
Polgármesteri Tájékoztató 
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2019. április 02-án tartotta Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését, melyen megalkotta Zárszámadási rendeletét. A testület 
elfogadta a Hatvani Rendőrkapitányság Ecséd közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló jelentését, továbbá az Ecsédi Polgárőrség beszámolóját, valamint az 
Ecséd Községi Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél 2018. évben végzett ellenőrzések összefoglaló jelentését. 

2019. évben is közzétételre került Ecséd Községi Önkormányzat pályázati kiírása civilszervezetek támogatására. A pályázat keretében 2 civilszervezet nyújtott 
be kérelmet, melyek közül a Képviselő-testület  az Ecsédi Polgárőrséget 120 000 Ft, a Magyar Rákellenes Liga Ecsédi Alapszervezetét 83 000 Ft támogatásban 
részesítette. 
Megtárgyalásra került a térítési díjak mértékének meghatározása. A grémium úgy döntött, hogy nem kíván változtatni azon. 
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. tv. (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, 
hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. A Köztársasági Elnök a KEH/01231-2/2019. szá-
mú határozatával a választást 2019. március 07. és április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki. Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a 
20. SZ/2019. (II.21.) OBHE határozatában megállapította a 2019. évben megválasztandó bírósági ülnökök számát. Ülnököket nagykorú magyar állampolgárok, 
helyi önkormányzatok és egyesületek, a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnököket a tantestületek, érdek-képviseletei szervek továbbá a jogsza-
bályban meghatározott egyéb szervezetetek, a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancs-
nokai jelölik. Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy bírósági ülnökké választja Zrubák Adrienn Ecséd, Arany János utca 35. szám 
alatti lakost, illetve a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban való ülnöki munkára Hegedűs Csabánét, az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda vezetőjét. 
A Képviselő-testület a Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás ügyeiben Ecséd Községi Önkormányzat, mint a Társulás tagja, 
tagi képviseletében általános, önálló döntési joggal Maksa Mátyás polgármestert ruházta fel. 

Képviselő-testület üléséről 

Óvodai beíratás 

A 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beíratás időpontja: 

2019. május 14-15-16. 8-16-óráig 

Helye: Ecsédi Gyöngyszem Óvoda, Ecséd, Akácfa utca 131. 

Az óvodai beiratkozásra az alábbi dokumentumok szükségesek: 

 gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított személyi azonosító (születési anyaköny-
vi 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 

Az anyai szeretet kritikátlan, önzetlen és önfeláldozó, az anyai 

szeretet mindent megbocsát: a hisztizést, a könnyeket, a közöm-

bösséget, a hálátlanságot vagy a kegyetlenséget is. Az anyai sze-

retet egy fekete lyuk, ami elnyeli a bírálatot, felment minden vád 

alól, megbocsátja az istenkáromlást, a lopást és a hazugságot, és 

még a leggonoszabb cselekedetet is olyasmivé változtatja, ami 

nem az ő hibája. /Joanne Harris / 

Kivonat a 2/2019 (II.14) sz. HVI vezető határozatából 

A Heves Megyei Vízmű Zrt . (a továbbiakban: Vízmű) új ütemtervet készít elő, amely 
alapján évi egyszeri mérőóra olvasásra tervezi az átállást, előreláthatólag valamikor az 
év 2. felétől. Erről, ha az átállás megtörténik, részletes, központilag kiküldött levélben 
értesíti majd a tisztelt lakosságot. A változások előkészítésének időszakában Ecséden a 
számlázás ütemezése változatlanul marad, de várhatóan az áprilisi páros havi leolva-
sást nem tartotta meg a Vízmű. Ecséd felhasználói  a megelőző 1 éves idő-
szak felhasználási adataiból kalkulált napi átlag alapján becsült számlát kap-
nak, vagy diktálásaikat többféle módon rögzíti és a számlázásánál 04. hóban figyelem-
be veszi. A diktálást a következő módon tudja fogadni a Vízmű: 

 Honlapukon a  https://www.hmvizmurt.hu/index.php/ugyfelszolgalat/

vizmeroallas-bejelentese  linken  

 Ügyfélszolgálatán a  37/ 341 717-es telefonszámán személyesen/ üzenetrögzí-
tőre diktálva vagy az ugyfelszolgalat@hatvan.hmvizmurt.hu email címre elküld-
ve 

A mérőórák fotózásával sokkal közelebb kerülnek a valós fogyasztáshoz, fotót e-mailen 
tudnak küldeni a Felhasználók.Néhány kritikus helyen tartandó ellenőrző olvasástól 
eltekintve a fenti rendszer szerint történik majd a számlázás 06. hóban is és legközelebb 
2019.08. hóban megy újra leolvasó a településre. Ez lesz az éves elszámolás hónapja 
is. 

Vízóra leolvasás változása 

Anyák napja 

A Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztály értesítése 
alapján az ecsédi külterületet is (afrikai sertéspes-
tissel) fertőzötté nyilvánítja. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy indokolatlanul 
ne járjanak a határban. 
Aki vaddisznó tetemet vagy vaddisznó maradványt 
talál, kerülje el azt, és jelezze a helyszín megjelölé-
sével 

 a Polgármesteri Hivatalban vagy 

 az ecsédi Vadásztársaságnál, vagy 

 a hivatásos vadásznál: Vastag Máté 06-30/ 

161 0450 vagy 

 Széltanyán: 06 37/ 358 004, 06 20/9564 450 

Forrás: Nemeskéri Kiss Géza Vadásztársaság 
3013 Ecséd, Akácfa utca 131/2. 

Figyelemfelhívás 
A Nemzeti Eszközkezelő 2019. március 31-ig tájékoztató levelet küldött bérlőinek, amelyben felaján-
lotta az arra jogosultak számára azt, hogy eddigi bérelt ingatlanukat kedvezményesen visszavásárolják. 
A megvásárlásra a bérlőknek egyösszegben vagy részletekben van lehetőségük, de dönthetnek úgy is, 
hogy továbbra is bérlőként laknak az ingatlanban változatlan feltételek mellett. 
Kérjük bérlőinket, hogy a tájékoztató levelünket vegyék át és olvassák el figyelmesen. A levél a döntési 
lehetőségek szerint háromféle nyilatkozatmintát tartalmaz: 

1. Nyilatkozat egyösszegű kedvezményes visszavásárlásról, 

2. Nyilatkozat részletfizetéssel történő visszavásárlásról, 

3. Nyilatkozat bérleti szerződés változatlan feltételek melletti fenntartásáról 

Kérjük, hogy döntése szerint mindenki válassza ki az egyik nyilatkozatot, és kitöltve küldje azt vissza 
a Nemzeti Eszközkezelőnek a kézhezvételtől számított 60 napon belül. Kérjük bérlőinket, hogy min-
denképpen válasszanak egyet a három lehetőség közül és nyilatkozatukat küldjék vissza 60 napon 
belül, mivel ennek elmulasztása esetén a jogszabályok rendelkezése szerint a bérleti díj 2019. július 
1-jétől a háromszorosára emelkedik. 
Külön felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a részletvételről szóló nyilatkozaton ne felejtsék el feltün-
tetni az állampolgárságukat és a személyi azonosítójukat (a lakcímkártyája hátoldalán található 11 
tagból álló számsor) is. 
A döntéshez és a nyilatkozat kitöltéséhez segítséget kaphatnak ügyfélszolgálati irodáinkban. 
Forrás: Nemzeti Eszközkezelő Zrt.  

Hirdetmény 
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