
Polgármesteri Tájékoztató 
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2018.április 10-én tartotta Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését, melyen megalkotta Zárszám-
adási rendeletét, továbbá két új rendelet kiadására is sor került, az egyik a szociális ügyek, a másik a közterületek használatának 
szabályait tartalmazza. Ecséd Községi Önkormányzat 16/2011. (XI.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek 
előkészítésében való társadalmi részvételről 1. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati rendeletek tervezetét társadalmi egyezte-
tésre kell bocsájtani. A rendelettervezetek véleményezés céljából Ecséd község honlapján- www.ecsed.hu – 2018. 03. 22-én közzé-
tételre kerültek, és 2018. 03. 23- 03.27-ig álltak nyitva. Az Ecséd Községi Önkormányzat 16/2011. (XI.17.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről alapján megadott elérhetőségen -ecsed.ph@ecsed.hu  - a 
tervezethez vélemény nem érkezett. 

A testület elfogadta az Ecsédi Polgárőrség beszámolóját, valamint az Ecséd Községi Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél 
2017. évben végzett ellenőrzések összefoglaló jelentését. 
2018. évben is közzétételre került Ecséd Községi Önkormányzat pályázati kiírása civilszervezetek támogatására. A pályázat kereté-
ben 6 civilszervezet nyújtott be kérelmet, melyek közül a képviselő-testület  egy szervezetet talált támogatásra érdemesnek. Meg-
tárgyalásra került a térítési díjak mértékének meghatározása. A grémium úgy döntött, hogy nem kíván változtatni a térítési díjak 
mértékén. 
A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kap-
csolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozata alapján Ecséd Községi Önkormányzat 
(továbbiakban: Önkormányzat) 17 m3 szociális célú tűzifa beszerzésére jogosult. A képviselő-testület döntött arról, hogy a szállítás 
költségeit, az önrészt  és a településen történő kiszállítás költségeit a szociális kiadások terhére biztosítja. 
Döntés született arról, hogy az Ecséd 949 hrsz-ú ingatlanból 219 m2, a 963 hrsz-ú ingatlanból 1914 m2 területrészeket a Péter Jó-
zsef Népművészeti Alapítvány ingyenes használatába adja.  
2018. szeptember30-ig meghosszabbításra került a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. számára nyújtott kölcsön 
visszafizetési határideje. 
Az ecsédi Ágói-patak medrének tisztántartása érdekében szükségessé vált a patakágy következő szakaszainak a kotrása: 
Szabadság utca 112. házszámtól a 142. házszámig, valamint a Tabán utca 768 hrsz-től a 825 hrsz-ig. A grémium felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a munkálatokat végeztesse el, s annak költségeit a tartalékalapból fedezze. 

Képviselő-testület üléséről 

A 2018. áprilisi 8.-ai országgyűlési képviselő választás ecsédi eredményei diagramokban 



Szabó Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési 
képviselője március 21-én Ecsédre érkezett 

azzal a céllal, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-
00008 azonosítószámú a Fiatalok helyben-
tartásának támogatása Ecséden című projektet 
elindítsa. Államtitkár úr örömét fejezte ki, hogy 
választókörzetében volt két olyan innovatív, a 
jövőre nézve is tervező településvezető, mint 
Ecséd és Nagyréde polgármestere, akik megra-
gadták e pályázati lehetőséget. Fontosnak tartja e 
beruházást abból a szempontból is, hogy a vidék 
megtartó erejét elősegítse. Maksa Mátyás polgár-
mester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 120 
milliós pályázati összegből 6 lakás kialakítására 
kerül sor az Ecséd, Szabadság utca 155. szám 
alatti épületben, valamint a 9/3 helyrajzi számú 
önkormányzati területen. A lakások alapberende-

zéssel vehetőek majd birtokba. A fiatalok életkezdésének a támogatása a cél, 
ezzel is segítséget adva a letelepedéshez, a családalapításhoz a gyermekvállalás-

hoz. A projektindító keretében lehetőség nyílt az ingatlan bejárására is.  

Maksa Mátyás polgármester az Ecséd Községi Ön-
kormányzat és intézményeinek hölgytagjait szín-
házba invitálta nőnap alkalmából. Ennek kereté-
ben a budapesti Madách Színházban a József és a 
színes szélesvásznú álomkabát című fergeteges 
előadást tekintették meg.  

