
Polgármesteri Tájékoztató 
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17.00 Maksa Mátyás Ecséd község polgármesterének megnyitó beszéde,  

17.10 és 17.50 Kacus néptánccsoport, 

17.30 Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde 

18.00 Sógorok, 19.00 Szabó Ádám,  

19.50 Orosz György, 20.30 Kökény Attila,  

21.00 Kis Grófo, 21.40 Tűzijáték, 

21.50-02.00 Retro disco 

 

Ingyenes ugrálóvár, lufihajtogatás, aranytetoválás, csillámtetoválás, arcfestés, Eurobungy Kisvonat a Dózsa György utcában  17.00-21.00– 

gyermekeknek. Lovagoltatás. 

Vöröskereszt ingyenes vérnyomás– és vércukor mérése 

Rákliga– tanácsadás 

 Büfé, borkóstolás és cukorkaárusok. 

Lomtalanítás 

2021. 10. 29. (péntek) 

Zöldhulladékszállítás 

2021. 09. 18. 



Összefoglaló a közmeghallgatásról 

Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere 2021. 08. 10-én 09:00 órai kezdettel az Önkormányzat nagytermében 

közmeghallgatást tartott.  Tájékoztatást adott a 2020. évben elvégzett feladatokról, a 2020. költségvetési évről. Az elmúlt esztendőt végig kísérte a 

Covid-19 járvány, a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett, amelyben alkalmazni kellett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat, amely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Így a pol-

gármester hozta meg a döntéseket az év során előterjesztett önkormányzati ügyekben, mely döntésekről a lakosságot tájékoztatta. 

A veszélyhelyzet alatt, szinte minden intézményben volt covidos beteg, ennek ellenére nem kellett bezárni, az ellátás folyamatossága biztosított volt. 

A karanténban levők látogatását a polgármester végezte, ezen kívül a bevásárlások, csekk befizetések, gyógyszer kiváltások az Önkormányzat munka-

társai által történtek. Az Önkormányzat sok pácienst szállított az oltópontokra- Hatvanba, Gyöngyösre, Egerbe- hogy a Covid elleni védőoltást meg-

kaphassák. A polgármester napi kapcsolatban volt és van a háziorvosokkal, az együttműködés hozzájárult a betegellátás akadálytalan biztosításához. 

Mindenki fegyelmezetten betartotta a higiéniás szabályokat a településen, ennek köszönhetően viszonylag kevés covidos megbetegedés történt. Az 

oltottak száma meghaladja Ecséd lakosságának 50%-át. A veszélyhelyzetben való törődést és védekezést azzal erősítette a polgármester, hogy a köz-

intézményeket ellátta fertőtlenítőszer adagolóval, továbbá az Ecséd Községért Alapítvány és az Ecsédi Vadásztársaság támogatásával az idős lakosok 

részére több ízben juttatott el maszkot és kesztyűt. A védőeszközök eljuttatását az érintettekhez fiatalok végezték. A veszélyhelyzet ideje alatt is 

folyamatosan ellátásra kerültek a feladatok. A Temetőben a ravatalozóban megtörtént a nyílászárók cseréje, továbbá 4 férőhelyes hűtő, illetve 4 db új 

urnafal került beszerzésre. Az Óvoda fejlesztése is folytatódott. Új játékelemekkel bővült a kisdedóvó udvara 5 millió Ft értékben. Ezen kívül okos Tv-

k, laptopok kerültek beszerzésre. A tornaszobába megvásárlásra került több sporteszköz. A helyi identitás és kohézió erősítése Ecséden pályázat tá-

mogatásával valósult meg több program az Óvodában pl.: bábszínházi előadás, gyermeknap, sportnap, tábor, stb.. 

A fogorvosi rendelőbe a Magyar Falu Programból elnyert 1 millió 600 ezer Ft-os támogatásból egy autokláv beszerzésére került sor. Az orvosi rendelő 

feletti 1. és 2. önkormányzati bérlakásokban megtörtént az elektromos hálózat felújítása, valamint a 3. és 4. lakásban a víz, világítás és a fűtéskorsze-

rűsítés. Az egészségügyi centrumnál két rámpa készült, ezzel megoldva az akadálymentesítést, valamint megvalósult a két bejáró új burkolattal való 

ellátása. Az Önkormányzat a veszélyhelyzet ideje alatt is biztosította a gyermek- és szociális étkeztetés zavartalan ellátását. A Konyha munkája szer-

teágazó, hiszen a hagyományos konyhai feladatok mellett az Óvoda és a Bölcsőde tálalókonyhájának a feladatait is ellátja. Nagyon sok Polgármesteri 

Hivatal zárva volt, vagy csak ügyeletet tartott a pandémia ideje alatt Heves megyében, Ecséden folyamatosan működött a Hivatal. 

A polgármester mindent megtett annak érdekében, hogy a veszélyhelyzet idején is jól működjön a település. 

Az Ecséd Községért Alapítvány 2020-ban pályázati forrásból beszerzett egy kültéri okospadot, amely az Önkormányzat előtti parkban található. 

