
Polgármesteri Tájékoztató 
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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben al-
kalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat, amely 
szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, feladat- és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja, a képviselőtestületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Az előzőek-
ben leírtakra tekintettel Ecséd Község polgármestere az alábbi döntéseket hozta: 
• az Albert Schweitzer Kórház Alapítványát a 2020. költségvetési évben egyszeri 200 000 Ft, azaz kettőszázezer 

forint támogatásban részesítem. 

• a Petőfibányai Mentőállomás Alapítványt a 2020. költségvetési évben egyszeri 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint 

támogatásban részesítem. 

• az Ecsédi Polgárőrség Ecséd Községi Önkormányzat által a civilszervezetek támogatására kiírt pályázatára be-

nyújtott pályaművét sikeresnek ítélem, és a 2020. költségvetési évben egyszeri 100 000 Ft, azaz egyszázezer 
forint támogatásban részesítem. 

• A Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány nem részesül támogatásban  

 

azon szervezetek támogatása mellett döntöttem a koronavírus fertőzéssel szembeni védekezés idején, amelyek nagyobb 

igénybevételnek lesznek kitéve . 

a Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány kérelmében foglaltakat, mely az Ecséd, Arany János utca 2. számtól a Szél-
tanya irányába vezető földút kátyúzására irányul, nem támogatom. 

a térítési díjak mértékén 2020. évben nem változtatok.  

ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 

2/2020.(IV.7.) veszélyhelyzeti rendelete 

 a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól 

A rendelet célja a közterületen való szeszes ital fogyasztás korlátozásával kapcsolatos szabá-
lyok megalkotása, amelyek segítik a település közterületein a használat rendjének megőrzését 
és a közterületek tisztántartását az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával, valamint 
hozzájárul a közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások megelőzésé-
hez.A rendelet területi hatálya Ecséd település közigazgatási területére terjed ki.  

 
(3) A rendelet személyi hatálya a (2) bekezdés szerinti település közterületén bármilyen jogcímen tartózkodó termé-
szetes személyre terjed ki. 

 
 

Közterületi szeszes ital fogyasztás korlátozás szabályai  
 

3. § (1) Jelen rendelet hatálya alá tartozó közterületen szeszesital fogyasztása tilos. 

 
(2) Közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma alól kivételt képeznek:  
a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező és szeszes ital 

kimérésére jogosult vendéglátóipari üzlet által használt közterületen tartózkodó vendégek;  

       b) az engedéllyel szervezett és közterület-használati engedéllyel rendelkező alkalmi 
       rendezvények résztvevői; 

   c) minden év első és utolsó napja. 

Összefoglaló a polgármester döntéseiről  



A Képviselő-testület üléséről 

A január 28-ai testületi ülésen a grémium elfogadta az Ecséd Községi Önkor-

mányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetési  tervezetét. Megállapí-

tásra került az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola beiskolázási körzete. A 

testület elfogadta az Ecséd Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatá-

nak módosítását, valamint a 2020. évi Közbeszerzési Tervét. A Testület megtár-

gyalta, majd elfogadta a Lőrinci Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézményt 

Fenntartó Társulás társulási megállapodásának 8. számú módosítását. Elfoga-

dásra került a polgármester 2020. évi szabadságának az ütemezése. 

A február 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében döntés született 

arról, hogy az Ecséd Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be beltéri utak 

felújítására, fogorvosi műszer beszerzésére, valamint közterületek karbantartá-

sát célzó eszközök beszerzésére. A testület elfogadta az Ecséd Községi Önkor-

mányzat Számviteli Politikájának szabályzatát, a Gazdálkodási és Pénzkezelési 

Szabályzatát, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályza-

tát, valamint az Iratkezelési Szabályzatát. 

 

Felhívás  

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy  

• a kommunális és egyéb adónemeket március 15-ig fizethetik 

be kamatmentesen  

• az ingatlan tulajdonosok a portájukhoz tartozó átereszeket, 

vízelvezetőket, árkokat takarítsák ki  

• amennyiben elhunyt hozzátartozója sírhelyének megváltási 

díja lejárt, annak lehetősége van újraváltásra.  

A hulladékudvarban leadható hulladékok 

1. Nem veszélyes hulladékból ingatlanonként begyűjthető, (átvehető) hulla-

dékok mennyisége: mennyiségi korlát nélkül az elkülönítetten gyűjtött, 15 

főcsoport hulladékai: Újság, hullámpapír, csomagolópapír, karton; PET-

palack, fólia, műanyag tárgyak; öblös üveg. Italos, befőttes, parfümös, stb.; 

sík üveget leadni nem lehet; üdítős, sörös és egyéb fémpalackok, tiszta 

konzerves doboz. 

2. negyedévente 3 m3 mennyiségű zöldhulladék (növényi eredetű kerti 
hulladékok, gallyak, falevelek, nyesedékek, stb.). A hulladékot a zsákokból 
ki kell üríteni, az ömlesztett hulladékot maximum 1 m-res darabokban 
kötegelve lehet leadni. Nem adhatók le gyökerek, fatörzsek. 

3. negyedévente 1 m3  mennyiségű építési jellegű hulladék, sitt (az építési 

jellegű hulladék veszélyes összetevőt nem tartalmazhat) 

4. negyedévente 200 kg lomhulladék a 20-as főcsoport –települési szilárd 

hulladék– hulladékaira vonatkozóan. (nagydarabos hulladék, bútorok ru-

hák, egyéb nem elektromos tárgyak, elektronikai hulladék, számítástechni-

kai hulladék, TV, telefon, elhasználódott háztartási gép: mosógép, hűtőgép, 

stb.) 

