
köteleze�ségüknek pótlékmen-

tesen 2011. március 16-ig te-

hetnek eleget. Tájékoztatom 

továbbá az iparűzési adó ala-

nyait, hogy az iparűzési adó 

bevallásának nyomtatványai  a 

www.ecsed.hu honlapról tölt-

hetők le. 

A csatornázás befejezése érde-

kében a képviselő-testület 49 

millió Ft  hitel felvételéről dön-

tö�. Ez az összeg fedezi az in-

gatlanon belüli, úgyneveze� 

„előre kötés” költségét, mely-

nek kifizetését– a beruházás  

befejezéséig történő elvégzés 

esetén—az önkormányzat fel-

vállalta. 

Mivel az önkormányzat költség-

vetése a 300 millió forintot 

meghaladja és hitelt kíván fel-

venni, köteles a könyvvizsgáló 

alkalmazása. 

A februári ülésen elfogadásra 

került  a Köz8sztviselők teljesít-

ményértékelésének szempont-

jai c. dokumentum. 

2010. év végén, 2011 év elején 

sajnálatos kifizetéseket kelle� 

teljesítenie az önkormányzat-

nak Süki Lóránt javára: 

• 2010-ben 2 543 522  Ft 

került kifizetésre, mely 

a 3 havi kötelező végki-

elégítést, a 2010. évi 

szabadságmegváltást és 

a passzív táppénz ön-

kormányzatra eső ré-

szét fedezte 

• 2011-ben 2 110 000 Ft 

–ot. Ez az összeg az 

elmúlt 4 év ala� ki nem 

ve� szabadság megvál-

tását tartalmazza 

A fen8ekben felsorolt kifizeté-

sek az egyébként is szűkös  

költségvetést terhelték. 

A szociális igazgatásról és szoci-

ális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 35. §-a az ak?v Bér-

pótló ju�atásra való jogosult-

ság egyéb feltétele, hogy a 

kérelem benyújtója vagy az 

ellátás jogosultja lakókörnyeze-

te rendeze�ségét biztosítsa. 

Aki nem tartja rendben lakó-

környezetét, nem lesz jogosult 

semmilyen ellátásra. A lakókör-

nyezet rendeze�ségének bizto-

sítása körében  a kérelmező 

vagy jogosult által életvitelsze-

rűen lako� lakás vagy ház és 

annak udvara, kertje, a kerítés-

sel kívül határos terület, járda 

8sztán tartása, az ingatlan álla-

gának és rendeltetésszerű hasz-

nálhatóságának, valamint higié-

nikus állapotának biztosítására 

irányuló köteleze�ség írható 

elő. 

E feltételek teljesítését az ön-

kormányzat helyszíni ellenőrzés 

során vizsgálja meg. 

Az önkormányzat készfizető 

kezességet vállalt a Hatvan és 

Térsége Beruházó Vízközmű 

Társulat által felve� hitel tele-

pülésünkre jutó részére: össze-

sen 241 449 095 Ft-ra és járulé-

kaira. 

A képviselő-testület a ZAGYVA-

SÁG Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesületbe Maksa Mátyás 

polgármestert delegálta. 

Tisztelt Adózók! 

A napokban kerül postázásra az 

adóegyenlegről szóló értesítő, 

melyhez az I. és II. félévi adó 

fizetéséhez szükséges csekket is 

mellékeljük. 

Felhívom figyelmüket arra, 

hogy az I. félévi adófizetési 

A képviselő-testület 

üléséről 

A 2011. február 18-án a helyi 
Művelődési Házban megrende-
zésre került Vállalkozói Fórum 
meghívo� vendégei voltak: 

• Chrabákné Juhász Erika 
a Hatvani Munkaügyi 
Központ vezetője 

• Szalatnai Gábor a Heves 
Megyei Kormányhivatal 
munkatársa 

• Hargitai Katalin a 
LEADER Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület 
munkaszervezet veze-
tője 

  
 
Fórumon tájékoztatást kaptak 
az érdeklődők: 

• A foglalkoztatáspoli8ká-
ról 

• A vállalkozók részvételi 
lehetőségeiről a mun-
kaerő piacon 

• A munkanélküliek mun-
ka világába történő 
visszavezetéséről 

• Civilszervezetek, alapít-
ványok, vállalkozók 
önkormányzatok pályá-
za8 lehetőségeiről a 
LEADER programban a 
Zagyvaságon keresztül 

 
A tájékoztató után a megjelen-
tek kérdéseire válaszoltak a 
meghívo� vendégek 

Polgármesteri Hírlevél 

• A képviselő-

testület ülésé-

ről 

• Önkormányza-

ti hírek 

• Vállalkozók 

fóruma 

• Polgármesteri 

beszámoló 

• Kiemelt ren-

dezvény– az 

1848/49-es 

forradalom és 

szabadság-

harcra való 

emlékezés 
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4. Átszervezésre került a  
 

• Polgármesteri Hivatal 

• Művelődési Ház nyitva-
tartási rendje 

 
5. Megtörtént: 
 

• a 2011. gazdasági év-
ben a kommunális adó 
mértékének csökkenté-
se a 70. életévüket 
betöltö� ecsédi lakosok 
számára. 

