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Polgármesteri Tájékoztató

A képviselő-testület üléséről
A 2019. június 4-ei ülésén a képviselő-testület elfogadta az Ecsédi Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót,
továbbá a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018 évi tevékenységéről, a gyermekjóléti szolgálat ellátásáról, a gyermek és ifjúságvédelemről
szóló beszámolót, illetve a Házi segítségnyújtás keretében végzett 2018. évi tevékenységről szóló beszámolót. A testület meghatározta a 2019/20. tanévben indítható óvodai csoportok számát, melynek értelmében Ecséd Községi Önkormányzat 3 óvodai csoportban láttatja el az intézmény
köznevelési feladatát. Módosításra került Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2017 (XI.22)
önkormányzati rendelete és az Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (XI.25.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról. A grémium felülvizsgálta az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoporttal kötött szerződését. Módosításra került a Telenor
Magyarország Zrt.-vel kötött bérleti szerződés. Megtárgyalásra került a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló, a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója, a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi beszámolója, valamint a Hatvan és Térsége Szennyvízberuházási Társulás megszűnéséről és a vagyonszaporulat tagok közötti felosztása.

Ecséd község új településrendezési eszközeinek
véleményezése

Vízóra leolvasás változása
Mint ahogyan arról már korábban (áprilisban)
értesítettük a lakosságot a Heves Megyei Vízmű
Zrt. (a továbbiakban: Vízmű) új ütemtervet készít
elő, amely alapján évi egyszeri mérőóra olvasásra
tervezi az átállást, előreláthatólag valamikor az év
2. felétől. A változások előkészítésének időszakában Ecséden a számlázás ütemezése változatlanul
marad, de várhatóan az áprilisi páros havi leolvasást nem fogja megtartani a Vízmű. Ecséd felhasználói a megelőző 1 éves időszak felhasználási
adataiból kalkulált napi átlag alapján becsült számlát kapnak, vagy diktálásaikat többféle módon
rögzíti és a számlázásánál 04. hóban figyelembe
veszi. A diktálást a következő módon tudja fogadni
a Vízmű:



Tájékoztatom Önöket, hogy Ecséd község új településrendezési eszközei elkészültek. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 37. §-a szerinti előzetes tájékoztatási szakasza korábban lezárult és elkészült a településrendezési eszközök R. 38. §-nak megfelelő véleményezési dokumentációja.
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017
(IX.20.) önkormányzati rendeletére tekintettel 2019. július 12-ig írásban, papír alapon Ecséd
Községi Önkormányzat (Ecséd, Szabadság utca 139.) titkárságán leadva, vagy postai úton Maksa
Mátyás polgármesternek címezve, a 3013 Ecséd, Szabadság utca 139. postacímre megküldve,
illetve elektronikusan a ecsed.ph@ecsed.hu. hivatali e-mail címre megküldve adhatnak javaslatot, tehetnek észrevételt a Ecséd község új településrendezési eszközeire. Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a határidőre beérkezett véleményeket áll módunkban figyelembe venni, azok
kiegészítésére, valamint a határidőn túl beérkezett vélemények figyelembe vételére nincs mód.
Honlapukon a
https://www.hmvizmurt.hu/ A tervezet és csatolmányai megtalálhatók a http://ecsed.hu/2019/06/12/ecsed-kozseg-ujtelepulesrendezesi-eszkozeinek-velemenyezese/ , illetve papíralapon megtekinthető ügyfélindex.php/ugyfelszolgalat/vizmeroallasfogadási időben Ecséd Községi Önkormányzatnál.
bejelentese linken

 Ügyfélszolgálatán a 37/ 341 717-es telefonszámán személyesen/ üzenetrögzítőre diktálva

 Vagy az
ugyfelszolgalat@hatvan.hmvizmurt.hu e-maile
címre elküldve
A mérőórák fotózásával sokkal közelebb kerülnek a
valós fogyasztáshoz, fotót e-mailen tudnak küldeni
a Felhasználók. Az idősek esetében a szomszédok,
segítő családtagok közreműködését kérik, ha
diktálni szeretnének. Néhány kritikus helyen tartandó ellenőrző olvasástól eltekintve a fenti rendszer szerint történik majd a számlázás 06. hóban is
és legközelebb 2019.08. hóban megy újra leolvasó
a településre. Ez lesz az éves elszámolás hónapja
is.
Forrás: Heves Megyei Vízmű Zrt .

Hirdetmény Ecséd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a 12/2014 (XI.25) önkormányzati rendelete a
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
módosításáról
Felülvizsgálatra került Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2014 (XI.25)
önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról. A szükséges módosításokat az alábbi Összefoglaló tartalmazza:










technikai módosítások –írásmód, számozás, felsorolás jelölése,
módosításra, pontosításra került a képviselő-testület vezetésének, illetve a szavazásoknak a rendje,
a képviselő-testület polgármesterre átruházott hatásköreit a tervezet 2. melléklete tartalmazza,
pontosításra került az alakuló ülés szabályozása,
törlésre került a Rendelet 4. § (6) bekezdés f) pontjának fa)-ff) alpontjainak felsorolása
a Rendelet kiegészítésre került a Nyilvánosság biztosítása alcímmel és tartalommal,
az Önkormányzat feladatainak ellátása illetve a gazdaságos működés biztosítása érdekében egyes tevékenységeit társulásokhoz, szervezetekhez való csatlakozásokkal látja el,
melynek listáját a 3. melléklet tartalmazza,

a jelenleg hatályos kormányzati funkcióknak megfelelően módosításra került a Rendelet
4. függeléke.
Az egységes szerkezetű módosított rendelet a www.ecsed.hu oldalon a hatályos rendeletek
menüpontban olvasható. A rendelet 2019. június 5-én került kihirdetésre.

