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

Polgármesteri Tájékoztató

Program:



16.00 Maksa Mátyás Ecséd község polgármesterének megnyitó
beszéde



Kísérőprogramok igénybevétele a rendezvény egész ideje alatt



16.10 Ecsédi Gyöngyszem Óvoda nagycsoportos óvodásainak
műsora



16.25 Kacus néptánccsoport



17.00 Élő Dínó Show



18.00 Sihell Vanessza és Morvai Dani



19.00 Aradi-Varga humorshow



19.45 Fatima



20.30 Gáspár Laci



21.00 Tűzijáték



Retro disco

Kísérőprogramok:
Ingyenes ugrálóvár,
lufihajtogató bohócok,
aranytetoválás, csillámtetoválás, arcfestés,
elektromos kisautók.
Büfé, borkóstolás és cukorkaárusok, malacsütés.
Az egészségügyi sátorban ingyenes vérnyomás és vércukormérés.
Maksa Mátyás
polgármester

A képviselő-testület üléséről
2019. július 30-án Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott. Megtárgyalásra került a szociális célú tüzelőanyag vásárlásra kiírt
pályázat. Maksa Mátyás polgármester javaslatára az Önkormányzat 320 m3 szociális célú tűzifa vásárlására nyújt be pályázatot. A Magyar Faluprogram keretében a testület korábbi döntése szerint meglévőkön kívül, két újabb programra is kíván pályázni, az egyik egy falubusz vásárlása, a másik az Ecséd, Akácfa 123.
szám alatti önkormányzati bérlakások belső felújítása. A grémium úgy döntött, hogy az Önkormányzat nyújtson be pályázatot egy új minibölcsőde, illetve
amennyiben lehetséges egy új óvoda építésére, amelynek megvalósítási helyéül az Ecséd, belterület 1254 hrsz-ú területet (Paradicsom tér) jelölte ki. Szintén
pályázni szeretne az Önkormányzat 5 millió forint rendkívüli szociális támogatás igénylésére, valamint az Ecséd, Akácfa utca 119. sz alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon sport park létrehozására. Megtárgyalásra került Ecséd település ivóvíz/ szennyvíz ágazati bérleti díj elszámolására tett műszaki javaslat. Elfogadásra került a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár beszámolója valamint a Lőrinci Szociális Ellátó és Gyermekjólét Intézményt Fenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása. Módosításra került a szociális ellátásokról szóló 2/2018. (IV.11.) önkormányzati rendelet. A testület döntött az
Ecsédi Kölyök Minibölcsőde létrehozásáról, annak intézménytípusáról. Ennek alapján az Ecsédi Gyöngyszem Óvodával Többcélú, közös igazgatású intézményként működik majd a bölcsőde. Az előzőekben leírt átszervezés kapcsán módosításra került az óvoda Alapító Okirata. A Képviselő-testület megválasztotta a
2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán feladatot ellátó HVB tagokat és SZSZB tagokat és póttagokat.

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választásán feladatot
ellátó HVB tagok, SZSZB tagok, póttagok
Helyi Választási Bizottság tagjai:
Sivák Gabriella
Hegedűs Renáta
Tóbi Jánosné

Ecséd, Szabadság utca 60/1.
Ecséd, Akácfa utca 44.
Ecséd, Akácfa utca 139.

Az Ecsédi Helyi Választási Iroda Vezetőjének
2/2019. (VIII.08.) számú közleménye
Az Ecsédi Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.
§ (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi
közleményt
adom ki:

Helyi Választási Bizottság póttagjai:
Szabóné Hegedűs Katalin
Ecséd, Szabadság utca 231.
Pesti Antónia
Ecséd, Kossuth Lajos utca 56.
Szavazatszámláló Bizottság tagjai:
01. szavazókör Ecséd, Szabadság utca 155. (Központi Konyha)
Tagok
Hegedűs Csabáné
Ecséd, Bercsényi Miklós utca 31.
Tagok
Lieber Zanett
Ecséd, Hársfa utca 51.
Tagok
Lévai Istvánné
Ecséd, Szabadság utca 193/1.
02. szavazókör Ecséd, Szabadság utca 145. (Ecsédi Kölyök Minibölcsőde)
Tagok
Nagy Fruzsina
Ecséd, Nyárfa utca 32/1.
Tagok
Pestiné Nagy Éva
Ecséd, Kossuth Lajos utca 56.
Tagok
Erdélyiné Gorda Mónika
Ecséd, Nyárfa utca 80.
03. szavazókör Ecséd, Dózsa György utca 16. (Művelődési Ház)
Tagok
Zsák Gáborné
Ecséd, Ady Endre utca 19.
Tagok
Hegedűs Szilvia
Ecséd, Akácfa utca 60.
Tagok
Deméné Novák Zsuzsanna
Ecséd, Akácfa utca 55.
Szavazatszámláló Bizottság póttagjai:
Tóth Boglárka
Ecséd, Kossuth Lajos utca 86.
Sipos Tamásné
Ecséd, Akácfa utca 76.
Hegedűs Cintia
Ecséd, Bercsényi Miklós utca 31.
Maksáné Bolla Katalin Ecséd, Akácfa utca 133.
Kvacsányné Kovács Anikó
Ecséd, Hársfa utca 2.
Nagy Kristóf
Ecséd, Nyárfa utca 32/1.
Maksa Lajos Zoltánné Ecséd, Tabán utca 19.
Zrubák Adrienn
Ecséd, Arany János utca 35.
Barna Anita
Ecséd, Arany János utca 56.
Stégner Mihályné
Ecséd, Kossuth Lajos utca 155.
Nosza Ildikó
Ecséd Kossuth Lajos utca 260.
Szőllősiné Kollár Rita Ecséd, Kossuth Lajos utca 102.
Hámbor Tibor
Ecséd, Kossuth Lajos utca 159.
Balogh Zsoltné
Ecséd, Kossuth Lajos utca 189.
Palikné Sipos Tímea Ecséd, Kossuth Lajos utca 11.

Módosult a szociális rendelet
Ecséd Községi Önkormányzat jövedelemvizsgálat nélkül évi egyszeri 10 000
Ft/tanuló összegű Települési iskolakezdési támogatást biztosít az Ecséd
közigazgatási területén bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező szülőnek, akinek általános iskolás gyermeke(i) van(nak, illetve 15
000 Ft/tanuló összegű támogatást, akinek első nappali képzésen középfokú tanulmányokat folytató gyermeke(i) van(nak). A Települési iskolakezdési támogatás iránti igényét a szülő formanyomtatványon nyújthatja be, mely
igényelhető személyesen az Ecséd Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának titkárságán , vagy letöltheti a www.ecsed.hu oldalról. Csatolni szükséges a (4) bekezdés a)- b) pontjának fennállása esetén az iskolalátogatási igazolást. „(4) A jogosultságot iskolalátogatási igazolással kell alátámasztani azon szülőnek, akinek gyermeke(i) a) nem az Ecsédi Richter Gedeon
Általános Iskolában folytat(nak) általános iskolai tanulmányokat,

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Ecséd településen: 80
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az
egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma
Ecséd településen: 27
A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a
polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig kell az
Ecsédi Helyi Választási Bizottsághoz (Ecséd, Szabadság utca 139.) bejelenteni.
Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három)
napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve.
210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 3013 Ecséd, Szabadság utca 139., e-mail: ecsed.ph@ecsed.hu). A
kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz
2019. augusztus 8. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő. A kifogást írásban - személyesen,
levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.
A kifogásnak tartalmaznia kell:

a jogszabálysértés megjelölését,




a jogszabálysértés bizonyítékait,

a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet
esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét is.
A kifogás tárgyi illetékmentes.
Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján – az Ecséd Községi Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.ecsed.hu internetes oldalon történő megjelenés útján - gondoskodtam.
dr. Orosz Mária Csilla
jegyző
b) első nappali képzésen középfokú tanulmányokat folytató gyermeke(i) van
(nak).
A támogatás minden év augusztus 15-től október 31-ig, első ízben 2019. augusztus 15-től október 31-ig igényelhető. A határidő jogvesztő. A Települési iskolakezdési támogatás átvétele készpénzben Ecséd Községi Önkormányzat Pénzügyi
Osztályán történik, vagy átutalással a jogosult számlaszámára.”

