
Polgármesteri Tájékoztató 
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Szeretettel hívom, várom Önt és családját a karácsonyi közös gyertyagyújtásra. 

Ünnepi beszédet mond: Maksa Mátyás polgármester 

Sztárvendég: Szandi 

A rendezvény közreműködői: 

az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda nagycsoportos óvodásai 

az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola tanulói 

Minden kedves megjelent vendég egy mézeskalácsra és egy pohár forró borra, teára. 

2017. november 21-én tartotta Ecséd Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) soron következő ülését. Maksa Mátyás polgár-
mester beszámolt az eltelt időszak munkálatairól: Az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda Központi Konyhája jól működik, az ellátásban nincsenek fenn-
akadások, megtörtént a Hársfa utca egy szakaszának megújító aszfaltozása illetve a Temető hátsó bejáratánál lévő útszakasz is aszfalt burko-
latot kapott. Rendben lezajlottak a hatósági, illetve a MÁK által végzett ellenőrzések. Beszélt a személyi változásokról, illetve, hogy kiírásra 
kerül 1 fő védőnői, 1 fő óvónői és 1 fő szociális gondozói álláspályázat. Megtárgyalásra került az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. 
évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása. Elfogadták Ecséd Községi Önkormányzat 2018. évre szóló belső ellenőrzési tervét,  mind-
emellett a Testület felhatalmazta Maksa Mátyás polgármestert, hogy kössön szerződést a legjobb ajánlattevővel a belső ellenőrzés feladatai-
nak ellátására. A grémium elfogadta a Pénzügyi Bizottság (továbbiakban: PB) javaslatát, hogy Maksa Mátyás polgármestert Ecséd Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete részesítse illetményének háromhavi összegével megegyező jutalomban.  A PB javaslatát a következőkkel 
indokolta: „Maksa Mátyás a 2017. év során is töretlen lendülettel dolgozott. Felelősségteljes gazdálkodásának köszönhetően Ecséd Községi 
Önkormányzat jól működik. Újabb pályázatok megvalósítására és benyújtására került sor. Munkájával a település biztos és kiegyensúlyozott 
működését, az itt élők érdekeit szolgálja.” Az Önkormányzat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján elkészíttette a 
teljes településre vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyvet (továbbiakban: TAK), valamint a kézikönyvre alapozottan a Településképi 
Rendeletet (továbbiakban: rendelet). A partnerségi egyeztetésre nyitva álló határidőben  véleményezésre lakossági fórum keretében illetve 
írásban (elektronikus és papíralapú) volt lehetőség. A dokumentumokkal kapcsolatban nem érkezett vélemény, azok az ülésen elfogadásra 
kerültek. A Testület úgy döntött, hogy Nagy Szilvia, valamint Zsák Győző tulajdonát 1/2-1/2 arányban képező Ecséd külterület, szántó művelé-
si ágú 0113/9 és a 0113/10 hrsz-ú földterületet, melynek összterülete: 5 366 m2 elcseréli az Ecséd Községi Önkormányzat tulajdonát képező 
Ecséd belterület 385 hrsz-ú szántóra, melynek a művelhető területe 6 833 m2. A csere  a heves esőzések  okozta károk megelőzését hivatott  

folytatás a következő oldalon 

Képviselő-testület üléséről 



szolgálni, lehetőség lesz így az Önkormányzatnak árvíz elhárítására intézkedéseket tenni. A 2018. évi országgyűlési képviselő- választáson 

feladatot ellátó SZSZB tagok összetétele megváltozott. Ennek következtében szükségessé vált a  szavazókörönként a szavazatszámláló bizott-

ságok összetételének és települési szinten a póttagok névsorának a módosítása. Változott Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 16/2011. önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről.  A közfeladatot 

ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet értelmében a közfeladatot ellátó szerv 

Iratkezelési szabályzatát évente felülvizsgálja, s ha szükséges a módosításokat végrehajtja.  A jogszabályi környezet változása okán  a szabály-

zatot szükséges volt módosítani. A Testület elfogadta Ecséd Községi Önkormányzat 2018. évi Munkatervét. Ecséd Községi Önkormányzat (a 

továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő- testületének 206/2016.(VI.29) határozata alapján aláírásra került sor az Országos Orvosi Ügyelet 

Nonprofit Kft – vel (továbbiakban: Kft.) a feladatellátási szerződés megkötésére 2017. január 1. kezdő hatállyal. A Kft. orvosi ügyelet kiegészí-

tő díjazásának emelésére jelentett be igényt, melynek mértékét 9 Ft/fő/ hóban határozta meg. Ez a 2018. költségvetési évet érinti. A polgár-

mester javaslatára a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az orvosi ügyelet önkormányzati kiegészítő díjazása emelését a 2018. évi költségve-

tés tervezetébe beépíti 9 Ft/fő/hó mértékben. A grémium megtárgyalta és elfogadta az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 2017/18-as tanévre szóló  

munkatervét, Pedagógiai Programját, valamint Ecséd Községi Önkormányzat Házi segítségnyújtás és család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

szakmai programját . A helyi rendeletek alkalmazhatóságának felülvizsgálata alapján a Testület hatályon kívül helyezte a következő önkor-

mányzati rendeleteket: Az Ecsédi Önkormányzat 11/2004 (IV.9.) rendelete a sportról, Az Ecsédi Önkormányzat 3/2005. (II.17.) rendelete a 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről, Az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI.09.) önkormányzati rendelete 

