Maksa Mátyás polgármester, 3013 Ecséd, Szabadság út 139., Tel.:06 30/ 963 4633

Polgármesteri Tájékoztató

A képviselő-testület üléséről
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő április 04-ei ülésén elfogadta Ecséd Községi Önkormányzat 2016. évi
zárszámadási rendeletét, majd megtárgyalta és elfogadta az Ecsédi Polgárőrség 2016. évre vonatkozó beszámolóját. Döntött a civilszervezetek támogatásáról. Határidőig három civilszervezet nyújtott be támogatási kérelmet, melyet a Képviselő-testület megtárgyalt, s ez alapján a 2017. költségvetési évben az Ecsédi Polgárőrséget egyszeri 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint; a Vöröskereszt Ecsédi Alapszervezetét egyszeri 60 000 Ft, azaz hatvanezer forint; a Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítványt egyszeri 30 000 Ft, azaz harmincezer forint
támogatásban részesíti. Módosításra került az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, mely módosítást egyrészt
a jogszabályi változás, másrészt az intézmény struktúrájában bekövetkezett változás (2017. január 1-jétől a Központi Konyha az intézmény szervezeti egysége) tette szükségszerűvé. Meghatározásra került az óvodai felvételi körzethatár. A grémium az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda felvételi körzethatárát Ecséd Közigazgatási területére kiterjedően állapította meg. A Képviselő –testület elfogadta az Ecsédi
Richter Gedeon Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítására irányuló Hatvani Tankerületi Központ által előterjesztett
javaslatot, mely szerint a szakmai alapdokumentumban az „általános iskolai iskolaotthonos nevelés” szövegrész helyébe az „egész napos
iskola 1-3 évfolyamon” szövegrész lép. A testület megtárgyalta Hort nagyközség kérelmét, mely szerint Hort Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete új településrendezési eszközök készítését határozta el a teljes közigazgatási területét érintően. Ehhez meg kell
kérnie a szomszédos településektől azon elképzeléseket, melyek befolyásolják Hort nagyközség koncepcióját. Elutasításra került a
MSZRÉSZ kérelme. A grémium elutasította az Eart Country Szociális Szövetkezet kérelmét, mely Ecséd Községi Önkormányzat szövetkezeti tagságára irányult. 2018. január 1-jétől a helyi önkormányzatok kötelesek biztosítani az elektronikus ügyintézést. Az új szolgáltatásra
történő felkészüléshez ütemtervet kell készíteni, mely ütemtervet a testület megtárgyalta és elfogadta. Döntés született- jogszabályi
kötelezettség okán– az Energia-megtakarítási Intézkedési Terv elkészíttetéséről. Az önkormányzatnak szintén jogszabályi kötelezettsége a
településképről szóló rendelet megalkotása, melynek első lépése a Települési Arculati Kézikönyv elkészítése. A munkafolyamat szerves
részét képezi a partnerségi egyeztetés, melynek szabályairól a testület rendeletet alkotott.

Általános iskolai beíratás

Óvodai beíratás

A Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatalának az
általános iskolai beiratkozás rendjéről szóló hirdetménye alapján az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola 1. évfolyamára
történő beíratást az alábbi időben és helyen határozza meg:

Tisztelt Szülők!
Értesítem Önöket az óvodai beiratkozás időpontjáról, helyszínéről és
fontos tudnivalóiról.

Időpont:

Helyszín: Ecsédi Gyöngyszem Óvoda (Ecséd, Akácfa utca 131. szám).

2017. április 20. (csütörtök) 08.00-18.00 óra

Bővebb információ a település honlapján: www.ecsed.hu oldalon

2017. április 21. (péntek) 08.00-18.00 óra

olvasható, ugyanitt a jelentkezési lap is letölthető.

Időpont: 2017. május 02-04., naponta 08.00-16.00 óráig

Maksa Mátyás
polgármester

Helyszín:
Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola
Az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges bemutatni:

Felhívás
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy



a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)



az ingatlan tulajdonosok a portájukhoz tartozó átereszeket, vízelvezetőket, árkokat takarítsák ki



az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolást.



az Aglária úti temetőben a megdőlt sírkereszteket, a megsüllyedt
síremlékeket tegyék rendbe, ezzel is megtisztelve halottjukat

Kutakkal kapcsolatos ügyintézés



akinek elhalt hozzátartozója tekintetében lejárt a sírhely díja,
annak van lehetősége újraváltásra.

A Kormány –jelenlegi információk alapján– felülbírálja
döntését a kutak bejelentési kötelezettségével kapcsolatban. Ennek okán a kutak engedélyeztetésével, bejelentésével kapcsolatos ügyintézés az Ecsédi Polgármesteri Hivatalban felfüggesztésre kerül, a kormány döntéséig nem fogad be kúttal kapcsolatos kérelmet.

