
Polgármesteri Tájékoztató 
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16.30 Maksa Mátyás Ecséd község polgármesterének megnyitó beszéde 

Fellépők:  

Ecsédi Gyöngyszem Óvoda  nagycsoportosai 

Az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola tanulói 

Kacus néptánccsoport 

Hastáncosok 

21.00 Tűzijáték 

Retro disco  

Kísérőprogramok: 

Ingyenes ugrálóvár, lufihajtogató bohócok, aranytetoválás, csillámtetoválás, arcfestés, 

elektromos kisautó 

Büfé, borkóstolás és cukorkaárusok 

Az egészségügyi sátorban ingyenes vérnyomás és vércukormérés 

A rendezvény támogatói: Ecséd Községi Önkormányzat, M.M. Família Food Kft.,  

RE-NI út Kft., PALOBAN-BAU Kft. 

 

Maksa Mátyás 

polgármester 



A téli rezsicsökkentésről 

Az 1364/2018. (VII.27) Kormányhatározat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzat-

nál 2018. október 5. napjáig, de legkésőbb október 15-ig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.  

Az igénybejelentő lapon rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.  Az igénylő személynek az 

adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye. 

Nem felel meg a Kormányhatározatban meghatározott feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései-

ben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybevevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 

37/2018. (III.8.) Kormányrendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fo-

gyasztói közösség. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre. 

Amennyiben az önkormányzat a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak be 

az 1364/2018. (VII.27.) Kormány határozatra hivatkozással igénybejelentést, az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt, további igénybe-

jelentést nem fogadja be. Háztartás: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) 

pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége . 

A benyújtott igényekről az önkormányzat 2018. október 18-ig nyújt tájékoztatást a Belügyminisztérium részére, és az adatokat megküldi a 

MÁK részére. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága  végzi el az adminisztratív ellenőrzést, valamint a megbí-

zása alapján a területi szerve végez további adatgyűjtést illetve szúrópróbaszerű helyszíni vizsgálatot. 

A Belügyminisztérium 2018. október 31. tájékoztatja a Kormányt a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről és ezzel egyidejű-

leg születik meg a Kormánydöntés. A támogatás felhasználásának részletszabályait az érintett önkormányzat számára kiadott támogatói 

okirat fogja szabályozni. 

Igénylő lap letölthető a http://ecsed.hu/2018/08/10/igenybejelentes-a-teli-rezsicsokkentes-igenylesehez/ linkről, vagy elektronikusan 

igényelhető az ecsed.ph@ecsed.hu e-mail címen, illetve személyesen Ecséd Községi Önkormányzat Titkárságán (3013 Ecséd, Szabadság 

utca 139.) ügyfélfogadási időben. 

Az igénylés kitöltve, aláírva Ecséd Községi Önkormányzat Titkárságán (3013 Ecséd, Szabadság utca 139.) ügyfélfogadási időben nyújtható 

be. 

A közterület-használati engedély kiadása iránti kérelemről átruházott ha-

táskörben, önkormányzati hatósági jogkörben a polgármester dönt. 

Közterület használati engedélyt kell beszerezni: 

 a közterületbe 30 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), hirdető be-

rendezés (fényreklám), továbbá cég-és címtábla elhelyezéséhez, 

 Ecséd közigazgatási területén rendezvények alatt, rendezvényekkel kapcso-

latos árusításra 

 árusítás célját szolgáló és ahhoz kapcsolódó építmények elhelyezéséhez 

 kiállítás, vásár, alkalmi vásár, búcsú, mutatványosi tevékenység céljára 

 építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésé-

re, 

 vendéglátó ipari előkert céljára, 

 mozgóbolti és mozgó árusításra 

 Üzemképtelen jármű 30 napot meg nem haladó határozott időtartamú 

közterületen történő tárolására 

 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes 

rendelet II. cím a) pontban meghatározottak szerinti jármű egybefüggő két 

órát meghaladó várakozására, tárolására 

A járművek tárolására vonatkozó szabályokat a III. fejezet tartalmazza. Közterület 

bontása szintén engedélyköteles. A rendelet a www.ecsed.hu webhelyen olvasha-

tó. 

Közterület használat 

Czene Gábor Ecséd hírnevét is öregbítette triat-
loni győzelmével. Legutóbbi versenyén 3,8 km-t 
úszott, 180 km-t tekert és 42 km-t futott, mind-
ezt 16 órán belül teljesítette. A sportoló heti 16 

óra edzéssel ké-
szül fel a különbö-
ző versenyekre. 
Júniusban az oszt-
rák országos baj-
nokság ezüstér-
mét nyerte el. 

Forrás: BLIKK, 2018. augusztus 7. 6. o. 

Az akarat és kitartás győzelme 

Ecséd Községi Önkormányzat 48 millió Ft pá-
lyázati forrást nyert el az Identitás és a kohézió 
erősítésére. 

A CSSP-NEPTANC-2018-0616 azonosítószámú 
Palócföldtől Erdélyig című projekten 2 millió 
háromszázezer Ft-ot nyert el a Kacus néptánc-
együttes. 

Pályázatok 

2018. szeptember 3-án 08.00 órakor az évnyitó-

val veszi kezdetét az új tanév. 

Tankönyvosztásra 2018. augusztus 29-én 13.00-

17.00; augusztus 30-án 08.00-13.00 kerül sor. 

Iskola 


