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Tisztelt Lakosság! 

 

A feleslegessé vált hulladékot az adott napon reggel 07.00 óráig helyezze el az ingatlana előtt, úgy, hogy a közle-

kedést ne zavarja, és a szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. Az időben ki nem helyezett hulladék nem 

kerül elszállításra.  

LOMNAK tekinthető a feleslegessé váló nagyobb berendezési tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási beren-

dezés, stb. Elektronikai hulladék csak veszélyes összetevő nélkül szállítható el (pl.: hűtőszekrény motor nélkül, 

televízió képcső nélkül). 

Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni! 

A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül egyéb hulladékot– kommunális, építési– a szolgáltató csak külön 

térítési díj ellenében szállítja el. 

El nem szállítható hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes göngyölegek, növényvédő szerek és azok 

csomagolása, használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai 

cikkek, használt étolaj olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, 

egyéb veszélyes összetevőjű hulladékok.. 

Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, autó alkatrészek, állati tetemek, zöldhulla-

dék. 

Készült Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. Hirdetménye 

alapján. 

Maksa Mátyás  

polgármester 

Helyszín: Ecséd közigazgatási területe 

Időpont: 2017. 07. 22. 07.00-tól 



A képviselő-testület üléséről 

A 2017. június 6-ai képviselő-testületi ülésen Maksa Mátyás polgármester tájékoztatást adott az ülést megelőző időszak elvégzett feladata-

iról, munkálatairól, melyek közül a legjelentősebbek: a Trianoni emlékmű elkészítése- költsége 1 811 665 Ft volt-, valamint a pályázati 

forrásból végrehajtott Ecsédi Gondozási Központ és a Ravatalozó tetőhéjazatának cseréje. Tájékoztatta továbbá a testületet a HÉSZ (Helyi 

Építési Szabályzat) módosításának és a TAK  (Települési Arculati Kézikönyv) elkészítésének mérföldköveiről is. A grémium elfogadta Ecséd 

település közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló, 2016. évre vonatkozó rendőrségi beszámolót, valamint az Ecsédi Polgármesteri 

Hivatal 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót, illetve a Családsegítő Szolgálat 2016. évi tevékenységéről, a gyermekjó-

léti szolgálat ellátásáról, a gyermek és ifjúságvédelemről szóló beszámolót. A testület meghatározta a 2017/18. tanévben indítható 

óvodai csoportok számát. Megtárgyalásra került Ecséd honlapjának működtetéséről szóló szabályzat. A grémium felülvizsgálta a Gyön-

gyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség javaslatára  Ecséd Községi Önkormányzat 4/2015. (I.16.) rendeletét a környezetvédelemről és úgy 

döntött, hogy nem kívánja módosítani azt. Megtárgyalásra került a  Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonpro-

fit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közszolgáltatási szerződés felmondása. Ennek oka az volt, hogy a Nemzeti Hulladék-

gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. azt állapította meg, hogy a közszolgáltató  nem felel meg az Országos Hulladékgazdálkodási 

Tervben előírtaknak. Új szerződés megkötésére új szolgáltatónál kerül sor. A képviselő-testület megvizsgálta a Hunyadi és Határ utca lakói-

nak a kérelmét. Maksa Mátyás polgármester tájékoztatta a grémiumot arról, hogy jelen pillanatban csak kővel tudja megteríteni az 

utcákat, és azt behengerezteti, mint ahogyan azt már korábban többször megtette. Új út építését  terveztetni, engedélyeztetni kell, ezenkí-

vül rengeteg járulékos  költséggel is jár. Az ilyen beruházás pályázati forrás igénybevételével lehetséges, ugyanakkor jelen pillanatban út-

építésre nincs pályázat kiírva. A testület hatáskör hiányában levette napirendről Zeke Péter képviselő önálló indítványát. A grémium támo-

gatta Ludányi Csaba képviselő önálló indítványát, mely Maksa Mátyás polgármester a Nemzetgazdasági Minisztérium Lónyai díjára történő 

felterjesztését célozta. A testület több egyéni kérelemről is döntött az ülésen. Részletesen a képviselő– testület üléséről a http://

ecsed.hu/wp-content/uploads/2016/12/jkv-2016.06.06.pdf link alatt megtalálható dokumentumban olvashat.  

