
A csatornázással kapcsolat-
ban a munkálatok
el rehaladtával– egyre több
kérdés merül fel a lakosság
részér l. Erre tekintettel
2010. november 26-án 17
órakor a M vel dési Házban
lakossági fórumot tartunk,
melyre meghívást kapott a
kivitelez  helyi megbízottja. A
fórumra mindenkit szeretettel
várunk.

2010. október 25-én a teme-
ben történetekkel, dalokkal

imákkal emlékeztek a II. világ-
háborúban elesett ecsédi
katonákra.

Ecséd Község Önkormányzata
Képvisel -testülete 2010.
október 14-én 8 órakor tartot-
ta alakuló ülését. El ször Dr.
Juhász Zoltán a Helyi Választá-
si Bizottság Elnöke adott tájé-
koztatást a helyhatósági vá-
lasztásokról. Névjegyzékbe
vételre 2764 választópolgár
került, közülük 1563 f  vett
részt a szavazáson.

Polgármester-jelöltekre le-
adott érvényes szavazatok
száma:

Kozsdáné Bata Mária T.: 95

Maksa Mátyás: 898

Süki Lóránt: 554

Egyéni listás képvisel kre
7470 szavazat került leadás-
ra, a 6 legtöbb szavazatot
kapott jelölt szerzett mandátu-
mot. A testület tagjai letették
az esküt és átvették megbízó-
leveleiket. Az alakuló ülés
feladata az alpolgármester
megválasztása. Személyére a

polgármester tehet javaslatot.
A képvisel -testület min sített
többséggel Heged s Lászlót
alpolgármesterré választotta.
Megállapította továbbá a pol-
gármester illetményét, mely az
adható minimum összeg: havi
425. 200 Ft. Ezt követ en a
képvisel -testület a m ködé-
sével és szervezésével kap-
csolatos döntéseket hozta
meg. Ennek legfontosabb
eleme: csak a kötelez en
létrehozandó pénzügyi bizott-
ság fog a jöv ben m ködni.
Elnökévé Kozsdáné Bata Má-
ria Terézia képvisel  asszonyt
választották meg. A polgár-
mester irányításával Fekete
Gábor a kulturális élet, Maksa
László Gy  a sport,
Kozsdáné Bata Mária a kör-
nyezetvédelem területén lát el
feladatokat. Arról is döntött a
testület, hogy az újonnan elké-
szült aszfaltburkolat védelme
érdekében a Nyárfa út közép-

 szakaszán egyirányú  le-
gyen a közlekedés.

A képvisel -testület alakuló ülésér l

Honlap
2010. október 20-tól m ködik
az önkormányzat honlapja,
melyen megjelennek a telepü-
lés lakosságát érint  aktuális
hírek, valamint az önkormány-
zat szervezésében megrende-
zésre kerül  ünnepségek és
megemlékezések.

A honlap elérhet sége:

www.ecsed.hu

Szombati napokon temet i
járat indul az „újtemet be”,
melyet a lakosság ingyen ve-
het igénybe.

Útvonal, menetid :

14:00 Táncsics út

14:02 Cukrászda

14:05 Polgármesteri Hivatal

14:08 Autóbusz forduló

14: 12 Nyárfa út

14:14 Zrínyi utca

14:20 érkezés a temet be

16:00 visszaút

2010. október 23-án a teme-
ben elhelyezett kopjafánál a

polgármester úr ünnepi beszé-
dét és a Richter Gedeon Álta-
lános Iskola diákjainak m so-
rát követ en a résztvev k
elhelyezték a megemlékezés
koszorúit, mécseseit

Polgármesteri Hírlevél

A képvisel -
testület alakuló
ülésér l

Új hírforrás a
köz szolgálatá-
ban, a község
honlapja

Útfelújítás, for-
galmi rend vál-
tozás

Csatornázunk

Temet i járat

Rendezvények

Ecséd Község Önkormányzata

Tartalom

I. évfolyam, 1. szám

Csatornázás

Temet i járat ’56-ra emlékezve

Fáklyákkal a h sökért

Maksa Mátyás
Polgármester
Levelezési cím: Ecséd,
Szabadság út 139.
Tel.: 37/ 558-400
Mobil:06 30 9634633
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