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Polgármesteri Tájékoztató

A képviselő-testület üléséről
Ecséd Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)Képviselő-testülete 2017. szeptember 19-ei ülésén megtárgyalta és javasolta a Zagyvakörnyéki Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti konzorciumi megállapodás megkötését. Döntött arról hogy a Társulás Társulati Tanács elnöki posztjára Kómár
József, Heréd község polgármesterének megbízását támogatja. Egyetértett azzal a javaslattal, mely szerint a Társulás Társulási Tanácsa
Felügyelő Bizottságában Bazán Tibor (Hévízgyörk polgármestere), Maksa Mátyás ( Ecséd polgármestere), Schottner Norbert (Lőrinci
jegyzője), Szabó Mihály (Palotás polgármestere), Sándor Sándor (Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja)
rendelkezzen tagsággal.
Tájékoztatást kapott a Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi I. féléves pénzügyi teljesítéséről. Az Önkormányzat és költségvetési szervei a 2017. évben 581 109 171 Ft bevételi és 581 109 171 Ft kiadási főösszegből gazdálkodnak.
Módosításra került Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2015.(IX.16.) önkormányzati rendelete. A Képviselő-testület elé terjesztett rendeletmódosítás meghatározza a vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó rendelkezéseket, azon önkormányzati vagyonelemeket, melyekre vagyonkezelői jog létesíthető, az ingyenes átengedés szabályait, a vagyonkezelési szerződés tartalmi elemeit, valamint a vagyonkezelő ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.
Ugyanígy módosításra került Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 8/2015 (II.18.) önkormányzati rendelete. A változtatás aktualitását az adta, hogy módosult a jogszabályi környezet, átalakult az önkormányzati intézmények
struktúrája: 2017. július 1-jétől a Ecsédi Gondozási Központ megszűnt, mint önálló intézmény, feladatai kormányzati funkcióként kerülnek ellátásra valamint megváltoztak, módosultak azon élethelyzetek, melynek okán rendkívüli települési támogatást lehetet igénybe
venni. A grémium új rendeletet alkotott Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól címen.
A Képviselő-testület elfogadta a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez pályázat Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása keretében elkészített Informatikai Biztonsági Szabályzatot .
Elfogadásra került a Hatvani Tankerületi Központtal aláírandó vagyonkezelési szerződés. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában
fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével
kiváltak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei
tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ.
Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint a helyi közügyek, valamint
a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat egyike a közterületek elnevezése, mely át nem ruházható feladat. A címadatok pontatlansága és egységes kezelésének hiánya miatt országos projektet indított a Belügyminisztérium,
melynek keretében létrehoztak egy egységes központi címnyilvántartási (KCR) rendszert, mely hiteles adatforrást biztosít a címadatot
tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára. A címnyilvántartás felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy Ecséd
településen a nyilvántartásban olyan közterület nevek szerepelnek melyek létezése nem valós, így törlésre kerültek a következő közterület megnevezések: Homok tanya, Jakab köz, Bolgár köz, Bollók köz, Cinda köz, Fáy köz, Flórián tér, Máhrudvari út, Maksa köz, Nyakra
köz, Templom köz, Turi köz, Tüzép köz, Széltanya, Malomköz, Temető út.
Bérbe adható lakás hiányában elutasításra kerültek azok az igények, melyek önkormányzati ingatlan bérbevételére irányultak.

A 2017/2018. tanév kezdetén
Szeptember 1-jén az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskolában is becsengettek. 16 kisgyermek kezdte meg ezen
a napon iskolás életét. A tanévnyitó
ünnepségen Maksa Mátyás polgármester ünnepi beszédében a felelősségre
hívta fel a figyelmet: “Ez a felgyorsult
világ óriási kihívást és követelményeket
állít a szülők, a települések vezetői, köznevelési intézmények fenntartói, a ma
pedagógusai és természetesen a gyermekek elé, hiszen a ma nemzedékének ebben a világban kell
megtalálnia boldogulását. Polgármesterként is fontosnak tartom, hogy az ecsédi gyermekek olyan ismereteket, tapasztalatokat szerezzenek, amelyek segítenek eligazodni a mindennapi
életben, illetve támogatják az alkalmazkodást a különböző helyzetekben. Nagyon fontosnak tartom, hogy gyermekeink minél
több lehetőséget kapjanak az önkifejezésre, tehetségük kibontakoztatására.” A polgármester 2010 óta minden évben megvásárolja az első osztályosok számára a richter nyakkendőt, amit
ünnepélyes keretek között a tanév első napján nyújt át a kisgyermekeknek.

Felhívás
Felhívom az ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy az
egyre csapadékosabb időjárás okán az ingatlanaik előtt
lévő árkokat, átereszeket takarítsák ki!

