
Polgármesteri Tájékoztató 
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A képviselő-testület üléséről 

Maksa Mátyás 

polgármester 

Civilfórum Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 21-ei ülésén  elfogadta a 

felülvizsgált és módosított Ecséd Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi prog-

ramját. Módosította az ecsédi Községi Könyvtár nyitvatartási idejét. Döntött arról, 

hogy a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. számára 10 millió Ft tagi köl-

csönt nyújt  2017. június 30-ig. Felülvizsgálatra került a térítési díjak mértéke, melynek 

tekintetében a grémium úgy határozott, hogy 2017. első félévében azok összegén nem 

kíván  változtatni.  Megtárgyalta és jóváhagyta Maksa Mátyás polgármester azon 

javaslatát, hogy  Ecséd, Akácfa utca 88. házszámtól a Temetőig 1 m szélességben 

járda készüljön. A beruházás Ecséd község lakosságának komfortérzetét, a gyalogos 

közlekedés biztonságát szolgálná. A Testület határozott arról, hogy a Községi Könyvtár 

IKT infrastrukturális fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani,  amelynek segítségével 

megvalósíthatóak az egész életen át tartó tanulást támogató kulcskompetenciák erősí-

tését szolgáló tevékenységek: elsősorban a tanulási kompetenciák, a kulturális tudatos-

ság és kifejezőkészség, továbbá az anyanyelven folytatott kommunikáció kompetenci-

ák, valamint a szociális és állampolgári kompetenciák, a digitális kompetenciák fejlesz-

tése. Úgyszintén pályázatot kíván benyújtani az Esély otthon című projekt keretében, 

melynek megvalósítása a vidék megtartó erejét erősítené, a fiatalok életkezdését segí-

2017. február 20-án került sor a civil szervezetek 

fórumára az ecsédi Művelődési Házban. Maksa 

Mátyás polgármester értékelte a 2016. évi mun-

kát, megköszönte a  szervezetek együttműködé-

sét. Tájékoztatást adott a 2017. év  főbb prog-

ramjairól, jeles napjairól. A nemzeti ünnepek 

sorában kiemelte június 4-ét a nemzeti összetar-

tozás napját,  melyen az ünnepi műsor kereté-

ben kerül sor az új Trianoni emlékmű felavatásá-

ra. A téli ünnepkörből a jótékonysági karácsonyi 

rendezvényt emelte ki, melynek bevételével a 

település idős, rászoruló lakóit  szeretné támo-

gatni. 

Ezt követően a civilszervezetek képviselői, veze-

tői foglalták össze néhány mondatban a 2016. 

évben kifejtett tevékenységüket, valamint be-

széltek a 2017. évre vonatkozó terveikről, elkép-

zeléseikről. Mindemellett megköszönték Maksa 

Mátyás polgármesternek az együttműködést a 

segítséget, amelyet szervezeteik számára nyújt, 

valamint azt, hogy tiszta, rendezett, otthonias 

körülmények között dolgozhatnak, illetve tölthe-

tik az időt foglalkozásaik alkalmával. 

Ecséden a Bocskai utcában télvíz idején több alkalommal előfordult a közkút rongálá-

sa, vagyis ismeretlen tettesek olajszármazékkal leöntötték, majd meggyújtották azt. 

Mindezzel  több százezer forintos anyagi kárt okoztak a szolgáltatónak, vétettek a 

közösségi együttélés szabályai ellen is. 

Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a rongálás bűncselekmény, s mint olyan 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

Felhívás 



Ecséd 100 éves lakója 
Február 17-én Maksa Mátyás pol-

gármester az otthonában köszön-

tötte Vízkeleti Ferencnét Piros né-

nit 100. születésnapja alkalmából.  

A virág, a torta és más ajándékok 

mellett az Ecsédi Gyöngyszem Óvo-

da kisgyermekei  versekkel kedves-

kedtek a szépkorú asszonynak. 

 

2017. január 1-jétől Ecséd Községi Önkormányzat 

szerződést kötött a Bródy Sándor Megyei Könyvtárral 

a Heves Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató rend-

szerhez történő csatlakozásról. A rendszer célja a 

szolgáltatási helyek széleskörű könyvellátásának 

megoldása. A csatlakozás eredményeként a könyvtár 

folyamatosan bővülő és cserélődő könyvkínálattal és 

megnövelt nyitva tartási idővel várja a kedves olva-

sókat. A könyvek negyedévenként frissülő választéka 

mellett széleskörű könyvtári programokkal is várjuk 

az érdeklődőket.  

A könyvtár nyitva tartása: 

 Hétfő: 13– 18 óráig 

 Kedd: 8 – 12   13 – 17 óráig 

 Szerda: 8 – 12   13 – 17 óráig 

 Csütörtök : 8 – 12 

 Péntek: 13– 17óráig 

Nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm településünk  
minden kedves hölgy lakóját. 

            Maksa Mátyás 
     polgármester 

Felhívás 

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy  

 a kommunális és egyéb adónemeket március 15-ig fizethetik be kamatmen-
tesen 

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

 amennyiben elhalt hozzátartozója sírhelyének megváltási díja lejárt, annak 
lehetősége van újraváltásra. 

Községi Könyvtár 

Pályázat civilszervezetek részére 

A kutak bejelentése 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 5/2015.(I.21.) rendelete a civil szerve-

zetek támogatásának rendjéről (továbbiakban: 

Rendelet) 5. § (2) bekezdés c) pontja alapján a 

civilszervezetek programjaik megvalósításának 

támogatása érdekében pályázatot nyújthatnak 

be minden év március 31-ig a képviselő-

testülethez. 

Pályázók köre: 

 A Rendelet 2. § a) pontjában foglaltak: az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény 6. § a)- c) pontja alapján létrejött 

jogi személyiséggel rendelkező egyesület, 

alapítvány (kivéve párt, munkaadói, mun-

kavállalói érdekképviseleti szervezet, ön-

kéntes vagy kölcsönös biztosító társaság, 

magánnyugdíjpénztár, egyház). 

 A Rendelet  2. § b) pontjában foglaltak 

köre: jogi személyiséggel nem rendelkező 

civil társaság (klub, baráti kör, stb.) 

A pályázat benyújtásának  helye, módja, ideje: 

Helye: Ecséd Községi Önkormányzat (3013 Ecséd, 

Szabadság utca 139.) 

Elektronikusan: ecsed.ph@ecsed.hu 

Ideje: 2017. március 31. 

Módja: Támogatási űrlap civil szervezetek részére 

támogatás elnyerésére című adatlapon, mely le-

tölthető a www.ecsed.hu /hírek/ oldalról Pályázat 

a civilszervezetek támogatására cikkből. 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. Ren-

delet módosítása alapján a települési önkormányzat jegyzőjéhez delegálta a ható-

sági jogkörként  a vízgazdálkodással kapcsolatos egyes feladatokat, melynek része  

a kutak engedélyezése is. 

 A vízjogi engedélyezés: létesítési(építési) és üzemeltetési 

(használatbavételi) engedélyezésből áll. 

 A jogszerűtlenül, engedély nélkül létesült kutakra vízjogi, fennmaradási 

engedély adható. 

 A kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján 

kerül sor. 

A fentiekben leírtak részletes szabályairól, a  www.ecsed.hu  oldalon, illetve Ecséd 

Községi Önkormányzat hirdetőtábláján tájékozódhat, a kapcsolódó formanyomtat-

ványokat a honlapról töltheti le, illetve Ecséd Községi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalának titkárságán igényelhet. 


