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Összefoglaló a Polgármester döntéseiről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelem-

ről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. §-ának (4) bekez-

désében foglaltakat, amely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, feladat- és hatáskörét a polgármes-

ter gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Ecséd község Polgármestere 2021. február 26-án a követ-

kező döntést hozta: 

• A településrendezési eszközök partnerségi egyeztetését lezárta. A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi 

közreműködésről szóló felhívás –előzetes tájékoztatási szakaszban közzétételre került és a közzétételtől számított 30 napon belül part-

nerségi szándék iránti jelzés, észrevétel nem érkezett. 

 

Ecséd község Polgármestere 2021. április 6-án az alábbi döntéseket hozta: 

• A 2020. évre vonatkozóan 709 878 762 bevételi, 628 285 129 kiadási összeggel jóváhagyta Ecséd Községi Önkormányzat polgármes-

terének 3/2021. (IV.7.) veszélyhelyzeti rendeletét az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése zárszámadásáról és 

a pénzmaradvány felosztásáról. A rendelet részletesen tartalmazza a 2020. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások 

eredeti és módosított előirányzatát, valamint az egyes költségvetési sorok teljesítését, a kiadások és bevételek teljesülésének kormány-

zati funkciónkénti megbontását, és a maradvány meghatározását. 

• Az Áht. 33. § (3) bekezdése lehetővé teszi a pénzeszközök átcsoportosítását költségvetési szervek kiadási előirányzatai terhére elő-

irányzat-átcsoportosítást hajthat végre, ha a költségvetési szerv kiadási előirányzatain megtakarítás keletkezik vagy az átcsoportosítás a 

közfeladatok változásával, költségvetési szervek alapításával, átalakításával vagy megszüntetésével kapcsolatban szükséges. Az egyes 

pénzeszközök az alábbiak szerint kerülnek átcsoportosításra: 

 tartalékalapból bruttó 1 millió Ft az önkormányzati igazgatási tevékenység dologi kiadásaira, 

 tartalékalapból 1 millió Ft a polgármester általi kötelezettségvállalásra, 

 a civilszervezetek támogatási összegéből 350 ezer forint a tartalékalapba, 

 a civilszervezetek támogatási összegéből 2 millió 572 ezer forint visszafizetésre kerül az Ecsédi Nők Klubjának. 

• Elfogadta az Ecsédi Polgárőrség 2020. évi munkájáról szóló beszámolóját. 

• Jóváhagyta az Ecséd Községi Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél  a 2020. évben végzett ellenőrzésekről szóló éves összefog-
laló ellenőrzési jelentést. 

• Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 189/2016. (VI.7.)   számú önkormányzati határozatával az Ecsédi Gyöngyszem 

Óvoda (a továbbiakban: intézmény) óvodavezetői (a továbbiakban: magasabb vezető) beosztásának ellátásával Hegedűs Csabánét bízta 

meg 2016. június 15. napjától 2021. augusztus 15. napjáig terjedő időre. Tekintettel arra, hogy a határozott időre szóló megbízás 2021. 

augusztus 15-én lejár, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B § (1) bekezdése 

alapján a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A nemzeti köznevelésről szóló 2012. évi CXC. 

törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) bekezdése alapján a pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenn-

tartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőző-

en kötelező a pályázat kiírása a magasabb vezetői beosztás ellátására. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kor-

mányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 22.§ (3) bekezdése alapján az Nkt. 67.§ (7) bekezdésében meghatározottak szerinti pályá-

zat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás csak akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért. A fenntartó 

kezdeményezte -az átadásától számított  tizenöt nap biztosítása mellett- a nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat megadását.  

• Határozott az ecsédi Bulgár köz hidjának felújításáról, melynek költségét lehetőség szerint pályázati forrásból kívánja biztosítani,  

amennyiben ilyen típusú pályázat nem kerül kiírásra, úgy a tartalékalap terhére kell elvégeztetni a munkát. 

• Határozott az Ecséd 3/1 és a 3/2 hrsz-ú földrészletek határrendezéséről. 

• A Polgármester kellő információ hiányában nem tett javaslatot a Lőrinci Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társu-

lás társulási megállapodásának módosításának ügyében. 

 

 



Tájékoztatás az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és 

Kölyök Minibölcsődébe történő beiratkozásról 

Kedves Szülők! 

Értesítem Önöket az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Miniböl-
csődébe a 2021/2022-es nevelési évre történő 

  óvodai beíratás részleteiről: 
Az óvodai beiratkozás online formában történik, a kitöltött felvételi 
kérelem adatlap csatolásával, 2021.05.17-18-19.-én, az alábbi e-mail 
címen: ecsedigyongyszemovi@gmail.com, 

Az óvodai beiratkozásra az alábbi okmányok szükségesek, melyet a 
gyermek  első óvodai napján hozzanak magukkal: 

• gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiál-

lított személyi azonosítót (Születési anyakönyvi kivonatot) 

• lakcímet igazoló hatósági igazolványt, (lakcímkártyát) 

• TAJ- kártyát 

• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvá-

nyát 

• óvodai jelentkezési adatlapot. 

Hegedűs Csabáné 
                                                                                         

                       óvodavezető 

Tájékoztatás a Magyar Falu 

Program  

Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételi 

lakossági adatgyűjtés 

Elkészült a Temetőben az új kereszt, melyet 
Ecséd Községi Önkormányzat állíttatott 
2021. április havában. 

