
Polgármesteri Tájékoztató 
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Tisztelt Ecsédi Polgárok! 

  

Lassan véget ér a 2021. esztendő,  amely komoly feladatokat rótt mindannyiunkra. Továbbra is helyt kellett állni a koro-

navírus okozta  rendkívüli helyzetben. Az év során Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei az Ecsédi Pol-

gármesteri Hivatal és az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde folyamatosan működött.  A vírushelyzet 

okozta nehézségek ellenére is folytatódtak a fejlesztések. Az éves fejlesztés keretében 8 urnafal került beszerzésre a 

Temetőben. Az Önkormányzat saját költségvetésből egy új, modern feszületet is felállított itt, melynek felszentelése  

halottak napján történt meg. A Magyar Falu Program támogatásából 7 millió 300 ezer Ft összegből került felújításra az 

Orvosi Rendelő feletti 1. és 2. önkormányzati lakás víz- és fűtésrendszere. 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 újult meg. A Központi 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 konténer-

garázs is beszerzésre került. A polgármester egy szolgálati gépjármű beszerzésével támogatta az Ecsédi Polgárőrséget.  

Pályázat benyújtására került sor a  külterületi utak felújítására, az Ecséd külterület 03/2, 0686, a 0685/2, 0741/1 Hrsz-ú 

utak tekintetében. Elindultak az adategyeztetések az iskolai tornaszoba építése ügyében. Az Önkormányzat 250 millió Ft 

pályázati támogatást nyert el egy új bölcsőde megépítésére, a tervezéshez szükség volt a Helyi Építési Szabályzat módo-

sítására. Elkészült az Ecséd múltját és jelenét feldolgozó kiadvány, megújult a település honlapja és hamarosan alkal-

mazható az Ecséd applikáció. A felsorolás nem teljes csak néhányat emeltem ki az év során elvégzett feladatok közül, 

mintegy érzékeltetve azt, hogy Ecsédért, Ecséd jövőjéért, fejlődéséért végzett munka még ezekben a nehéz időkben sem 

állt le. 

 

 

Karl May gondolatával kívánok Önöknek áldott, békés karácsonyt és egészségben, sikerekben gaz-

dag új esztendőt! 

„A szenteste! Karácsony! Micsoda édes zengésű szavak! Hogy megtelik a szív a rájuk való visszaemlékezésben! Gyer-

mekkoromra gondolok s arra a sok szép karácsonyestre, amit családom körében eltöltöttem, a viaszgyertyák fényére, a 

kis csilingelő csengőre, a fenyő pompás illatára, boldog, gyermeki örömömre. De más karácsonyesték emléke sem mo-

sódhatik el emlékeimben, olyanoké, melyekből hiányzott minden vígság, boldogság, de amelyek mégis - mindennek 

dacára is, megtartották varázslatos szépségüket.”  

 

Maksa Mátyás 

polgármester 



A Képviselő-testület a soron következő 2021. november 23-ai ülésén megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat és költségvetési szervei 
2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet  módosítását. Elfogadásra került  Ecséd Községi Önkormányzat  Képviselő–
testületének 2022. évre vonatkozó Munka– és rendezvényterve, a 2022. évet érintő Belső ellenőrzési terv. Megjelent a TOP- plusz-1.2.1-21. 
azonosítószámú pályázat melyben az Élhető település című alprogram, melynek keretében Ecséd Községi Önkormányzat több témában pá-
lyázatot kíván benyújtani több területen. Döntés született pénzeszközök átcsoportosításáról, amely a közvilágítás és a zöldfelület dologi ki-
adásait érintette. A Képviselő-testület tagjai határoztak a Községi Könyvtár áthelyezéséről a Művelődési Házba, az így felszabaduló épületben  
majd önkormányzati bérlakások kialakítására kerül sor, amennyiben sikerül pályázati forrást találni a célterülethez. A grémium a polgármes-
tert a 2021. évben végzett munkájának elismeréséül 3 havi illetményének megfelelő jutalomban részesítette. 