5. Évente 4 db személyautó gumiabroncs 

6. Veszélyes hulladék esetén ingatlanonként évente legfeljebb 100 kg 

mennyiségű hulladék adható le. 

A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevételére jogosultak a Szelektív 

Nonprofit Kft., mint üzemeltető közigazgatási területén élő, azon magán-

személyek, akik hulladékszállítási szerződéssel rendelkeznek és díjhátralé-

kuk nincs. A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakos köteles a lak-

címkártyáját és a személyi igazolványát a hulladék átvevőnek bemutatni, 

valamint a Hulladéktörvény 39. § (2) alapján igazolni, hogy a hulladékgaz-

dálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette. 

Cím: Hatvan, Csányi út, 054/14 hrsz. 

Időpont:     2020.03.28 (szombat) 
Pótoltás:      2020.04.26. (vasárnap) 
Helyszín:    Ecséd  
Sportpálya:  9001000                                                            
Polgármesteri Hivatal /parkoló/ :  1000-1200 
Művelődési ház:  1200-1300 
Oltási díj: 4500 Ft/db (a féreghajtó árát is magában foglalja) 
Oltási könyv pótlása, új könyv kiállítása: 500 Ft 
Microchip behelyezésének az ára: 5000 Ft 
Minichip ára: 6000 Ft 
Kiszállási díj: 1500 Ft/udvar 
Az oltást végző állatorvos:  
Dr. Madléna András, tel.: +36 20/9730 843 
Háznál való oltásra időpont egyeztetés:  
Szécsi Anna, +36 30/3989 659 
Dr. Madlenáné Tusor Krisztina: + 36 30/5564 404 

Eboltás „A női lélek nem alkot, hanem meg-

ért, nem okoskodik, hanem megérez, 
nem tud, hanem megsejt.” 

A szociális támogatások tekintetében 44 fő részesült alapösszegű (6000 Ft) 49 fő emelt összegű (6500 Ft) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. 93 
háztartás kapott szociális tűzifa, 90 háztartás tűzifa támogatást. 64 háztartás egyszeri rendkívüli 20 ezer forintos támogatásban részesült. 46 fő a rendkívüli 
élethelyzetére tekintettel vett igénybe települési támogatást. 6 ezer forintos élelmiszercsomag támogatásban részesült 9 fő, temetési költség kifizetéséhez 
igényelt támogatást 7 fő. Elemi kár elhárításához 2 fő igényelt pénzbeli segítséget. A 0-1 éves korú gyermekek szüleinek támogatása keretében 25 család része-
sült egyszeri 10 000 Ft összegű támogatásban. Az 1-3 éves korú gyermekek támogatása keretében 74 fő vett át 6 000 Ft/fő élelmiszercsomagot. 190 fő része-
sült utazási és színházjegy támogatásban (3-14 éves korúak). 240 fő vette igénybe az iskolakezdési támogatást, mely 2019-ben került bevezetésre. Az általános 
iskoláskorú gyermeket nevelő szülő 10 ezer Ft, a középiskolás gyermeket nevelő szülő 15 ezer Ft támogatást vehetett igénybe. 450 fő 70. életévet betöltő 
személy részesült 7000 Ft/fő élelmiszercsomagban. Az elmúlt esztendőben sem volt hiány pályázatokból, ezek a fejlesztések azok, amelyek a település értékét 
emelik. Az „Esély otthon” pályázathoz kiegészítésként megítélésre került Ecséd község számára további 22 millió Ft. A Huszár szobor-, amit le akartak dönteni- 
5 millió Ft-ba került. A rosszindulat vezérelte emberek nem ismerik, vagy nem akarják tudomásul venni azt a tényt, hogy a huszár az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc jelképe. 14 millió Ft került ráfordításra az átemelő szivattyúk cseréjére. Rengeteg probléma volt az üzemelő szivattyúkkal, legutóbb Győrből 
kellett hozatni kisegítést addig, míg Luxemburgból megérkezett a megrendelt szivattyú. Sok esetben az emberi nem törődömség okozza a meghibásodást. Volt 
rá példa, hogy a szennyvízcsatornába bekerült nadrág állította le a szivattyút. A polgármester kapott a 2019. évben 4 millió Ft-ot valamely program megszerve-
zésére. Ez az összeg az Ecsédi sokadalom szüret előtt rendezvény finanszírozására került felhasználásra. Sajnos még mindig vannak a településen olyan szemé-
lyek, akik ott tartanak, hogy 2008-ban pályázott pénzek kerülnek elköltésre. Az elmúlt évek fejlesztései a 2010. évet követően elnyert pályázati forrásokból és 
Ecséd Községi Önkormányzat saját költségvetéséből kerültek megvalósításra. Hosszú utánajárás és kemény munka eredményeként 2019-ben sikerült Ecsédre 
kihelyeztetni bank automatát, amely egy új pénzügyi kényelmi szolgáltatást nyújt a település lakosságának. Szintén sok utánajárást és egyeztetést követően az 
Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskolában bevezetésre került a 2019/2020. tanévben felmenő rendszerben az angol nyelv oktatása. Elkészült Ecséd Helyi Épí-
tési Szabályzata, ami több mint 4 millió forintba került. 

Áramszünet 

2020. március 11-én 08:00 -15:00 óra közötti időszakban egy-
egy órára az ELMŰ-ÉMÁSZ tájékoztatása szerint a villamos-
energia-szolgáltatás szünetel Ecséd településen. 


