
Polgármesteri Tájékoztató 
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Összefoglaló a Polgármester döntéseiről 

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

védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 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. Ecséd község Polgármestere 2021. január 5-én a következő dönté-

seket hozta: 

• Jóváhagyta Ecséd Községi Önkormányzat Adatkezelési szabályzatát és elfogadta az Ecsédi Polgármesteri Hivatal jóváhagyott 

Adatkezelési szabályzatát. 

• Az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde Központi Konyhájára beszerzésre kerül egy új főzőüst. 

• Az Ecséd, 1254 hrsz.-ú ingatlan zöldövezetből kertvárosias lakóövezetbe sorolása tekintetében, bölcsőde építés lehetőségének 

biztosítása céljából a településrendezési eszközök módosítására Ecséd Községi Önkormányzat megbízza Kiss György Csaba 

egyéni vállalkozót (5350 Tiszafüred, Pék u. l.). 

• Az Ecséd, 1254 hrsz.-ú ingatlant, mint fejlesztési területet Ecséd Községi Önkormányzat kiemelt fejlesztési területté nyilvánít-

ja, mert a bölcsőde önkormányzati építési beruházás megvalósítása miatt az indokolt. 

• A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. új vezető tisztségviselőinek megválasztása és a Társasági Szerződés mó-

dosítása tárgyában, mely szerint: 

 a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban rövidített elnevezéssel: FKKN Kft, székhely: 

3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035485) új ügyvezetője Gál Erzsébet, aki tisztségét megbízá-

si jogviszonyban látja el, megválasztásától számított 5 évig. 

 az FKKN Kft. felügyelőbizottságának új tagja Tóth Zsolt, akinek tisztsége annak elfogadásával jön létre az elfogadás-

tól számított 5 évre. 

elfogadja az FKKN Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegű Társasági szerződését. 

felhatalmazza Heves Város polgármesterét Sveiczer Sándort, hogy Ecséd Községi Önkormányzatot, mint az FKKN 

Kft. szavazásra jogosult tagját a Társaság 2021. január 8. napján megtartásra kerülő Taggyűlésén képviselje és az 

Ecséd Községi Önkormányzat nyilatkozatait a jelen polgármesteri határozatban foglaltakkal egyezően tegye meg. 

Ecséd község Polgármestere 2021. január 26-án a következő döntéseket hozta: 

• Ecséd Községi Önkormányzat 2021. évre szóló Munkatervében januárra tervezett közmeghallgatást elnapolja a veszélyhelyzetet    

követő időszakra. 

• Az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde óvodájában az óvónői létszámot 1 fő óvónővel kibővíti, hogy az elérje a finanszí-

rozott létszámot, tekintettel a vezetői órakedvezményre illetve a nyugdíjba vonulásra. 

• Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján megállapította a saját bevételek 2021-2023. évekre várható össze-

gét. 

• Rendeletet alkotott az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről. 

• Módosította az Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 22/2015.  (XI.18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 

rendeletét. 

• Jóváhagyta Ecséd Községi Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát és Közbeszerzési tervét. 

• Az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásához jogszabályban rögzített állami támogatás visszafizetési kötelezettségét a tartalékalap 

terhére teljesíti. 

• Egyetértett a Hatvani Tankerületi Központ tájékoztatójában foglaltakkal, mely szerint az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola beisko-

lázási körzete Ecséd közigazgatási területére terjed ki. 

• Hatályon kívül helyezte az Ecséd Községi Önkormányzat a Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulásból 

való kilépéséről szóló határozatot és visszavonta a kilépési szándékról szóló dokumentumot. 

• Ecséd Községi Önkormányzat átvállalja az Ecséd Községért Alapítvány tulajdonát képező Ecséd, Szabadság utca 139. szám alatt telepí-

tett okospad üzemeltetését, amelynek tartalmát az internetszolgáltatás díja képezi. 



A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat jövőre a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat, a tulajdono-
sokat nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Év elején a NAV minden érintettnek 
határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új 
gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a 
NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életko-
ra, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent. 

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. 
szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-
01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. 

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. 
december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok 
adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az 
adó kivetésénél. 

Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- 
és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés 
igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűb-
ben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-
hoz. 

A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain. 

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezett-
séggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz 
lehet fordulni. 

Tájékoztató 2021-től gépjárműadó változásról 

• Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021. évi költségvetésételfogadásra javasolta. 

• Az Ecséd, Akácfa utca 123. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban található szolgálati lakások felújításához szükséges forrásra 

pályázatot nyújt be, sikeres pályázat esetén az megvalósítja, a pályázattal összefüggő esetleges költségeket a tartalékalap terhére biztosít-

ja. 