Hirdetmény Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló
15/2017 (XI.22) önkormányzati rendeletének módosításáról
Módosításra került Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 15/2017 (XI.22) önkormányzati rendelete
az alábbiak szerint:



a bevezető felhatalmazó rendelkezések jogszabályi hivatkozásai tekintetében a logikai sorrend változik, továbbá a bevezető rendelkezés ki-

egészítésre került a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 43/A.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljárók felsorolásával,



technikai módosítások –írásmód, számozás, felsorolás jelölése, törlésre került a Rendelet Értelmező rendelkezéseinek egy része: 4.§ d), g)-j),

q)-r), t)-w), y)-z) pontjai, a Rendelet Értelmező rendelkezései kiegészítésre kerültek a rendelet szempontjából releváns értelmezésekkel: cégér,
cégjelzés, reklám- és hirdetőberendezés, saroképület, tájékoztató tábla,




törlésre került a Rendelet II. fejezete,
módosult a rendelet 24.§ a következők szerint: a cégér elhelyezése, paraméterei a Rendelet kiegészítésre került a 24/A §-sal, amely a hirdeté-

si célú berendezés alkalmazását szabályozza, a Rendelet 25.§-a kiegészítésre került a hirdetőtábla paramétereinek, elhelyezési lehetőségeinek
meghatározásával,



törlésre került a Rendelet 26-27.§-a oly módon, hogy annak tartalma a reklámhordozókra illetve cégekre vonatkozó szabályozások külön

egységben szerepelnek. A Cégérek, cégtáblák, cégfeliratok és tájékoztatási célú táblák elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények alcím
alatt kerülnek szabályozásra a cégérek, míg a reklámhordozókra vonatkozó rendelkezések a 25.§-ba épülnek be,



a Rendelet 37.§ (2) bekezdése, továbbá a 44. § a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, valamint a jogszabályi harmónia megteremtése

végett került módosításra, továbbá változtak a kötelezésre, illetve a bírságra vonatkozó szabályok a a Rendelet 45-47. §-aiban



a Rendelet kiegészítésre került az 5. és 6. melléklettel, amely a település a településképi véleményezési eljárás megindításához, illetve a tele-

pülésképi bejelentési eljárás lefolytatása iránti kérelmet tartalmazza.
Az egységes szerkezetű módosított rendelet a www.ecsed.hu oldalon a hatályos rendeletek menüpontban olvasható. A rendelet 2019. június 5-én
került kihirdetésre.

Búcsú az óvodától
Június 7-én az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda nagycsoportos óvodásai búcsút intettek kedvenc játszóhelyüknek, hiszen szeptembertől megkezdik általános
iskolai tanulmányaikat. Dallal kísérve vándoroltak az
óvodától a Művelődési Házig, ahol ünnepi műsorukba csokorba kötötték mindazt, amit az elmúlt években megtanultak. Az ünnepet megtisztelte jelenlétével Maksa Mátyás polgármester, aki köszöntő beszédében kihangsúlyozta: “Folyamatosan azon dolgozom, hogy településünk óvodás gyermekeink a legmodernebb, legkorszerűbb körülmények között nevelkedhessenek… A tornaszoba megépítésével egy újabb több évtizedes hiány kerül kompenzálásra. …”

Gyermeknap az óvodában
Maksa Mátyás polgármester a gyermeknap
alkalmából ugrálóvárral kedveskedett az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda kisgyermekeinek.

Elektronikus ügyintézés
Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos általános tájékoztató dokumentum elérhető a Alkalmazásközpont
Dokumentumtárában. A tájékoztató segítséget nyújt a lakosság számára az
elektronikus ügyintézés megismeréséhez, az ügyindításhoz, az egyenleg lekérdezéshez, az ügykövetéshez. Továbbra is a legtöbb bejelentés valamilyen
jogosultság hiányához kötődik. Bővebben az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalókról a www.ecsed.hu oldalon a Hírek rovatban olvashat.

Ballagás az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskolában
Június 15-én elballagtak az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola 8. osztályos tanulói. Az iskolát jelképező kopjafa
átadást követően Maksa Mátyás polgármester minden búcsúzó végzős diákot egy
Ecséd kitűzővel ajándékozott meg annak szellemében, hogy: “Sohase felejtsék el: Ecséd
a szülőházukat, a hazájukat, a gyermek– és ifjúkort, a léptéket és a mértéket, a biztos
kapaszkodót jelenti számukra…a helyet ahonnan elindultak, s ahová, ha megérkeznek,
otthon érzik magukat!” Az ünnepélyes tűzés után átadta az általa alapított díjat Orosz
Lorának és Magyar Angelikának, akik 8 éven át kitartóan, lankadatlan szorgalommal
tanultak és kitűnő tanulmányi eredményt értek el. A 2018/19-es tanévben a polgármester tanulmányi versenyt is hirdetett az osztályok között. Az idei
tanévben a legjobb tanulmányi átlagot a 7. osztály érte el, így ők
vehették át a 20 ezer forintos díjat. A ballagási ünnepség során
nevelőtestületi, alapítványi elismerések, tanulmányi munkáért,
sport és közösségi tevékenységért járó oklevelek átadására is sor
került. Az ünnep különlegességét az adta, hogy két nyugdíjas
pedagógus Hegedűs Zoltánné és Rékasi Jánosné aranydiplomát vehetett át Maksa Mátyás polgármestertől, aki a diplomák átadása mellett Ecséd emlékplakettel is megajándékozta az ünnepelteket. Az idei ballagásról sem maradhatott el a faültetés ceremóniája, melynek során a polgármester, az intézmény vezetője, a nyolcadikosok és a leendő első osztályosok képviselői közösen ültették el a ballagók emlékfáját.