Segítség a kék bálna és hasonló veszélyek ellen
A biztonságos internethasználattal kapcsolatban készült tájékoztató a
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/
bunugyek/februar-7-a-biztonsagos-internet-napja oldalon érhető el.
Részletesebb tájékoztatót a www. ecsed.hu oldalon olvashat.

Ebzárlat és legeltetési tilalom
A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási
Hivatala élelmiszerlánc-biztonsági állat-egészségügyi
hatáskörében eljárva 2017. április 3-tól (hétfő) április 24-ig terjedő időszakra ebzárlatot és legeltetési
tilalmat rendelt el.
Az ebzárlat tartama alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más ebekkel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy
megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan nem tudnak kiszökni.

Maksa Mátyás
polgármester

Felújítások

 Elkészült a Temetőben
a ravatalozó tetőszerkezetének és -héjazatának
cseréje.

 A katonaszobor talapzatára került az új helyén.

 Elkészült a Temető felé
vezető út mentén a járda

 Két új urnafallal bővült

Költészet napja
Április 11-én a költészet napján a Községi Könyvtárba gyűltek össze a verskedvelők.
Az idei alkalommal a 200 évvel ezelőtt született Arany Jánosra is emlékeztek. Az
est során klasszikus költők, kortárs szerzők művein keresztül hódolhattak a jelenlevők a versszeretetüknek. A programot Maksa Mátyás, Ecséd község polgármestere nyitotta meg, s mindemellett a versmondókat megajándékozta a Gyönyörű út a
holnapod című bölcsességek aforizmák gyűjteményével.

az urnasor.



Kialakításra került a Trianoni emlékmű
helye, megtörtént a parkosítás



Befejeződött a járdaépítés a Damjanich
utca 1-32. számig, Dózsa György utca 2-31.
számig, Hársfa utca 2-160. számig és a
Toldi utca 1-32. számig.



Folyamatban van az Ecsédi Gondozási Központ tetőhéjazatának cseréje.

Ebek veszettség elleni pótoltása
Ecséden az éves összevezetéses kötelező veszettség
elleni ebek pótoltását 2017. 04. 23-án vasárnap tartják,
a következő időpontokban és helyen:






Sportpálya: 09.00-10.00
Ecséd Községi Önkormányzat parkolója:
10.00-12.00
Művelődési Ház: 12.00-13.00

Települési Arculati Kézikönyv
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a települési
önkormányzatok kötelezettsége a településképi rendelet megalkotása. Ennek első
lépéseként az önkormányzatnak széles körű társadalmi együttműködéssel el kell
készítenie a Település Arculati Kézikönyvét, amelyben feltárja és bemutatja a településen belül az egyes településrészek arculati jellemzőit. Jelenleg az értékgyűjtés
folyik: védendő helyi értékek, sajátos építészeti stílusok, elemek, stb. tekintetében. Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 4-ei ülésén
fogadta el a partnerségi egyeztetésről szóló rendeletét, amelyben pontosan meghatározta az egyeztetés szabályait. Ennek értelmében döntött a partnerek tájékoztatásának módjáról, eszközeiről, a véleményezés módjáról, nyilvántartásáról, az el
nem fogadott vélemények nyilvántartásáról, valamint az elfogadott TAK és településképi rendelet nyilvánosságáról. A munkát főépítész segíti, koordinálja.

Az oltás díja 3500 Ft, amely tartalmazza a kötelező féreghajtó tabletta árát is. Oltási könyv pótlása,
új könyv kiállítása: 500 Ft.
Az oltás végző állatorvos: Dr. Madléna András
Háznál való oltásra történő időpont egyeztetés: Dr. A Települési Arculati Kézikönyv elkészítéséhez az Önkormányzat várja a javaslatoMadlenáné Tusor Krisztina +36 30/5564-404
kat, amelyek valamilyen védendő értékre vonatkoznak esetleg képpel, leírással
Kiszállási díj: 500 Ft/udvar
illusztrálva. A javaslatokat az ecsed.ph@ecsed.hu e-mail címre lehet megküldeni,
a tárgyban meg kell jelölni. TAK_javaslat, melyeket aztán főépítészi megtekintés és
értékelés után tud az Önkormányzat esetlegesen figyelembe venni.

Közlekedésbiztonsági Akcióprogram
Idén is útjára indult a Közlekedésbiztonsági program, melynek keretében a polgárok alanyi jogon frissíthetik fel közlekedési ismereteiket. A program 2017. június
15-ig érhető el, mindenki számára díjmentesen. A képzésben részt venni szándékozók a kreszfrissítő.hu weboldalakon tudnak önkéntesen regisztrálni és a regisztrációt követően hozzáférnek a tananyaghoz. Ezzel párhuzamosan a köznevelési
intézményekben tanulóknak szóló Közlekedésbiztonsági program a tanulok.hu
oldalon érhető el.

