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Polgármesteri Tájékoztató 

Tisztelt Ecsédiek! 

A 2014-2019-es polgármesteri ciklus hamarosan lezárul.  Eredményesnek 
ítélem meg az elmúlt időszakot, hiszen egy sor nagy volumenű fejlesztést 
sikerült megvalósítani. Büszkén mondhatom, hogy  Ecséd is felzárkózott azon 
települések sorába, amelyeknek sikerült olyan infrastrukturális beruházásokat 
megvalósítani, melyek a település megtartó erejét fokozzák, illetve vonzóvá 
teszik a fiatal párok, családok letelepedésére. Külön öröm számomra, hogy az 
elmúlt években népességszám növekedés figyelhető meg községünkben.  
Bízom benne, hogy személyes kötődéseiken túl  azért is szeretnek Ecséden 
élni, mert: 

 a falunk egyedi arculatú (tiszta, rendezett, urbanizálódó), 

 jó utakon, járdákon közlekedhetnek, 

 a nehéz élethelyzetekben is számíthatnak a segítségemre és általam 
az önkormányzat segítségére is, 

 rengeteg támogatási formát vehetnek igénybe, amely segíti  mind az 
idősek, mint a családok megélhetését a mindennapokban, 

 a rendszeres rendőri jelenlét, a körzeti megbízott munkája, a polgárőr-
ség működése miatt a térség egyik legbiztonságosabb településén 
élhetünk, 

 minden korosztály számára biztosított az igényesen megszervezett, 
érdeklődési körének megfelelő program, rendezvény, 

 közintézményeinket ügyfélcentrikus, ügyfélbarát szolgáltatás jellemzi. 

Polgármesterként mindig a falu érdekeit képviseltem, s így kívánok dolgozni a jövőben is. Az elszántságot, a kitartást, a tenni 

akarást és a jól elvégzett munkát tartom a siker garanciájának. Hiszem, hogy jó úton járunk, de van még tennivaló. Bízom 

benne, hogy a következő 5 éves ciklusban hasonló intenzitással, kitartással tudjuk folytatni a munkát. 

A közelmúlt…. 

 Ecséd Községi Önkormányzat saját költségvetéséből elkészült 

a Hunyadi utca, Akácfa utca 92. számtól a Tabán utca 36. 
számig terjedő útszakaszán (532 hrsz.), valamint a Ta-
bán utca 41-47. szám alatti szakaszon (876 hrsz.), a 
Hársfa utca egy részén, a Kostok közben, és az Orvosi 
Rendelő udvarán az aszfaltborítású  útfelújítás. 

 Zúzott kővel terítetté vált a Határ utca, a Klapka utca egy 

része, és a Méhész köz. 

 Az V. Ecsédi sokadalom szüret előtt az Agrárminisztérium 
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatának 4 millió forintos 
támogatásából valósult meg.  

 Szeptember hónaptól napi 24 órában üzemel az Ecséd 
Községi Önkormányzat épületében elhelyezett bankauto-
mata. 

 Közbenjárásom eredményeként az ecsédi Richter Gedeon 

Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévtől felmenő rend-
szerben elkezdődött az angol nyelvoktatás, továbbá az Ecsédi 
Gyöngyszem Óvodában lehetőség van a 2019/2020-as neve-
lési évtől az  angol nyelv játékos elsajátítására. 

 A település honlapja akadálymentesítetté vált, amely funkci-

ót ikon használatával tudnak működtetni. 

 Orvosi műszerek, eszközök beszerzése mindkét körzetben 2 

millió forint értékben. (Magyar Falu Program) 

 Megkezdődött a szociális tűzifa kiszállítása a jogosultakhoz. A 
tűzifa beszerzése pályázati úton valósult meg, a fa kiszállítá-
sát az önkormányzat saját forrásból fedezi. 

 Új támogatási formák is bevezetésre kerültek. Így az iskolakez-

dési támogatás, amit első ízben a 2019. évben igényelhetnek 

az általános iskolás valamint középiskolás gyermeket nevelő, 

Ecséd településen élő szülők. Az általános iskolás tanulmányokat 

folytató gyermek esetében 10 000 forintos, 

középiskolás gyermek esetében 15 000 

forintos támogatást vehet igénybe minden 

év augusztus 15-től október 31-ig a szülő.  

 A másik új támogatási forma a 

gyógyszertámogatás, ami azt célozza, hogy 
rendkívüli támogatás keretében rendszeres 
egyéni, továbbá akut megbetegedésből 
eredő gyógyszerszükséglet megvásárlásá-
hoz segítséget adjon.  

Ami folyamatban van… 

 A Magyar Falu Program keretében több kategóriában került 

pályázat benyújtásra, így: 

Óvodai udvar új játékokkal történő felszerelése (telepítésük 

szakemberek által történik, tanúsítvány kiállításával). 5 millió 
forint. 

Traktor és tartozékai beszerzésére (síkosság mentesítés, 

fűnyírás, stb.). 8+5 millió forint. 

 Ecséd, Akácfa utca 123. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

lakások belső felújítása. 10 millió forint. 