Leader pályázati támogatással valósult meg az Ecséd, Akácfa utca 119. szám alatti kondipark kialakítása és az eszközök beszerzése. Ide az Önkor-

mányzat önerőből vásárolt egy faházat és egy teqboard asztalt. A 2020. évben felújításra került a Sport és Ady Endre utca, továbbá a Hársfa és Nyárfa 

utca egyes szakaszai. Felújításra került több, az egyes utcákat összekötő köz. A Templom köz állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kerülését, 

valamint a köz útburkolatának felújításának költségeit az Önkormányzat saját forrásból biztosította. A közvilágítás fejlesztésének keretében az el-

múlt évben 14 új lámpatest felszerelésére került sor. Az Esély otthon pályázat keretében felújított 6 lakáshoz szükséges volt megterveztetni a világítás 

és fűtés struktúráját, valamint mind a két épület esetében önkormányzati finanszírozással valósult meg a tetőcsere. 

A 2021. évben a veszélyhelyzet miatt továbbra sem ülésezett a Képviselő-testület. Az éves fejlesztés keretében 8 urnafal került beszerzésre a Temető-

ben. Az Önkormányzat saját költségvetésből egy új, modern feszületet is felállított itt, melynek felszentelése egy későbbi időpontban történik majd. 

A Magyar Falu Program támogatásából 7 millió 300 ezer Ft összegből kerül felújításra az Orvosi Rendelő feletti 1. 2. önkormányzati lakás víz és fűtés-

rendszere. Valamivel több, mint 11 millió Ft-ot nyert a település utak felújítására, melyből többek között a Táncsics utca egy szakaszának, valamint az 

un. Zoltán köznek az útburkolata újul meg. A Konyhába egy új főzőüstöt kellett beszerezni. 

Beszerzésre került egy új Fiat típusú kisteherautó, melyhez az Önkormányzat a saját költségvetéséből biztosította a forrást, továbbá a Fiat részére 

konténergarázs is beszerzésre került. A polgármester egy szolgálati gépjármű beszerzésével támogatja az Ecsédi Polgárőrséget. A polgármester pályá-

zatot nyújtott be külterületi utak felújítására az Ecséd külterület 03/2, 0686, a 0685/2, 0741/1 Hrsz-ú utak tekintetében, úgy, hogy az útfelújítással 

érintett Aglária Kft., a Heves Megyei Vízmű Zrt., illetve az ÁFB Mezőgazdasági Szövetkezet vállalja a pályázathoz tartozó önrész forrásának biztosítá-

sát. Elindultak az adategyeztetések az iskolai tornaszoba építése ügyében. Az aktuális tervek szerint a 18X36 m-es tornaszoba a jelenlegi kosárlabda-

pálya helyén épülne meg. Az Önkormányzat 250 millió Ft pályázati támogatást nyert el egy új bölcsőde megépítésére, a tervezéshez szükség volt a 

Helyi Építési Szabályzat módosítására. Az építési területet a polgármester kiemelt beruházási területté nyilvánította. Szeptemberben indul a közbe-

szerzési eljárás. Maga az épület 432 m2 alapterületű, 28 férőhelyes lesz. 

A tájékoztatást követően a megjelentek mondhatták el véleményüket, tehették fel kérdéseiket. A közmeghallgatásról részletesebben a www.ecsed.hu 

azonos című hír közzétételében olvashat. 

 

Tájékoztatás a képviselő-testületi ülésről 
A Képviselő- testület a soron következő 2021. augusztus 10-ei ülésén rendeletet alkotott a szociális tüzelőanyag igénylésének részletes feltételeiről, a 

szociális ellátásokról, valamint a gyermekétkeztetés és a bölcsődei gondozás térítési díjáról, továbbá módosította az Ecséd Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről. A Polgármestert a 

2020. évben végzett jó munkájának elismeréseként a Képviselő-testület jutalomban részesítette. Ecséd Községi Önkormányzat Polgármestere 2021. 

június 4-én döntött arról, hogy Ecséd Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be külterületi helyi közutak fejlesztésére az Ecséd külterület 03/2, 

0686, a 0685/2, 0741/1 Hrsz-ú utak felújítására úgy, hogy az útfelújítással érintett Aglária Kft., a Heves Megyei Vízmű Zrt., illetve az AFB Mezőgazda-

sági Szövetkezet vállalja a pályázathoz tartozó önrész forrásának biztosítását. A pályázat benyújtásra került. A pályázathoz tartozó érintettek által 

vállalt önrész forrásának biztosításáról az Önkormányzat képviseletében Maksa Mátyás polgármester megállapodást köt velük. Elfogadásra került az 

Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde 2020/2021. évi Munkatervének végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint az intézmény 

2021/2022. évi Munkaterve. 

A Képviselő- testület döntése szerint települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására jogcím alapján az 

Önkormányzat 296 m3 szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásra nyújt be pályázatot. A szállítás, a településen történő kiszállítás, 

valamint az önerő mértékét költségeit az Önkormányzat biztosítja. Döntés született két lakossági kérelem ügyében is.  