Tóth Jánosné Köszöntése
Október 20-án köszöntötte Maksa Mátyás
polgármester, 90. születésnapja alkalmából
Tóth Jánosnét, és átnyújtotta a miniszterelnök úr üdvözlő emléklapját.

’56-ra emlékezve
Október 23-án Ecséd Községi Önkormányzat Nagytermében emlékeztek ’56 hőseire. Ünnepi beszédében Maksa Mátyás polgármester Örkény István Levelek egy percben című művének részletével
elevenítette fel a sorsfomáló pillanatokat:“1956 október 23-án
este 11-kor indultunk a Rádió elfoglalására. Odáig csak tüntettünk, énekeltünk, néhány éljent és vesszent kiáltottunk: eszünkbe sem jutott, hogy elfoglaljunk valamit. Csak amikor az ávósok
orvul rálőttek arra a küldöttségre, mely az ifjúság kiáltványát akarta felolvasni, akkor indultunk el a Sándor utcán a Rádió felé. Még
akkor nem voltak fegyvereink. Még akkor igazi dühünk sem volt.
Olyanok voltunk, mint a fiatal kígyó, melynek még nem nőtt méregfoga. (…)Mentünk, mentünk, míg el nem dördültek az első sortüzek. (…) A Múzeum-kertben a menekülők kikerülték a virágágyakat, de az utcára érve felgyújtottak két autót. Ezeket jól összeszidtuk, mert még egyikünk se tudta, hogy már felkelők vagyunk”. Ezt
követően az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola 7. osztályos
tanulóinak műsorát tekinthették meg az egybegyűltek. Az ünnepi
műsort koszorúzás zárta. Halottak napja
Halottak napján és az azt felölelő időszak alatt (október 28–
november 2.) a sírok könnyebb megközelítése érdekében a
temető hátsó kapuja egész nap nyitva lesz, így lehetőség van a
gépkocsikkal történő parkolásra a temető területén a zöld
felületen.

Kitüntetés
A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének Elnöksége a Mátrai Erőmű
Szakszervezeti Bizottsága megköszönve
Maksa Mátyás polgármester munkáját,
szakszervezeti elismerő oklevéllel és ezüst
bányászgyűrű kitüntetéssel díjazta, ezzel
elismerve a településen élő bányásznyugdíjasok, közösségek támogatását, a bányászemlékek és hagyományok őrzését, ápolását. A kitüntetés átadására
a Központi Bányásznapon, Tatabányán, augusztus 31-én került sor.

Idősbarát polgármester
A Nyugdíjasok
Heves Megyei
Szövetsége
díszoklevéllel
tüntette
ki
Ecséd község
polgármesterét,
Maksa
Mátyást,
a
településen élő idős emberek
érdekében végzett munkájáért. A
község vezetője ünnepélyes keretek között 2017. október 3-án,
Egerben vette át a kitüntetést .

Tájékoztatás
A családsegítés és a házi segítségnyújtás 2017. november 15-étől az
Ecséd Községi Önkormányzat épületében 3013 Ecséd, Szabadság
utca 139. szám alatt áll változatlanul az ügyfelek rendelkezésére.
A szociális tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket az arra jogosultaknak 2017. december 1-jétől áll
módjukban benyújtani Ecséd Községi Önkormányzat titkárságán.

Központi Konyha átadó ünnepsége
2017. október 4-én került sor Ecséden a Központi Konyha átadására. Szabó Zsolt a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint a kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára, a térség országgyűlési
képviselője méltatta a fejlesztést és beszélt a
jövőbeni projektekről. Maksa Mátyás polgármester beszédében röviden összegezte a Központi Konyha épületének történetét, majd az
elmúlt 3 évben végzett infrastrukturális fejlesztéseket. A polgármester megköszönte Szabó Zsolt államtitkárnak azt a segítséget
és támogatást, amit annak érdekében tett,
hogy Ecséden ez a fejlesztés megvalósulhasson. Köszönete jeléül egy Ecséd emlékplakettet adott át. Az ünnepi műsorban közreműködtek: az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda gyermekei, az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola
2. osztályos tanulói és a Péter József Népművészeti Alapítvány Kiskacus csoportja. Az avatás ceremóniája intézménybejárással zárult.

Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal
és fénnyel, ami elmúlik, és békével, szeretettel, ami
nem múlik el. Nincs már ezen a napon fájdalom, csak
enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga
az ősz bánatos, ködös álomra készülő ragyogása.
Az elszáradt virágokat az elhasznált mécseseket a kihelyezett
(Fekete István)
konténerekbe tegyék, ezzel is megtisztelve ezt a napot.

