
 

Polgármesteri Tájékoztató 
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Tisztelettel meghívom Önt az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rende-

zett ünnepségre és koszorúzásra.  

Időpont: 2020. március 15., 09.00 

Helyszín: Ecséd Községi Önkormányzat előtti park 

Beszédet mond: Maksa Mátyás polgármester 

Az ünnepi műsorban közreműködnek a Magyar Állami Népi Együttes táncosai és   

zenészei, Kubinyi Júlia a Népművészet Ifjú Mestere, népdalénekes, és Németh  

Gábor színművész 

 

Maksa Mátyás  

polgármester  

2020. január 28-án 09.00 órai kezdettel Maksa Mátyás polgármester az Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) nagytermében közmeg-
hallgatást tartott. Tájékoztatást adott a 2019. évben elvégzett feladatokról, a 2019. költségvetési évről. Eszerint az Önkormányzat a 2019-es évben 722 millió 
forintból gazdálkodott. A Központi Konyha már korábban hozzácsatolásra került az Ecsédi Gyöngyszem Óvodához, a 2019. évben újabb bővítésre került sor a 
Kölyök Minibölcsőde megnyitásával. A Községi Könyvtár és az ecsédi Művelődési Ház működtetésére 3,6 millió Ft-ot utal le az állam feladatalapú támogatás-
ként, ugyanakkor több mint 11 millió Ft-ba kerül a fenntartásuk. A pályázatok lehetőséget biztosítanak a fejlődésre és a fejlesztésekre. A Temetőbe konténerek 
és urnafalak kerültek beszerzésre, elkészült az aszfaltborítású út újabb szakasza. Megépült és átadásra került a szórókút. A Magyar Falu Program (a továbbiak-
ban: MFP) keretében modern hűtőberendezés beszerzésére kerül sor a ravatalozóba és megtörtént az épület nyílászáróinak a cseréje is. Az ellenőrzések megál-
lapításai alapján az ecsédi Temető a környék egyik legrendezettebb temetője. A civilszervezetek az előző évben is ingyenesen használhatták a Művelődési Há-
zat összejöveteleik, programjaik megtartására. 2019-ben „A helyi identitás és kohézió erősítése Ecséden” című TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00003 azonosítószámú 
pályázat (a továbbiakban: Identitás pályázat) keretében 120 db szék és 4 db laptop került beszerzésre és számtalan program megrendezésre. Két új civilszerve-
zet jött létre, az összejöveteleik helyszíne szintén a Művelődési Ház. Az intézmény nagyterme és az udvara alkalmas az óvodások tornafoglalkozásainak a lebo-
nyolítására. Rendszeresen bérbe veszik különböző összejövetelek, rendezvények, vásárok lebonyolítására is a Művelődési Házat, ebből milliós nagyságrendű 
bevétel keletkezett az elmúlt esztendőben. A MFP keretében 1 millió 920 ezer Ft pályázati pénz lehetőséget adott orvosi eszközök vásárlására, melynek kereté-
ben orvosi asztalok, nővértáskák, defibrillátorok és egyéb eszközök kerültek beszerzésre. Az Ecséd, Akácfa utca 119. szám alatti ingatlanon megépülő kondi 
parkhoz elkészültek a tervek, várhatóan az idei évben már birtokba vehetik a sportparkot a magukban erre hajlandóságot érzők. A szociális ügyintézésnél az-
 adatbiztonság még nagyobb követelményeket támaszt az ügyintézőkkel szemben, mint alapesetben. Maksa Mátyás polgármester úr kiemelte, hogy 
a nyilvánosságnak is szigorú szabályai vannak, amivel a természetes személyek nem minden esetben vannak tisztában. A Képviselő-testület ülései nyilvánosak. 
Ezt a magasabb jogszabályokon kívül az Önkormányzat SZMSZ-e is szabályozza. A képviselő-testület tagjai közszereplők. A polgármestert lehet fotózni, annak 
beleegyezése nélkül is, az egy másik kérdés, hogy hol van a szülői felelősség, amikor kiskorú gyermekeiket bevonják a politikai csatározásokba és például a 
polgármestert velük fotóztatják. Erre példaként említhető a 2019. évi október 13-ai helyi önkormányzati választások napja. Polgármester úr azt is hangsúlyozta, 
hogy a jegyző és a polgármesteri hivatal dolgozói nem közszereplők. Mindemellett megköszönte a Hivatal dolgozóinak az odafigyelést, a precíz munkát, amely 
biztosította az EP és a helyi önkormányzati választások problémamentes lebonyolítását, tekintettel a HVI hatáskörébe utalt feladatokra. Mindemellett arról is 
beszámolt, hogy a településen az ellenzék felkorbácsolta az indulatokat és ez vezetett oda, hogy támadást intéztek a személye ellen, vagy az ellenzék köreiből 
került ki a szobordöntő személy. Fenyegetések, közösség értékeinek tönkretétele, mindemellett a tulajdonában okozott kár jellemezte az ellenzék politizálását. 
Mindenki elgondolkodhat azon, hogy megérte-e. Az anyagi kár mellett komoly erkölcsi károkat is okoztak a renitensek, hiszen a szobordöntéssel negatív érte-
lemben fonódik össze Ecséd neve. Olyan volumenű út- és járdafelújítás még nem történt Ecséden, mint az elmúlt 9 évben. A tavalyi esztendőben elkészült a 
Hunyadi utca, Akácfa utca 92. számtól a Tabán utca 36. számig terjedő útszakaszán (532 hrsz.), valamint a Tabán utca 41-47. szám alatti szakaszon (876 hrsz.), a 
Hársfa utca egy részén, a Kostok közben, és az Orvosi Rendelő udvarán az aszfaltborítású útfelújítás, továbbá a Bocskai, Petőfi, Klapka utcákban. Zúzott kővel 
terítetté vált a Határ utca, a Klapka utca egy része, és a Méhész köz.  

folytatás a következő oldalon 

Összefoglaló a közmeghallgatásról 2020. 



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 
villamosenergia-szolgáltatás szünetel Ecséd településen. 


