tették közzé a fent 

említett eseményről készített 

anyagot. 

A meghívott vendégek és 

érdeklődők személyesen 

kaptak tájékoztatást ezen a 

délutánon a projektről, meg-

tekinthették a beszerzésre 

került eszközöket. 
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Helyszín: Művelődési 

Ház, Ecséd 

 

Meghívott előadók: 

Chrabákné Juhász Erika 

a hatvani Munkaügyi 

Központ vezetője 

Szalatnai Gábor 

A Heves Megyei Kor-

mányhivatal munkatársa 

 

Téma:  

 Foglalkoztatáspo-

litika 

 Vállalkozók rész-

vétele a munka-

erő piacon 

 Munkanélküliek 

munka világába 

történő visszave-

zetése 

Ebrendelet 

Tisztelt Lakosság! 

 

A Községi Önkormányzat 

ebek tartásáról szóló rendele-

te meghatározza az ebtartás 

lehetőségeit és korlátait.. Az 

itt szabályozottak alapján 

felhívom a lakosság figyel-

mét arra, hogy a kutyatulaj-

donosok maximum 2 kutyát 

tarthatnak portájukon. A ren-

delet azt is meghatározza, 

hogy  a tulajdonosnak köte-

lessége gondoskodni arról, 

hogy a  kutyái az ingatlanán 

belül tartózkodjanak / keríté-

sen belül/. Amennyiben az 

érvényben lévő ebrendelet 

szabályainak áthágására sor 

kerül, az ebtartónak  vállalnia 

kell a szabályszegés követ-

kezményeit. A kóbor kutyák 

elszállításra kerülnek. A szál-

lítás és tartás költségei a tu-

lajdonost terhelik. 

 

Civilfórum 

Tájékoztató a közel-

múltban elvégzett fej-

lesztésekről. Megtörtént: 

 A Richter Gede-

on Általános 

Iskola tornater-

mének sportpad-

lóval, valamint 

több helyiségé-

nek taposócsem-

pével történő 

ellátása. Ezen 

kívül  a TIOP-os 

eszközök fogadá-

sához a termek  

technikai előké-

szítése. 

 Gyöngyszem 

Óvoda -az étkező 

és 2 öltöző felújí-

tása 

 A Polgármesteri 

Hivatal anya-

könyvi irodájá-

nak bővítése és 

teljes felújítása 

2011-ben várható fej-

lesztések: 

 Faluközpont fel-

újítása  

 Pályázati lehető-

ség keresése út-

építésre 

Iskolatej program 

2011. január  6-án kezdetét 

vette az Iskolatej program. A 

Községi Önkormányzat és az 

Egertej által megköttetett 

szerződés alapján a tanév 

végéig a Richter Gedeon 

Általános Iskola minden nap-

pali tagozatos diákja, minden 

nap 2 dl tejterméket kap in-

gyenesen /1 nap tej, 4 nap 

kakaó/. 

A tanulók nap mint nap vár-

ják és örömmel fogyasztják e 

termékeket. 

IKT eszközfejlesztés az ecsédi  

általános iskolában 

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0604 

Pályázó: Községi Önkormány-

zat, Ecséd 

Megvalósítás helyszíne:  

Richter Gedeon Általános Isko-

la, Ecséd 

Elnyert támogatás összege:  

10 015 688 Ft 