 Felhívom a földhasználók és az ingatlantulajdonosok fi-

gyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeleté-
ről szóló 2008. évi XLVI. törvényben (továbbiakban: Éltv) 
megfogalmazottak értelmében tegyenek eleget a parlagfű 
védekezési kötelezettségeiknek. A parlagfű ellen kézi 
gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres 
gyomirtással kell védekezni. Ezen védekezés alapvetően a 
földhasználó kötelezettsége. Az Éltv. alapján a földhasználó 
köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt köve-
tően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyama-
tosan fenntartani. Ennek értelmében a földhasználót ter-
helő kötelezettség kettős: a parlagfű virágzásának megaka-
dályozása és ennek a preventív magatartásának a – vege-
tációs időszak alatti – folyamatos biztosítása. A kötelezett-
ség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés alapján 
történik. A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés 
alapján, külterületen a kormányhivatal, belterületen a 
jegyző végzi. Július 1-jét követően, amennyiben a földhasz-
náló kötelezettségének nem tesz eleget, a földhasználó 
költségére belterületi ingatlan vonatkozásában a jegyző 
közérdekű védekezést rendel el, azaz a kaszálást – akár a 
lezárt terület felnyitásával – elvégezteti. Továbbá a mulasz-
tóval szemben az Megyei Kormányhivatal Növény- és Ta-
lajvédelmi Igazgatósága, a fertőzött terület nagyságától és 
a gyomborítottság mértékétől függően 15.000-Ft-tól 15-
.000.000,- Ft-ig terjedő növényvédelmi bírságot szab ki, e 
körben a hatóságnak nincsen mérlegelési lehetősége. A 
leírtak alapján kérjük valamennyi ingatlan használóját, 
illetve tulajdonosát, hogy aki eddig nem tett eleget a tör-
vényi kötelezettségeinek, az a védekezési munkálatokat 
önként haladéktalanul végezze el.  

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE 
Június 4-én a nemzeti összetartozás napján, Ecséd 
település szívében- mint ahogyan fogalmazott Sza-
bó Zsolt államtitkár úr- leleplezték a Trianoni em-
lékművet. 
Maksa Mátyás a település polgármestere a Szent 
Koronáról beszélve Szent István szavait idézte:” a 
Magyar Szent Korona jelképezi az országot, mint 
területet, az országot, mint egy uralom alá tartozó 
népességet, a közigazgatási intézményrendszert, az 
apostoli keresztény hitet, az apostolságot, az ural-
kodó személyét, az uralkodói tulajdonságokat és 
képességeket, az igazságos ítélkezést és a jogi in-
tézményrendszert, a társadalmi türelmet, az ország 
védelmét.” 

A megjelent vendégek, pártok, civilszervezetek képviselői koszorút helyeztek el 
az emlékműnél. 
Az ünnepi műsort az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola tanulói adták. 

Új emlékművel gyarapodott a település 

Nyár elején az ünnepnapoké volt a főszerep. A sort a borverseny díjátadó ün-
nepsége nyitotta, amelyen Szabó Zsolt államtitkár a legjobb vörösbor készítője 
számára adta át a különdíjat, míg Maksa Mátyás polgármester a legjobb rozét 
díjazta. 2017. május 26-án 17.00 órai kezdettel került sor a Richter gála meg-
rendezésére az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskolában. A 2. osztály műso-
rát a katicabogarak élete ihlette, amelyről azon a rendhagyó környezetismereti 
órán szerezhettek ismeretet, melyre Maksa Mátyás polgármester jóvoltából 
jutottak el a Mátra Múzeum látogatása során. Gyermeknap alkalmából mind 
az óvodás mind az iskolás gyermekeket meglepetés várta szintén Maksa Má-
tyás polgármester jóvoltából. Az óvodások ugráló várban múlathatták az időt, 
az iskolások csapatai a főzőversenyen mérhették össze tudásukat. A legíze-
sebb, ötletesebb ételek elkészítői  pénzjutalomban részesültek, mely a osztály-
közösség programjához járul hozzá. Az első helyezett 20 000 Ft, a második 
helyezett 15 000 Ft, a harmadik helyezett 10 000 Ft támogatást vehetett át 
polgármester úrtól. Az óvodai ballagáson a település vezetője ismertette azo-
kat a fejlesztéseket, amelyeket annak érdekében tett, hogy az ecsédi gyerme-
kek egyenlő esélyekkel indulhassanak iskolás életüknek. Június 17-én elbúcsúz-
tak az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola végzős diákjai. Maksa Mátyás 
polgármester ünnepi beszédében a származás hűségére hívta fel figyelmüket. 
Ezt követően minden ballagó emléklapot vehetett át a település vezetőjétől. A 
2016/2017. tanév jó tanuló díját Valiskó Jázmin érdemelte ki, amit ezen ünne-
pély keretében vehetett át polgármester úrtól.  

Ünnepeinkről 

Az alábbi linkeken további híreket olvashat: 

http://ecsed.hu/2017/05/30/maksa-matyaspolgarmester-a-

fejlesztesekrol-beszelt/ 

http://ecsed.hu/2017/04/15/ecsedi-tancok-az-allami-nepi-

egyuttes-musoraban/ 

Hírajánló 


