
Polgármesteri Tájékoztató 
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Az Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 2019 november 26-ai ülésén  megtárgyalta, majd döntött az Önkormány-
zat és költségvetési szervei 2019. évi önkormányzati rendeletének módosításairól. Ezt megelőzően elfogadta a költségvetésről szóló 3/4 éves tájékoztatót. 
Döntés született pénzeszközök átcsoportosításáról az egyes feladatellátásokra. A grémium elfogadta az önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági elnök 
tiszteletdíjáról szóló rendelettervezetet. Megtárgyalásra és ezt követően elfogadásra került az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérle-
téről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelettervezet. Döntés született az önkormányzati tulajdonú földterületek bérleti díjáról. 
Hatályon kívül helyezésre került Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2014 (XI.24.) határozata. A Képviselő-testület megtárgyalta a 
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, továbbá a Hatvan és Térsége Viziközmű Társulás, valamint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. 
kérelmét. A testület elfogadta a 2020. évre szóló Munka -és Rendezvény tervét. Döntött az Ecséd Községi Önkormányzat 2020. évét érintő belső ellenőrzésének 
tárgyáról. Megtörtént az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai tervezési irányelveinek az elfogadása.  A grémium megtár-
gyalta a hatáskörébe tartozó bérlettel, vétellel kapcsolatos kérelmeket. Döntés született arról is, hogy a 2020. évben két alkalommal igénylik  Ecséd lakossági 
igényeihez igazodva a gyöngyösi Onkológiai Gondozó kiszállását szűrővizsgálat céljából Ecsédre. 

Képviselő-testület üléséről 

Belföldi tanulmányút Kalocsán 

December 10-én Maksa Mátyás polgármester és az Ecsédi Polgármeste-
ri Hivatal dolgozói Kalocsára látogattak el. A belföldi tanulmányút a 
tapasztalatszerzést célozta, melynek keretében Kalocsa nevezetességeit 
és értékeit tekintették meg a részt vevők. Az érseki palota kiállító ter-
mének ritkaságait tekintették meg, a könyvtárban a híres barokk olvasó-
termet járták végig, majd megismerkedtek a főszékesegyház történeté-
vel. Ezt követően a paprikamúzeumban bepillantást nyertek a kalocsai 
fűszerpaprika készítésének fortélyaiba. A belvárosi séta során tájékozta-
tást kaptak Kalocsa gazdasági, oktatási és kulturális életéről. A program 
az  “A helyi identitás és kohézió erősítése Ecséden” című TOP-5.3.1-16-
HE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat keretében valósult meg.  

Adventi gyertyagyújtás 

Varga József az Ecsédi Egyházközség plébániai kormányzó-
jának felkérésére az  adventi időszak kezdő vasárnapját 
megelőzően szombaton a Templom udvarán tartott   
ünnepségen Maksa Mátyás polgármester köszöntötte a 
megjelenteket, majd meggyújtotta az adventi koszorú 1. 
gyertyáját. 

Kacus betlehemes 
December 15-én a Kacus néptánc együttes az ecsédi Bor-

házba várta betlehemes játékára az érdeklődőket. A prog-

ramot Maksa Mátyás polgármester nyitotta meg , ünnepi 

beszédében Fekete István írásával kívánt boldog kará-

csonyt mindenkinek. 



Október 28-án az ecsédi Nők Klubja szerve-
zésében fáklyás menettel hajtottak fejet a 
felvonulók a világháborúk hősei előtt. A 
temetőben Maksa Mátyás polgármester 
ünnepi beszédében emlékezett a bátor 
férfiakra. Október 30-án  Ecséd elhunyt 
díszpolgárairól emlékezett meg Maksa Má-
tyás polgármester és dr. Orosz Mária Csilla 
jegyző. A történelmi eseményekre emlékez-
tető szobrok előtt is sor került gyertyagyúj-
tásra. Október 31-én helyezték végső nyu-

galomra az ecsédi temetőkertben Hegedűs Dezsőné Gémesi Máriát. 

Ecséd Községi Önkormányzat képviseletében az 
Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola minden tanu-
lója, valamint az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda középső 
és nagycsoportos óvodásai számára Maksa Mátyás 
polgármester karácsonyi ajándékként színházjegyet 
adományozott. A színházlátogatás szervezett keretek 
között történik december 21-én, pedagógus kísé-
rettel. A csodaváró Betlehem című előadást tekinthe-
tik meg a gyermekek a Művészetek Palotájában. A 
program és az utazás költségét az Ecséd Községi 
Önkormányzat teljes egészében átvállalta, így az a 
gyermekek és a kísérő pedagógusok részére ingye-
nes. 

Az 1-3 éves korosztály karácsonyi csomagot kapott. 

A  70 év feletti idős emberek élelmiszercsomag tá-
mogatásban részesültek karácsony alkalmából. 

A közeledő ünnep kapcsán sor került a legidősebb nő 
és férfi lakó köszöntésére is. 

2019. december 1-jén 15 órai kezdettel egy fergeteges 
kabarénak lehettek részesei az ecsédi Művelődési Ház-
ban megjelent nézők. A Gyöngyösi Játékszín előadásá-
ban vidám jelenetek, kuplék, operettslágerek megtekin-
tésével kapcsolódhattak ki a jelenlévők. Az előadáson 
ingyenesen vehettek részt az érdeklődők, mivel az a „A 
helyi identitás és kohézió erősítése Ecséden” című TOP-
5.3.1-16-HE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat 
keretében valósult meg.  