Ecséd község 2011-2016. évre szóló helyi hulladékgazdálkodási tervéről, az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. évi 

(XII.14.) önkormányzati rendelete víz és csatornadíjról, Az Ecsédi Önkormányzat 16/2005 (XII.21.) rendelete Ecséd Község Helyi Építési Sza-

bályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról. Ecséd Községi Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan 

támogatási igényt nyújtott be a belügyminiszterhez. Az önkormányzat részére megítélt támogatás nagysága: 68 erdei m3 tűzifa mennyiség. A 

szociális tüzelőanyag igénylésének részletes feltételeiről a Képviselő-testület rendeletet alkotott. Kérelmet nyújtottak be az Ecséd, Szabadság 

utca 74. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbevételére, illetve vételi ajánlatot tettek az ingatlanra 3,5 millió Ft értékben.  A Testület úgy 

döntött , hogy  az ingatlant el kívánja adni azzal, hogy a vételárból származó bevételt egy másik, civilház kialakítására alkalmas ingatlanba 

fekteti. A testület az Ecséd, Szabadság utca 74. szám alatti ingatlan (ház+telek) irányárát 4,5 millió Ft összegben határozta meg. Maksa Mátyás 

polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Szabó Zsolt államtitkár segítségével 11 millió Ft támogatás  érkezik  civilház kialakítására, mely-

ben elhelyezésre kerülnek a település népi hagyományát őrző tárgyai, viseletei, eszközei. Több kérelem érkezett önkormányzati lakások bér-

bevételére illetve a bérlet meghosszabbítására, mely kérelmek elutasításra kerültek egyrészt bérbe adható ingatlan hiánya, másrészt  belső 

karbantartási munkálatok végzése miatt. A Testület az ülésén úgy döntött, hogy támogatja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a 

vagyonkezelési szerződés, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését, valamint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulla-

dék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részesedésszerzé-

sét Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, valamint azt, hogy a Társulások elnöke az 

előterjesztés 1. és 2. mellékletei szerinti tervezetekben foglalt tartalommal az üzletrész-átruházási szerződést megkösse, és a Társaság társa-

sági szerződésének a módosítását megszavazza.  A testület 2018. március 31-re módosította a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit 

Kft. számára nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejét. Megtárgyalásra kerültek  a Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költ-

ségvetése tervezésének irányelvei.  

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 27-ei rendkívüli ülésén  úgy döntött, hogy 4,1 millió Ft-ért az Ecséd, Sza-
badság utca 74. szám alatti önkormányzati ingatlant eladja, és megvásárolja 4,5 millió  Ft-ért az Ecséd Kossuth utca 90. szám alatti ingatlant, 
amelyben civil-faluház kerül kialakításra. A Testület felhatalmazta a polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot a faluház kialakításához szük-
séges forrásra. Mindemellett döntés született arról is, hogy az idősek nappali ellátását szolgáltatási megállapodás útján biztosítják. Elfogadás-
ra került az Ecséd Községi Önkormányzat Házi segítségnyújtás és család- és gyermekjóléti szolgáltatás módosított szakmai programja. 

Ecséd Községi Önkormányzat képviseletében az 
Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola minden 
tanulója, valamint az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 
nagycsoportos óvodásai számára Maksa Mátyás 
polgármester karácsonyi ajándékként színházje-
gyet adományozott. A színházlátogatás szervezett 
keretek között történt, pedagógus kísérettel. 

A nagycsoportos óvodások, valamint az 1-4. osz-
tály tanulói a Pesti Magyar Színházban a Haris-
nyás Pippi, az 5-8. osztályos tanulók a Valahol 
Európában című előadást tekinthették meg. 

A program és az utazás költségét az Ecséd Közsé-
gi Önkormányzat teljes egészében átvállalta, így 
az a gyermekek és a kísérő pedagógusok részére 
ingyenes volt. 

Ecsédi gyermekek a Pesti Magyar  

Színházban 
Október 29-én az Ecsédi Mindenszen-
tek templomban a mindenszenteki 
búcsú alkalmából az aranymisés Hubay 
József Bertalan kanonok tartott ünnepi 
szentmisét.  A jeles napon üdvözölte 
őt Varga József plébániai kormányzó, 
felelevenítve kanonok úr életút-
ját.  Hubay József Bertalan az eltelt öt 
évtizedben szolgálta híveit és a Jóis-
tent Mádon, Monokon, Sátoraljaújhe-
lyen, Fonyban, Rózsaszentmártonban 
és immáron 28 éve Szücsiben. Ezt kö-
vetően Maksa Mátyás polgármester 
köszöntötte az aranymisés atyát, majd 
a tisztelet és megbecsülés jeleként 
átnyújtotta az ünnepeltnek Ecséd em-
lékplakettjét.   

Aranymise 

December 6-án 15.00 órakor az 
ecsédi Művelődési Házban megrendezett 
Mikulás napi ünnepen Maksa Mátyás pol-
gármester édességcsomaggal és meglepe-
tésműsorral kedveskedett a kicsinyeknek.  

Mikulás napi ajándék 

A házi segítségnyújtás, valamint a 

család- és gyermekjóléti szolgálta-

tás  új helyen várja ügyfeleit. 

A szolgáltatás helye: 

Ecséd Községi Önkormányzat 

Ecséd, Szabadság utca 139. ,  

földszinti iroda 


