
Polgármesteri Tájékoztató 
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Összefoglaló a Közmeghallgatásról 

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 25-én közmeghallgatást tartott. Maksa Mátyás polgármester beszámolt 
Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi gazdálkodásáról. Elmondta, hogy a Covid-19 járvány immár 2 éve nehe-
zíti mindenkinek az életét, de a település ellátásában, a szolgáltatások biztosításának folyamatosságában nem volt fennakadás. 
A 2021. évben helyi önkormányzat által kivetett adó, továbbá a térítési, szolgáltatási és a bérleti díjak emelésre nem került sor. A fertőtle-
nítőszer és védőfelszerelés ellátást folyamatosan biztosította a Kormány. Az előző években az intézményi ellátáson túl a 65, illetve a 70 év 
feletti ecsédi lakosok részére Maksa Mátyás több ízben biztosított védőeszközöket így maszkokat, kesztyűket. Sokat kellett dolgozni azon, 
hogy mindenkinek megmaradjon az állása és a vírus okozta veszélyhelyzet miatt ne kerüljön sor elbocsájtásokra. 
Az egészségügyi és szociális ágazatban, valamint a köznevelés területén bérfejlesztésre került sor. 
A fejlesztések tovább zajlottak. A Temetőben 8 urnafal került felállításra, illetve egy új kereszt is megépült, melynek felszentelésére halot-
tak napján került sor. 
A Művelődési Házban folyamatosan zajlottak a rendezvények: játszóházak, versszeretők estje, sztárpillanatok, szüreti fesztivál stb. A ci-
vilszervezetek itt tartották foglalkozásaikat, összejöveteleiket, programjaikat. Mindemellett vásárok, rendezvények, családi események 
kapcsán a Művelődési Házat rendszeresen bérbe vették. 
A védőnői szolgálathoz új eszközök beszerzésére került sor. 
A Községi Könyvtár hónapokig zárva volt, mivel a veszélyhelyzetben jogszabály írta ezt elő. 
A Központi Konyhára 1 új üstöt kellett vásárolni, mivel az előző használhatatlanná és javíthatatlanná vált. 
A fitnesz park és a játszótér új kerítést kapott. 
Folyamatosan biztosított volt a személyes ügyintézés az Ecsédi Polgármesteri Hivatalban. Egyre több elektronikus szolgáltatást igénybe 
tud venni az ügyfél, ami a gyors, kényelmes és hatékony ügyintézést szolgálja. Sor került az elektronikus eszközpark felújítására. 
Lassan készül az óvodai tornaszoba. A kivitelezéssel nagyon sok probléma van, illetve a munkaerőhiány lassítja a fejlesztés megvalósítá-
sát. 
Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírások elláttatása 1,5 millió forintba kerül az Ecséd Községi Önkormányzatnak. 
A Magyar Falu Program támogatásából 7 millió 300 ezer Ft összegből került felújításra az Orvosi Rendelő feletti 1. 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. Elkészült az Ecsédet az Ecsédi tóval összekötő út ecsédi szaka-
sza. A polgármester egy Dacia Duster szolgálati gépjármű beszerzésével támogatta az Ecsédi Polgárőrséget. Elindultak az iskolai tornaszo-
ba építési ügye, amely kiemelt kormányzati projekt. Az aktuális tervek szerint a 18X36 m-es tornaszoba a jelenlegi kosárlabdapálya helyén 
épül 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. Maga az épület 432 
m2 alapterületű, 28 férőhelyes lesz. 
Fontos fejlesztés a település életében a „Mizu Ecséd ?” applikáció, amely mind az Androidos, mind az iPhone készülékekre ingyenesen 
letölthető, és amely applikáció segítségével az ügyfelek tájékozódhatnak aktuális hírekről, programokról, rugalmasan intézhetik ügyeiket, 
stb. 
A 2022. évben is folytatódnak a fejlesztések. Előkészítő fázisban van egy sor projekt. Így a Temetőben továbbfejlesztésre kerül az urna-
park, bővülni fog újabb 8 urnafallal az. 
A Kossuth utcában járdafelújítás történik, míg a Hársfa utca középső részén, a Kossuth utcában, a Szabadság utcában az utak felújítására 
kerül sor. 
Az Ecséd Községért Alapítvány egy Toyota Proacra személyautó beszerzésére nyújt be pályázatot. Az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kö-
lyök Minibölcsőde Akácfa utcai épületének tetejére napkollektor kerül. Az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola fűtéskorszerűsítéséhez 
január 24-én átadásra került a munkaterület. 
A beszámolót és tájékoztatót követően a megjelentek tehették fel kérdéseiket. 