Megkezdte működését a bölcsőde 

TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, közszolgál-
tatások fejlesztésével” 
pályázati felhívásra 
benyújtott 
„Minibölcsőde létesítése 
Ecséden” című és TOP-
1.4.1-16-HE1-2017-
00010 azonosító számú 
nyertes pályázat kereté-
ben bölcsődei férőhelyek 
kialakítására került sor 

Ecséd, Szabadság utca 147. szám alatt. A projektre 
elnyert támogatási összeg: 25.572.941 Ft,  azaz 
huszonötmillió- ötszázhetvenkettőezer- kilencszáz-
negyvenegy  forint volt. A bölcsőde átadásra került. 
December 3-tól teljes létszámmal 7 gyermekkel 
kezdte meg működését a bölcsőde. 

November 18-án került sor Ecséden a Községi 
Könyvtárban a Képeskönyv Ecséd és a Zagyva 
menti települések népviseletéről című könyv 
bemutatására. A mű fotóritkaságokat tartal-
maz, az eredeti fényképek a Néprajzi Múzeum 
gyűjteményében találhatóak. A Zagyva menti 
települések közül Apc, Csány, Ecséd, Heréd, 
Hort és Lőrinci 1910-es éveitől kezdődően a 
két világháború közötti idők viseleteiről ad 
hiteles képet. A könyvben bemutatott 64 
fénykép egy részét a Néprajzi  Múzeum egyko-
ri munkatársai Kemény György, Gönyey Sán-
dor, Györffy István készítették. A könyv megál-
modója,  szerkesztője Maksa Herietta a Ma-
gyar Állami Népi Együttes táncművésze, a 
Népművészet Ifjú Mestere, akinek kutatómun-
kája eredményeképpen született meg ez a 
kiadvány. A felvételek adatolásában, válogatá-
sában a Néprajzi Múzeum muzeológusa Dr. 
Bata Tímea működött közre. A mű a Vidékfej-
lesztési Program Hagyományőrző, értékmentő 
rendezvények, képzések lebonyolítása, kiadvá-
nyok készítése című, VP6-19.2.1.-98-4-17 
kódszámú felhívás alapján elnyert pályázat 
támogatásával készült. 

Képeskönyv bemutató 

Ünnepek alatti hulladékszállítás 

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy a 

hulladékszállítás 2019. 12. 25-én, és 2020. 

01.01-jén a szokott rendben zajlik. 

Kávéházi kabaré 

2019. december 2-án ecsédiek látogattak el Mária-
gyűdre, a Pécsi Egyházmegye területén található 
kegyhelyre.  “A középkor óta a keresztény, így az 
európai kultúra részét képezik a különböző, szakrá-
lis értékeket hordozó kegyhelyekre induló zarán-
doklatok. Egy-egy ilyen út lehetőséget ad a bizalom 
megerősítésére, a közösség építésére, az elcsende-
sedésre, a nehézségek felajánlására.” 
Az ecsédi látogatóknak abban a megtiszteltetésben 
volt részük, hogy csak nekik misézett e kegyhelyen 
a plébános, majd körbevezették a templomon őket, 
megismerkedhettek a szakrális hely történetével, 
majd ezt követően orgonakoncerten vehettek részt. 
A kirándulás Siklóson Tenkes kapitány nevezetes 
várában folytatódott. 
A programon ingyenesen vehettek részt, mivel az 
„A helyi identitás és kohézió erősítése Ecséden” 
című TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00003 azonosítószá-
mú pályázat keretében valósult meg. 

Látogatás Máriagyűdön és Siklóson 

A hagyományhoz híven Ecséden 2019. december 5-én 
került sor az év során született 25 baba köszöntésé-
re  az Ecséd Községi Önkormányzat nagytermében. 
Maksa Mátyás polgármester köszöntötte a szülőket egy 
kedves történettel, majd ezt követően az Ecsédi 
Gyöngyszem Óvoda nagycsoportosainak műsorát te-
kinthették meg a résztvevők. A polgármester minden 
családnak tízezer forintos támogatást nyújtott át egy 
kis édességcsomag kíséretében. Kötetlen beszélgetés-
sel, szülői tapasztalatcserével zárult a délelőtt.  

Babák köszöntése 

Karácsonyhoz közeledve 

December 6-án 
délelőtt a Községi 
Könyvtárba a 
Baba-mama Klub-
ba érkezett a 
Mikulás. A jelen-
lévőket Maksa 
Mátyás polgár-
mester köszön-
tötte és egy-egy 

Mikulás csomaggal kedveskedett a kicsinyeknek. Ezt 
követően vidám játékkal, beszélgetéssel múlatták az 
időt a résztvevők.  

Baba-mama Mikulás 

„A helyi 
identitás és 
kohézió 
erősítése 
Ecséden” 
című TOP-
5.3.1-16-
HE1-2017-
00003 
azonosító-

számú pályázat keretében Nagyi a neten prog-
ramban az idősebb korosztály internet haszná-
latát segítő oktatáson vehetnek részt több 
alkalommal az Ecséd Községi Önkormányzat 
nagytermében. A kiscsoportos oktatás hatéko-
nyan segíti az ismeretek elsajátítását, ezzel is 
hozzájárulva a digitális írástudás alkalmazáské-
pes birtoklásához.  

Nagyi a neten 

Innovatív nők 
címmel decem-

ber 9-én vette 
kezdetét az a 
több modulból 
álló programsoro-
zat, amely azt 
célozza, hogy a 
településen élő 
sikeres nők szak-
maiságát bemu-
tassa, ízelítőt 
adjon a nagykö-

zönség számára is egyes mesterségekről. Első 
alkalommal Maksa Mátyásné mutatta be 
ünnepi hangulatú mézeskalácsait, majd ezt 
követően a vezetésével különböző 
mézesfigurákat díszíthettek a jelenlevők. 
Szőke Eszter horgolt karácsonyi díszekkel és 
készítésükkel ismertette meg a résztvevőket.  

Innovatív nők 