 A Központi Statisztikai Hivatal Ecséd településen a hivatal elnöke 
által 2021-re engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló 
lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata 
szerint. A felvételek Országos statisztikai Adatfelvételi Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a követke-
zők: 
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételi- havi rendszeressé-
gű 
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a STATEK Statisztikai 
Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői 
végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel az adatszolgáltatóknak 
felajánlják a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adat-
gyűjtéssel kapcsolatban kérik, hogy a kérdőívek weben történő ki-
töltését részesítsék előnyben. 
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű minta-
vétellel történik az ország különböző településein. 
A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 08:00 és 
16:00 óra között, pénteken 08:00 és 12:00 óra között a +36 80 200 
766 (3-as mellék) telefonszámon, illetve  a lakinfo@ksh.hu email 
címen adnak további felvilágosítást. 
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcso-
latosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatók-
nak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtés 
menüpont nyújt tájékoztatást. 

Az Ecséd Községért Alapítvány elérkezett működé-
sének újabb szintjére, amikor már fogadni tudja az 
adók 1%-át jelentő felajánlásokat. Az Alapítvány 
rövid tevékenysége során olyan projekteket valósí-
tott meg, amelyekkel hozzájárult az ecsédiek hét-
köznapjainak élhetőbbé tételéhez, valamint hozzá-
járult a kulturális értékek továbbadásához. 
Az Alapítvány bizakodva és köszönettel várja a 
magánszemélyek, vállalkozók, cégek adója 1 %-át, 
egyéb felajánlásait. 
Az alapítvány adatai: 

Adószám: 18909966-1-10 
Számlaszám:62100157-11069818 

Ecséd Községért Alapítvány 
3013 Ecséd, Kossuth Lajos utca 15/2. 

Ecséd Községért Alapítvány támogatása 

Február 26-án Ecséden Gyopáros Alpár  a 
Modern Települések Fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos tájékoztatást tartott a Ma-
gyar Falu Program 2021. évi fejlesztési 
lehetőségeiről. Ezt követően átadásra került 
a Nyárfa utca felújított szakasza.  

A Teqball asztal, mint sporteszköz több mozgásforma alkalmazására 
is tökéletesen megfelelő, kialakítása több sportolási lehetőséget is 
magában foglal. Így jól érezheti magát az, aki a különböző labdajáté-
kokat szereti, úgymint labdarúgást, kézilabdát, röplabdát, teniszt vagy 
asztaliteniszt, azaz ping-pongot. Az asztal 5 funkciója ezeknek megfe-
lelően lett kialakítva, hogy ezen sportágak specifikumait, speciális 
tulajdonságait és technikai bázisát magában tudják foglalni és egy új 
szemléletmódra hívják fel a figyelmet a sportágak kiegészítő tevé-
kenységeiben. Legfontosabb szabályok:  

Egyéni játék: · Maximálisan három labdaérintés · Az asztal és az 
ellenfél megérintése játék közben pontvesztéssel jár · A játékos 
ugyanazzal a testrésszel kétszer egymás után nem érintheti a labdát · 
A játékos ugyanazzal a testrésszel kétszer egymás után nem adhatja át 
a labdát az ellenfél térfelére · A labdamenet szervával kezdődik, me-
lyet az ellenfél térfelére kell átjuttatni. A szervára az adogató játékos-
nak két lehetősége van · Csuszánál a labdamenetet meg kell ismételni 
Páros játék: · Maximálisan három labdaérintés csapatonként · Az 
asztal, a játékostárs vagy az ellenfél megérintése játék közben pont-
vesztéssel jár · Legalább egy átadás kötelező · Egy játékos ugyanazzal 
a testrésszel kétszer egymás után nem érintheti a labdát · Egy csapat 
ugyanazzal a testrésszel kétszer egymás után nem adhatja át a labdát 
az ellenfél térfelére · A labdamenet szervával kezdődik, melyet az 
ellenfél térfelére kell átjuttatni. A szervára az adogató játékosnak két 
lehetősége van. · Csuszánál a labdamenetet meg kell ismételni  

Forrás:http://www.fenyeslitke.hu/phocadownload/Teqball/hasznalati_utasitas.pdf  

Teqball 

Anyák napja 

Anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntöm  az Ecséden 

élő édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat. 

Maksa Mátyás 

Polgármester 

 

„Az életben a legtöbb szépség kettesével, hármasával, tu-

catjával vagy százával bukkan fel. Rengeteg rózsa, csillag, 

naplemente, szivárvány, fivér és nővér, nagynéni és unoka-

öcs, de csupán egyetlen ANYA van a világon.” 

/Kate Douglas  Wiggin/ 

Kereszt 

Polgárőrök 
dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szö-

vetség elnöke laptopot adott át négy megye 

egyesületeinek, köztük az Ecsédi Polgárőr-

ségnek is, mely eszköz a szolgálat ellátását 

segíti. A laptopok átadását követően Völgyi 

Ferenc, a Heves Megyei Polgárőr Szövetség 

elnöke tájékoztatta a polgárőr parancsnoko-

kat az őket érintő újabb pályázati lehetősé-

gekről.  

mailto:ecsedigyongyszemovi@gmail.com