• Hatályon kívül helyezi Ecséd Községi Önkormányzat Polgármesterének 73/2020. (XI.25.) számú határozatát a Temetőben feszület felújítá-

sára vonatkozóan és az ecsédi Temetőben a feszület felújítására a tartalékalapból 4 millió forintot biztosít. 

• Hatályon kívül helyezi az Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (II. 26) számú határozatát az 598/2 hrsz-ú utca 

útfelújítására, valamint Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (II. 26) számú határozatát az 553 hrsz-ú utca útfel-

újítására, és az Ecséd Községi Önkormányzat Polgármesterének 65/2020. (XI. 25) számú határozatát az 104 hrsz-ú utca útfelújítására. 

• Határozott az útfelújításához szükséges forrás biztosítására pályázat benyújtásáról. Sikeres pályázat esetén az útfelújítást megvalósításá-

ról, az esetlegesen felmerülő – pályázati forrásból nem fedezett- költségek a tartalékalapból történő biztosításáról. 

A döntés az alábbi utak felújítására terjed ki: 

a 34 hrsz-ú utca egy szakaszára (a Szabadság utca kezdetétől a Táncsics Mihály utca 12. számig), 

a 104 hrsz-ú utca (Táncsics Mihály utca), 

az 510/1 hrsz-ú utca egy szakaszára (Kossuth utca 53- 109. sz. szakasza), 

az 553 hrsz-ú utca (Luda köz), 

az 598/2 hrsz-ú utca egy szakaszára (Szabadság utca 125-155. sz. közötti szakasza), 

az 1253 hrsz-ú utca egy szakaszára (Hársfa utca 33-63. sz. közötti szakasza). 

Könyvtári szolgáltatás 

Az Ecséd Községi Önkormányzat előtti téren telepítésre került egy Kuube 
Nano típusú okospad, mely a lakosság kényel-
mét szolgálja. A pad 4 férőhelyes utcabútor. 
Funkciói: 

• 2 USB porttal valamint 2 vezeték nélküli 

töltővel egyszerre több telefon, egyéb IT eszköz 
töltését biztosítja. 

• A pad 20 méteres körzetében korlátlan 4G 

alapú wifi hozzáférést biztosít az arrajáróknak 
(szabad csatlakozás, ingyenes). 

• Működését napelemekkel töltött akkumu-

látorok látják el, hálózati energiát nem használ. 

• A téli időszakban-a kevesebb napsütés 

miatt- éjfél és reggel 6 óra között automatikusan kikapcsol, hogy a 
fennmaradó időben szolgáltatásai minél tovább elérhetőek legyenek. 

• Kijelzője mutatja a pontos időt, a dátumot, az akkumulátor töltöttségi 

szintjét, a levegő páratartalmát, minőségét és az UV sugárzás mérté-
két. 

• Mindezek mellett a pihenést is szolgálja. 

Okospad 

Tisztelt Könyvszeretők, Olvasók! 
 

2021. január 11-től az olvasni vágyó könyvtári tagok kérésére könyvcso-
magot állít össze az ecsédi Községi Könyvtár könyvtárosa, melynek fel-
tételeiről az alábbiakban olvashat. 
A szolgáltatás igénybevételének feltételei: 
Dokumentumot az ecsédi Községi Könyvtár kölcsönözhető állományá-
ból lehet választani. Az igényeket telefonon hétfő-péntek: 08:00-12:00 
óra közötti időszakban lehet bejelenteni. 
Egyszerre legfeljebb 5 db dokumentum (könyv, dokumentum) kölcsönöz-
hető. A szolgáltatás keretében kért dokumentumok kölcsönzési határide-
je: a csomag kézhezvételétől számított 60 nap. A beérkezett kéréseket 
teljesítésének határideje: 2 munkanap, a teljesítés időpontja egyeztetésre 
kerül. A Személyes átvétel az ecsédi Községi Könyvtár udvarán történik 
(3013 Ecséd, Kossuth Lajos utca 172.) a következők szerint: 
Hétfő-péntek: 08:00-10:00 és 15:00-17:00 
A kikölcsönzött könyveket a fentiekben leírt időpontokban, vagy telefonon 
egyeztetett időpontban adhatják le ecsédi Községi Könyvtár udvarán 
történik (3013 Ecséd, Kossuth Lajos utca 172.) 
A könyvek a legnagyobb elővigyázatossággal, kesztyűben és maszkban 
kerülnek csomagolásra. A szolgáltatás részleteivel kapcsolatos kérdéseivel 
forduljon bizalommal Deméné Novák Zsuzsanna könyvtároshoz  telefo-
non, a +36 37/ 358-139-es számon, hétköznap 08:00-12:00 óráig. 