Nőnap a Madách Színházban 

2018. március 8–án került sor Ecséd Községi Önkor-
mányzat nagytermében a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat szakembereinek éves tanácskozására. A prog-
ramon Maksa Mátyás polgármester, a Szociális, Gyer-
mekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Család és Gyermek-
jóléti Központ képviselői, az ecsédi gyermekjóléti szolgá-
lat és családsegítő, az Ecsédi Richter Gedeon Általános 
Iskola gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakembere, 
az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda vezetője, a Hatvani Rend-
őrkapitányság szakembere és helyi körzeti megbízott 
vettek részt.  

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatait 

ellátó szakemberek tanácskozása 

Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc közelgő 170. évfordulója 
alkalmából az Ecsédi Gyöngyszem 
Óvodában rendhagyó módon készü-
lődtek az ünnepre. Maksa Mátyás 
polgármester segítségével idézték 
meg a múltat. A polgármester ha-
gyományőrző huszárként mutatta be 
a gyermekeknek a ’48-as huszár 
öltözékét, felszerelését. A gyerme-
kek felpróbálhatták a mentét, a csá-
kót, megszemlélhették a tarsolyt, 
kezükbe foghatták a kardot. Igazi, 
élményekkel teli foglalkozásnak voltak részesei így az óvodások.  

Rendhagyó óvodai foglalkozás 

Március 15.  

Maksa Mátyás polgármester Király Béláné és Tóth Vil-
mosné ecsédi lakosokat köszöntötte 90. születésnapjuk 
alkalmából, és átnyújtotta nekik az Orbán Viktor minisz-
terelnök által adományozott emléklapokat.  

Születésnaposok köszöntése 

Óvodai beíratás 

A 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beíratás 

időpontja: 2018. május 14-15-16. 8-16-óráig 

Helye: Ecsédi Gyöngyszem Óvoda, Ecséd, Akácfa utca 

131. 

Az óvodai beiratkozásra az alábbi dokumentumok szük-

ségesek: 

 gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyer-
mek nevére kiállított személyi azonosító (születési 
anyakönyvi kivonat) okmány 

 lakcímet igazoló hatósági igazolvány, lakcímkártya 

 TAJ- kártya 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány 

 óvodai jelentkezési adatlap 

Anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntöm  az 

Ecséden élő édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat. 

Maksa Mátyás 

Polgármester 

"Anya csak Nő lehet. Ez az ő kiváltsága. Az ő hivatása. A 

legszebb és legnehezebb. A legnehezebb, hiszen olyan 

hivatás, amely sosem ad szabadságot, soha nem enged 

pihenőt, állandó figyelmet, szeretetet, odaadást kér, vár, 

követel. Ám mégis szép. Mert csak ő ismeri a titkot. Az 

anyai szív titkát. Hogy miként válik egy új élet önálló em-

berré." (Csitáry-Hock Tamás ) 

Március 15-én az ecsédi Temető 
’48-as kopjafájánál ünnepelni 
gyűltek össze a település lakói, 
az intézmények, pártok, civil-
szervezetek képviselői. Ünnepi 
beszédet Maksa Mátyás polgár-
mester mondott. Az Ecsédi 
Richter Gedeon Általános Iskola 
5. osztályos tanulói a 1848-as 
forradalmi szellemiséget eleve-
nítették fel. Ezt követően a 
Kacus néptáncegyüttes széki 
táncokat mutatott be. Az ün-
nepséget koszorúzás zárta.  

Költészet napja 
Április 11-én a Községi könyvtárban is össze-
gyűltek a versszeretők, hogy kedvenc verseik-
ből ízelítőt adjanak a megjelenteknek. A ren-
dezvényt Maksa 
Mátyás polgármes-
ter nyitotta meg. A 
versdélutánon 
klasszikus és kortárs 
szerzők művei hang-
zottak el. A progra-
mot zongoraművek 
előadása is színesí-
tette. Maksa Má-
tyás minden vers-
mondónak Faludy 
György: Európai 
költők antológiája című verseskötettel köszön-
te meg a szereplést.  

„Esély otthon” 


