
Polgármesteri Tájékoztató 
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A képviselő-testület üléséről 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülésére október 22-én 08.00 órai kezdettel került sor. A Helyi Választási 

Bizottság elnöke ismertette a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásá-

nak, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának eredményeit. A választás eredménye alapján Ecséd pol-

gármestere: Maksa Mátyás, a képviselő-testület tagjai: dr. Bóta Julianna, Dobos Tibor, Maksa László Győző, Skrabák Lajos Zoltán, Tóthné 

Ambruzs Orsolya és Tóthné Kis Krisztina. A HVB elnökének tájékoztatóját követően a polgármester és a képviselő-testület tagjai letették 

az esküt, majd a polgármester ismertette a 2019-2024. önkormányzati ciklusra vonatkozó programját. A programelemek között priori-

tást élveznek azok a feladatok, melyek a település további fejlődését segítik elő. Negyedik napirendi pontként  Ecséd Községi Önkor-

mányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára és elfogadására került sor. A polgármester 

illetményének megállapítása is az alakuló ülés feladata volt. A polgármester illetménye a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése alapján került megállapításra, míg a költségtérítéséről a  Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján rendelkeztek. Maksa Mátyás polgármester Skrabák Lajos Zoltánt 

javasolta az alpolgármesteri tisztség betöltésére, a Pénzügyi Bizottság tagjainak Dobost Tibort, Tóthné Ambruzs Orsolyát és Tóthné Kis 

Krisztinát jelölte, a bizottság elnökére Dobos Tibor személyében tett javaslatot, mely javaslatokat a Képviselő-testület jóváhagyta. A 

képviselő-testület döntött abban a kérdésben is, hogy az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde bölcsődei ellátásához szük-

séges személyi feltételek megteremtése érdekében az intézményben 3 fő létszámbővítést hajt végre.  

Október 23-án 09.00 órakor ünnepelni gyűltek össze Ecséd Községi Önkormányzat 

valamint intézményei vezetői, dolgozói, pártok, civilszervezetek képviselői és a 

település lakói. Maksa Mátyás polgármester ünnepi beszédében kihangsúlyozta, 

hogy a szabadság kivívása egyben felelősséget is jelent korunk emberei számára, 

és  folyamatos tanulással, ér-

tékteremtéssel kell települé-

sünk, nemzetünk jövőjét építe-

ni. Mindemellett kiemelte kö-

zös munka, az összefogás je-

lentőségét. Az Ecsédi Richter 

Gedeon Általános Iskola tanu-

lói dramatikus játékkal elevenítették fel az 1956-os forradalom és szabadságharc 

eseményeit. A megemlékezést követően az intézmények, pártok, civilszervezetek 

képviselői helyezték el koszorúikat a ’56-os emlékműnél.  

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve 



Halottak napja 

Halottak napján és az azt felölelő időszak alatt (október 28– november 3.) 

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. 

Az elszáradt virágokat az elhasznált mécseseket a kihelyezett konténerek-

be tegyék, ezzel is megtisztelve ezt a napot. 

Felhívás 

Felhívom az ingatlan tulajdonosok figyelmét, 

hogy az egyre csapadékosabb időjárás okán az 

ingatlanaik előtt lévő árkokat, átereszeket ta-

karítsák ki!  

“Ma a halottak napja van! Nem a csüggedés merev fáj-
dalmával, de a kegyelet meghatottságával lépünk e 
hantokhoz, s egy könnyet ejtünk… rájok, koszorú gya-
nánt… Ez a könny, mely beszivárog a rögökön át az 
életrehívó emberi akarat igaz csöppje… súgja meg a 
halottaknak valamennyink hívó üzenetét…”  

/Mikszáth Kálmán/ 

Szeretteinkre emlékezve 

Az elmúlt időszakban több panasz érkezett 

a lakosság részéről a kerti hulladék égeté-

sével kapcsolatban. A kommunális hulladék 

elszállítására minden héten sor kerül, így 

annak elégetése tilos. Felhívom a lakosság 

figyelmét arra, hogy  Ecséd Községi Önkor-

mányzat képviselő-testületének 4/2015 

(I.26.) rendelete a környezetvédelemről (a 

továbbiakban: Rendelet) 5.§ (1) bekezdése 

a kommunális és termelési hulladékok nyílt 

téri égetését tiltja. A Rendelet 7 § (1)-(3), 

és (8) bekezdéseiben foglaltak szerint az 

avar, kerti hulladék, mezőgazdasági tevé-

kenység során keletkező növényi eredetű 

hulladékok ártalmatlanításáról elsősorban 

komposztálással kell gondoskodni. A nem 

komposztálható kerti hulladék égetése 

keddi és pénteki napokon 08:00-18:00 óra 

között szélmentes időben megengedett. Az 

égetés maximum egy órán át tarthat, tar-

tós füstölés nem megengedett. Az avart és 

kerti hulladékot csak száraz állapotban, 

egyszerre legfeljebb 1 m3 mennyiségben a 

tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával 

szabad égetni. A településen lakók egészsé-

gének megőrzése érdekében tilos a levegő-

tisztaság-védelmi előírások megsértése. 

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 12/2016 (XI.21.) önkormány-

zati rendelete  7.§ a) pontjában foglaltak 

szerint vét az előzőekben leírt szabályok 

tekintetében, az 5– 200 ezer forint erejéig 

bírságolható. 

Kérem a fentiekben leírt szabályok betartá-

sát, a szabálytalan cselekmények jogkövet-

kezményének tudomásul vételét. 

 Az égetés szabályairól 

Figyelemfelhívás 

Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy ingatlanok adásvételét szükséges 

az Ecséd Községi Önkormányzat adóhatósága felé is bejelenteni, hogy az 

adatmódosítások határidőben végrehajtásra kerüljenek. Tájékoztatom to-

vábbá Önöket, hogy aki ezen kötelezettségét elmulasztja jogkövetkezmény-

ként 5-200 ezer forint erejéig bírságolható. 

Mindenszentek, Halottak napja- 

bűnmegelőzési tanácsok 

Közeleg Mindenszentek és Halottak Napja, amikor a temetőkben meglátogatjuk 
elhunyt szeretteink sírját. Sajnos vannak, akiknek ez az alkalom nem a gyertya-
gyújtást és az emlékezést jelenti.   

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor közvetlenül a temetők környékén 
gyakrabban fordul elő gépkocsi feltörés, kerékpárlopás, zseblopás, táskalopás, 
valamint a lakás tulajdonos távollétét kihasználó betörés, besurranás. 

A Rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, 
azonban az áldozattá válás megelőzése érdekében kérjük fokozottan figyeljenek 
értékeikre, fogadják meg a Rendőrség tanácsait! 

 Ne hagyják őrizetlenül táskájukat miközben a sírt rendezik, vagy épp 
vízért, vagy csupán a hulladékgyűjtőhöz mennek! 

 Csak annyi pénz legyen Önöknél, amennyire feltétlenül szükségük van! 
Értéket, bankkártyát feleslegesen szintén ne tartsanak maguknál  

 Járműveiket minden esetben zárják le és látható helyen ne hagyjanak 
benne értékeket (táska, mobiltelefon, pénztárca,  GPS, stb.)! 

 A temetők környékén számoljanak a megnövekvő gyalogos és gépjármű 
forgalommal! Akár gépkocsival, akár gyalogosan közlekednek, tegyék ezt 
még nagyobb körültekintéssel! 

Forrás: Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 