A képviselő-testület üléséről 

Karácsonyhoz közeledve 

Az adventi ünnepkörben 

2021. november 29-én az 

ecsédi Művelődési Házban 

gyermekek, szülők, szakem-

berek együtt készültek az 

ünnepre. Különböző techni-

kákkal, varrással, ragasztás-

sal, festéssel karácsonyi 

díszeket, ünnepi dekoráció-

kat készítettek. Lehetőség 

volt mézeskalácsdíszítésre is. A kézműves tevékenység mellett az 

elfoglaltságok sorában különböző társasjátékok nyújtottak kellemes 

kikapcsolódást a résztvevőknek. A program A helyi identitás és ko-

hézió erősítése Ecséden című TOP-5.3.1-16-HE1-2017-

00003 azonosítószámú pályázat támogatásával valósult meg. 

Karácsonyi játszóház 

Karácsonyhoz közeledve Maksa 

Mátyás polgármester a 70 év 

feletti lakosokat hétezer forintos 

ünnepi csomaggal örvendeztette 

meg. A csomag tartalma alma, 

tea, keksz, citromlé, méz, szalon-

cukor, bejgli, lekvár volt, ezzel is 

meghittebbé téve az ünnepet. 

A pandémiás helyzetre való tekin-

tettel a polgármester minden 70 év 

feletti lakos részére két maszkot és 

egy pár kesztyűt is eljuttatott. 

December 6-án Ecséden járt a Mikulás. Felkereste az Ecsédi 

Gyöngyszem Óvoda és Kö-

lyök Minibölcsőde gyerme-

keit, akiket Maksa Mátyás 

polgármester jóvoltából egy-

egy édességcsomaggal aján-

dékozott meg. Örömmel 

üdvözölték a Mikulást a 

járókelők Ecséd utcáin és 

közterein is. 

Ecséden járt a Mikulás 

Megújult Ecséd weboldala, a www.ecsed.hu.  megszokott alapinformációk, aktuális infók és prog-
ramajánlók kiegészültek a faluban található szolgáltatásokkal és az 
értékes helyekkel. 
 
Ez ugye rendben van.. Azt viszont nem gondolta volna senki, hogy 
Ecsédnek lesz az első applikációja a környéken. A Mizu Ecséd? alkal-
mazásban megtalálható a településsel kapcsolatos minden hasznos, 
közérdekű és turisztikai információ. 

Ecséd lakosai könnyen nyomon követhetik a település életét; gyor-
san elérhetik a naprakész helyi híreket, informálódhatnak a fonto-
sabb eseményekről, közösségi programokról és szolgáltatásokról. 
A település fejlődésének mozzanatait is megélhetik a tartalom fi-
gyelésével. 
Emellett az applikáció az idelátogatók számára is segíti a tájékozó-
dást; hasznos információkkal szolgál a környékbeli látnivalókról, 
nevezetességekről, az aktuális programlehetőségekről és helyi szol-
gáltatókról is. 
Napokon belül letölthető az Apple Store-ból és a Play áruházból. 
Nekem bejön Ecséd! 
A fejlesztés A helyi identitás és kohézió erősítése Ecséden című TOP

-5.3.1-16-HE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat támogatásával 

valósult meg. 

Online fejlesztések a településen  

Ecsédi sztárpillanatok 

December 18-án az ecsédi 

Művelődési Házban az Ecsé-

di sztárpillanatok program 

keretében lépett fel Vastag 

Tamás énekes, színész és 

Maksa Zoltán humorista. 

Mindkét művész ecsédi szár-

mazású. A program A helyi 

identitás és kohézió erősítése Ecséden című TOP-5.3.1-16-HE1-2017

-00003 azonosítószámú pályázat támogatásával valósult meg. 

http://www.ecsed.hu/