• Átszervezésre került a 
temetői járat az idős 
emberek jobb kiszolgá-
lása érdekében. HéNő-
től péntekig, 8-16 óra 
közöO időben lehet 
eszközölni a szállítást. 
Az igényt a Gondozási 
Központban az alábbi 
telefonszámon lehet 
bejelenteni: 37/358-733 

 
 
6. Polgármesteri felkérésre az 
óvodavezető és a védőnő elké-
szí8 a bölcsődei csoport indítá-
sához szükséges igényfelmé-
rést. 
 
7. A falukép rendeze�ségéhez 
tartozik az Akácfa utcai temető 
kitakarí�atása. Elérendő cél: 

• Egyre kevesebb ember 
helyezzen el szemetet a 
temető területén 

• A hozzátartozók megfe-
lelő környezetben tud-
ják leróni kegyeletüket 
elhunytainál. 

 
8. Közmunkások esetében a 

megfelelő munkamorál ki-
alakítása, az elvégze� fela-
datok ellenőrzése. 
 
9. Rendezvények: 

 

• ’ 56-ra emlékezve 

• Fáklyákkal a hősökért 

• Halo�ak napja 

• Emlékművek, díszpol-
gárok sírjainak megko-
szorúzása 

• Somodi János Kanonok 
aranymiséje 

• Katalin bál védnöksége 

• Mikulás party 

• Baba-mama köszöntés 

• Ecséd két legidősebb 
lakójának köszöntése 

• Idősek karácsonya 

• Csillagfényes karácsony 

• TIOP-1.1.1-07/1 záró 
rendezvénye 

 
10. A település polgármestere-
ként a község képviselete az 
alábbi szervezetekben: 
 

• Zagyvaság 

• Hatvani Kistérség– alel-
nök 

• Heves Megyei Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási 
Társula8 Tanács—
elnökhelye�es 

Beszámoló a polgármesteri ciklus első negyedévéről 

Polgármesterré választásomkor 
rendet, rendeze� falusi életet, 
őszinteséget, problémamegol-
dó gondolkodást ígértem Önök-
nek, a község lakóinak. Az el-
múlt negyedévben polgármes-
terként azon munkálkodtam, 
hogy ígéretemet betartva, az i� 
élők problémáit, véleményét 
meghallgatva előbbre mozdít-
sam a település életét. Fontos-
nak tartom, hogy az ember 
bizonyos időközönként szám-
adást készítsen az általa elvég-
ze� feladatokról, de legalább 
ilyen fontos, hogy a lakók tájé-
koztatást kapjanak erről. 
A programomban megfogalma-
zo� feladatok közül és azon túl 
az alábbi tevékenységek való-
sultak meg: 
 
1. Képviselő– testület 

tekintetében: 
 

• Bizo�ságok létrehozása 

• Testüle8 ülések rendjé-
nek meghatározása 

 
2 . A lakosság tájékoztatásában: 
 

• Rendkívüli közmeghall-
gatás– csatornázással 
kapcsolatban 

• Civilfórum 

• Vállalkozók fóruma 

• Honlap ak8vizálása 

• Polgármesteri Hírlevél 
 

3. A megkezdett projektek 
befejezése, továbbvitele: 

• Dögkút rekultivizációja 

• Útfelújítási pályázat 

• Csatornázás 

• IKT eszközfejlesztés az 

ecsédi általános iskolá-
ban 

• Új pályázat az Iskolatej 

program 

• Az úNelújítási pályázat 
melle� kisebb útjavítá-
sok is megtörténtek pl. 

Oldal  2 Polgármesteri Hírlevél 

2011. február 26. 
Batyus bál 
Helyszín: Művelődési Ház, 
Ecséd 
 
 
2011. március 12. 
Jótékonysági bál 
Iskoláért alapítvány 
Helyszín: Művelődési Ház, 
Ecséd 
 
 
2011. március 15. 9 óra 
 
Megemlékezés az 1848/49-es 
forradalom és szabadság-
harcról . 
 
Ünnepi beszéd: Maksa Mátyás 
polgármester 
 
Műsor: Richter Gedeon Általá-
nos Iskola 5. osztály 
 
Helyszín: Temető, ’48-as kop-
jafa 
 
 
 
 

Rendezvények 

A közelgő Nemzet-
közi Nőnap alkal-
mából minden 
hölgynek boldog 
nőnapot kívánok! 

 
Maksa Mátyás  

Polgármester 
 
 
 
 