Temető ravatalozójának fejlesztése (a modern kor követel-
ményeinek megfelelő hűtőberendezés beszerzése, ajtók cseré-
je). 5 millió forint. 

Belterületi utak felújítása. 15 millió forint. 

Élhetőség 

Szolgáltatásbővítés 

Szociális háló szélesítése 



Ami folyamatban van… folytatása az előző oldalról 

 

 Sportpark létrehozása az Akácfa 

utca 119. szám alatti önkormányzati ingatlanon. A Sportparkban 

kültéri edzőgépek kerülnek telepítésre, pihenőpadokkal ellátott 

parkosított környezetben. 6 millió forint. 

 Kölyök Minibölcsőde (Ecséd, Szabadság utca 147.)indításának 

engedélyeztetési szakasza. 

 „Esély otthon” pályázat építkezési munkálatainak közbeszerzési 

eljárása az első három lakás kialakítására. 

 Helyi identitás és kohézió erősítése. Az ecsédi embe-

rek identitástudatának erősítése a jeles napokhoz kötő-

dő események, a település ünnepeinek aktív megélése 

által. Az eredmények, projektfolyamatok közzétételével 

a lakosság tájékoztatása, motiválása, programokba 

történő bevonása. Tanulás tanulása, önképzés igényé-

nek kialakítása. Generációk közötti együttműködés 

erősítése. Egymástól tanulás, tapasztalatcsere eredmé-

nyeinek beépítése a mindennapokba. A hátrányos hely-

zetű csoportok, a peremterületre szorult emberek moti-

válása, közösségbe vonása. A közösségi kreativitás 

kibontakoztatása. A helyi nyilvánosságban megjelenő 

helyi tudás, hozzáértés, tapasztalat váljon helyi fejlesztési tényező-

vé. 48 millió forint. 

 Hatékony közfoglalkoztatás. 

 Az önkormányzat alapellátásának biztosítása érdekében a hiány 

szakmák tekintetében képzéseken való részvétel támogatása, 

segítése; ösztönzés  a képzés elvégzésére (óvónő, védőnő, csecse-

mő és kisgyermeknevelő, stb…). 

 A legfontosabb az önkormányzat és intézményei biztonságos, 

zavartalan működésének a biztosítása. 

 A Hatvani Tankerület igazgatójával együttműködve, szorgalmazom 

az általános iskolában olyan új foglalkozás, tanóra, szabadidős 

foglalkozás bevezetését, amely hatékonyan növeli az intézmény 

megtartó erejét. 

 Munkahelyteremtés keretében a hamarosan nyíló bölcsődében, 

és a majdani új bölcsődében helyi szakemberek alkalmazása.  

A jövő elkezdődött… 

 Az igényekre való tekintettel új bölcsőde 

építése az ún. Paradicsom téren. A pályázat benyúj-
tásra került. 250 millió forint. 

 Új szolgáltatásként idősek bentlakásos otthonának a megteremté-

se. 

 18x36 m-es tornaterem építése közel félmilliárd forint értékben. 
Az EMMI minisztere a napokban írta alá ezt a 3. ütemben történő 
fejlesztést. 

 Az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola világítás-, fűtés korsze-

rűsítése. 

 Elektromos autók részére töltőállomás 
létrehozása. 

 Okos településsé válás (a digitális infra-

struktúra, valamint a területen elérhető szolgáltatá-
sok minőségének és gazdasági hatékonyságának 
korszerű és innovatív információtechnológiák alkal-
mazásával, fenntartható módon, a település lakosai-
nak fokozott bevonásával történő fejlesztése). Ennek 
keretében Okos pont kialakítása az Ecséd Községi 
Önkormányzat épületében. 

 Megújuló energia használata a közintézmé-

nyek gazdaságos működtetésében. Napelempark 
telepítése. 

 Közvilágítás modernizálása. 

 Sport utánpótlás nevelés támogatása. 

 Településen működő 15 civilszervezet támogatása. 

 Aktuálisan megjelenő lehetőségek a település fejlődése érdeké-

ben történő kiaknázása. 

Tisztelt Ecsédiek! 

Köszönöm Önöknek, hogy oly sokan támogattak aláírásukkal abban, hogy 

polgármester-jelöltként ismét induljak a helyi önkormányzati választáson. Bí-

zom abban, hogy október 13-án szavazatukkal is megerősítik ezt. 

Szavazzanak a folytatásra! 
Maksa Mátyás 

polgármester 

Az együttműködés 

jegyében... 

 

Modernizálás 

Energiahatékonyság 

Okos település 

Ami változatlan… 

 Az óvodás és iskoláskorú gyermekek színházlátogatásának, az óvo-

dás és az  általános iskola első osztályos tanulóinak számára a rend-
hagyó természetismereti foglalkozások támogatása. 

 Az iskolások ösztönzése a jó tanulmányi eredmény elérésére. 

 A szociális  támogatások rendje (szociális tűzifa, élelmiszer-, gyógy-

szer-, iskoláztatási támogatás, stb.) 

 Az idősek támogatása. 

 A település fejlesztésének igénye. 


