
Polgármesteri Tájékoztató 
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2018. január 23-án tartotta Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését, melyen megalkotta költségvetési ren-
deletét. A Testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal és az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda együttes 2018. évi mű-
ködési és felhalmozási költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 611 450 454 Ft-ban állapította meg. Döntés született arról, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzatok kötelező feladatai ellátásához jogsza-
bályban rögzített állami támogatás fel nem használt összegének visszafizetését a tartalékalap terhére teljesíti. Módosításra került a Zagyva-
ság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határideje. A Képviselő-testület határozott arról hogy 
pályázni kíván  a LEADER HACS által közzétett programokra, továbbá más forrásból mezőgazdasági munkagépre, valamint egy 1848/49-es 
emlékhely kialakítására. A járdafelújításra elnyert 15 millió forintos támogatás Arany János utca, a Nyárfa utca és a Bercsényi utca járda-
szakaszainak felújítására kerül felhasználásra. A grémium egyetértett a Heves Megyei Kormányhivatal azon javaslatával, mely szerint Ecséd 
település beiskolázási körzete: Ecséd közigazgatási területe. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy csatlakozik a betelepítést elutasító tele-
pülésekhez. Nem akar sem bevándorlás-szervező irodákat, sem migránsokkal teli magyar településeket. Tárgyalásra kerültek az önkormány-
zati tulajdonú lakások bérletére irányuló kérelmek. 

Képviselő-testület üléséről 

Tisztelettel meghívom Önt  

az 1848/49-es forradalom és  

szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségre 

és  

koszorúzásra. 

Időpont: 2018. március 15. 09.00 óra 

 

Helyszín: Ecséd, Temető, 1848/49-es kopjafa 

 

Maksa Mátyás 

polgármester 

Az Országgyűlési képviselők választásának napja 2018. április 8. 
A szavazás a választás napján 06.00 órától 19.00 óráig tart.  
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személye-
sen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben. A 
mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. A 
szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár 
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, kül-
földön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.  
Átjelentkezést 2018. április 6-án 16.00 óráig, a külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16.00 óráig 
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, vagy levélben, illetve 
személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. 
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre  és egy országos 
listára lehet. 
Részletes tájékoztatást a helyi választási irodától kaphat illetve a 
www.valasztas.hu oldalon olvashat. 

Hirdetmény 



2018. január 23-án reggel 8 órától közmeghallgatásra került sor az Ecséd Községi Önkormányzat Nagytermében. 

Maksa Mátyás polgármester összegezte a 2017. évi elvégzett feladatokat. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi 

működési és felhalmozási költségvetésének bevételi főösszegét: 526.498.485 Ft-ban, a kiadási főösszegét 526.498.485 Ft-ban állapította meg. 

Ebből az összegből kellett gazdálkodni az elmúlt évben. 2017. január 1-jétől Ecséd Községi Önkormányzat szerződést kötött a Bródy Sándor 

Megyei Könyvtárral a Heves Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató rendszerhez történő csatlakozásról. A rendszer célja a szolgáltatási helyek 

széleskörű könyvellátásának megoldása. A csatlakozás eredményeként a könyvtár folyamatosan bővülő és cserélődő könyvkínálattal és meg-

növelt nyitva tartási idővel várja a kedves olvasókat. Rendben lezajlottak a hatósági, illetve a MÁK által végzett ellenőrzések.  

2017. július 1-jétől megszűnt az Ecsédi Gondozási Központ, mint intézmény az egyes kiüresedett feladatok okán, a házi segítségnyújtást, vala-

mint a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatait az önkormányzat a továbbiakban kormányzati funkció kódon látja el. 

2017. január 1-jétől az ASP szakrendszeren keresztül látja el gazdálkodási, valamint adógazdálkodási feladatait Ecséd Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala, mindemellett felkészült az egyéb igazgatási feladatok szakrendszerben történő ellátására valamint az elektronikus 

ügyintézésre. 

A főbb feladatok jellemzését követően Maksa Mátyás polgármester beszélt a 2017. évben elvégzett fejlesztésekről. Megtörtént: 

 a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztésére című pályázat 

2017. évre előírt feladatainak a megvalósítása 

 az Ecsédi Polgármesteri Hivatal informatikai eszközparkjának felújítása 

 az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda Központi Konyhájának belső szerkezeti átalakítása és eszközcseréje 

 az Ecsédi Gondozási Központ és a Temető ravatalozójának felújítása  

 a járdafelújítás, mely a következő utcákat érintette: Damjanich utca 1-32. számig, Dózsa György utca 2-31. számig, Hársfa utca 2-160. szá-

mig és a Toldi utca 1-32. számig 

 a járdaépítés az Akácfa utca 88. számtól a Temetőig 

 a temető oldalsó bejáratától a bevezető útszakasz aszfaltozása 

 új urnafalak telepítése 

Ezt követően sor került a 2018. évi fejlesztések, tervek ismertetésére. 

Pályázat civilszervezetek részére 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(I.21.) 

rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről 

(továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés c) pontja alapján a civil-

szervezetek programjaik megvalósításának támogatása érdekében 

pályázatot nyújthatnak be minden év március 31-ig a képviselő-

testülethez. 

Pályázók köre: 

 A Rendelet 2. § a) pontjában foglaltak: az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 6. § a)- c) pont-

ja alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező egyesület, 

alapítvány (kivéve párt, munkaadói, munkavállalói érdekképvise-

leti szervezet, önkéntes vagy kölcsönös biztosító társaság, ma-

gánnyugdíjpénztár, egyház). 

 A Rendelet  2. § b) pontjában foglaltak köre: jogi személyiséggel 

nem rendelkező civil társaság (klub, baráti kör, stb.) 

A pályázat benyújtásának  helye, módja, ideje: 

Helye: Ecséd Községi Önkormányzat (3013 Ecséd, Szabadság utca 

139.) 

Elektronikusan: ecsed.ph@ecsed.hu 

Ideje: 2018. március 30. 

Módja: Támogatási űrlap civil szervezetek részére támogatás el-

nyerésére című adatlapon, mely letölthető a www.ecsed.hu /hírek/ 

oldalról Pályázat a civilszervezetek részére cikkből. 

Összefoglaló a közmeghallgatásról 

Két okból szoktuk bámulni a csillagot, mert 

ragyog, és mert kifürkészhetetlen. Közvetlen 

közelünkben azonban van egy sokkal elbűvö-

lőbb és sokkal mélységesebb titok: a nő.” 

/Victor Hugo/  

Szeretettel köszöntöm Ecséd minden hölgyét a nemzetközi 

nőnap alkalmából. 
Maksa Mátyás 

polgármester 

Elnevezés Érték/Ft 

Csapadékvíz-elvezetés 40 millió 

Mini bölcsőde 25 millió 

Ecsédi Gyöngyszem Óvoda tornaszobájá-

nak kialakítása 

45 millió 

Esély otthon 120 millió 

Út– és járdafelújítás 18 millió 

Civil-faluház 20 millió 

1848/49-es emlékhely kialakítása 5 millió 

LEADER HACS pályázatai 2-2 millió 

2018. év fejlesztései 

A fejlesztések Szabó Zsolt államtitkár támogatásával valósulnak meg. 

50 év házasságban 
Fekete Jolán és Trecska János 2018. feb-
ruár 24-én ünnepelte 50. házassági évfor-
dulóját, megerősítve a fél évszázada tett 
fogadalmukat. Ezen alkalomból Maksa 
Mátyás polgármester köszöntötte őket.  