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési 
szervei 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A 2022. évet is befolyásolja a koronavírus-
világjárvány nemzetgazdaságot éríntő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes kormányza-
ti intézkedések hatása, melyeket a tervezés során figyelembe kellett venni. A Képviselő-testület az 
Ecséd Községi Önkormányzat az Ecsédi Polgármesteri Hivatal és az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 
és Kölyök Minibölcsőde együttes 2022. évi működési és felhalmozási költségvetésének bevételi 
főösszegét: 928 671 406 Ft-ban, a kiadási főösszegét: 928 671 406 Ft-ban állapította meg. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 58. § és az 59. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint a helyi önkormányzat az éves költségvetési beszámolójában számol el a számára a költség-
vetési évben folyósított támogatásokkal. A kincstár a helyi önkormányzat éves költségvetési be-
számolója alapján az Ákr. szerinti hatósági ellenőrzés keretében felülvizsgálja a támogatások el-
számolását, felhasználását. Döntött arról a grémium, hogy az elszámolás alapján amennyiben elő-
fordul visszafizetés, úgy a tartalékalap terhére teljesíti azt. 
A Képviselő-testület megválasztotta a 2022. évi országgyűlési képviselők általános választásán és 
az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson feladatot ellátó SZSZB tagokat. 
A testület elfogadta az Ecsédi Polgármesteri Hivatal módosított Iratkezelési Szabályzatát, továbbá 
elfogadta Ecséd Községi Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Tervét. 
A Képviselő-testület megtárgyalta és megállapította Maksa Mátyás polgármester 2022. évi szabad-
ságát. 

Az Ecséd Községért Alapítvány rövid 

tevékenysége során olyan projekteket 

valósított meg, amelyekkel hozzájárult az 

ecsédiek hétköznapjainak élhetőbbé tételé-

hez, valamint hozzájárult a kulturális érté-

kek továbbadásához. 

Az Alapítvány bizakodva és köszönettel 

várja a magánszemélyek, vállalkozók, 

cégek adója 1 %-át, egyéb felajánlásait. 

Az alapítvány adatai: 

Adószám: 18909966-1-10 

Számlaszám:62100157-11069818 

Ecséd Községért Alapítvány 

3013 Ecséd, Kossuth Lajos utca 15/2. 

A Képviselő-testület üléséről 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelettel meghívom Önt az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére ren-

dezett ünnepségre és koszorúzásra.  

Időpont: 2022. március 15., 09:00  

Helyszín: Ecséd Községi Önkormányzat előtti park 

Beszédet mond: Maksa Mátyás polgármester 

Az ünnepi műsorban közreműködnek Szabó Szilágyi Éva és Ruzicska László valamint 

a Nógrád Táncegyüttes 

 

Maksa Mátyás  

polgármester  

Nőnap alkalmából  Audrey Hepburn  gondolatával  kí-
vánok Ecséd minden hölgy lakójának boldog ünnepet. 

"Egy nő szépsége nem a ruhákban, amiket hord, nem a 
frizurájában rejlik. A nő szépségét a szemében találod, 
mert a szem bejárat a szívhez, ahol a szeretet lakozik."  

Maksa Mátyás 

polgármester 

2022. február 15-én farsangi játszóházban múlathatták az időt az érdeklődők. 

Maksa Mátyás polgármester köszöntötte a jelenlevőket, röviden megemléke-

zett a télűző népszokásokról és ezzel mintegy megnyitotta a rendezvényt. A 

játszóházban ezt követően farsanghoz kötődő kézműves foglalkozás vette 

kezdetét, ahol különböző technikákkal készültek a farsangi álarcok, fakanál-

bábok és egyéb kézművestermékek. A program a TOP –5.3.1.-16-HEI-2017 

00003 azonosítószámú a Helyi identitás és kohézió erősítése Ecséden című 

projekt támogatásából valósult meg. 

Játszóház 

Ecséd Községi Önkormányzat a Magyarország 2021. évi központi költségvetés-
ről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma fejezet 20/11/7- Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támo-
gatásához kapcsolódó Télbúcsúztató vigasságok című programját 2022. február 
19-én tartotta az ecsédi Művelődési Házban. A vigasság keretében a Nógrád 
Táncegyüttes, a Vidróczki Alapítvány és a Péter József Népművészeti Alapít-
vány tánccsoportjai adtak ízelítőt a Kárpát-medence néptánckultúrájából. A 
műsor során többek között bukovinai, kalocsai, ecsédi táncokat tekinthetett meg 
a nagyérdemű. A talpalávalót a Dűvő zenekar szolgáltatta. A délután programját 
színesítette Bukovics János mesemondó. A jelenlévők télvégi ízeket is kóstolhat-
tak farsangi fánk formájában. 

Télbúcsúztató vigasságok 

Maksa Mátyás polgármester köszöntötte Borsa Brown írónőt és a jelenlevőket. A 

polgármester az írónővel történő beszélgetés során Borsa Brown ecsédi kötődésé-

ről, a regények születéséről, az írói munkáról, a témák ihletéről tett fel kérdése-

ket. A közönség nagyon aktív volt, és többek között az egyes sorozatokkal (Arab, 

Maffia stb.) kapcsolatban tett fel kérdéseket: a karakterekről, a sorozat folytatásá-

ról, a regénybeli helyszínekről stb., de felvetődtek kérdések az írónő gyermek-

könyvével kapcsolatban is. A beszélgetést követően dedikálásra került sor.A 

program a TOP –5.3.1.-16-HEI-2017 00003 azonosítószámú a Helyi identitás és 

kohézió erősítése Ecséden című projekt támogatásából valósult meg. 

Ötórai tea 

Lakossági adatgyűjtés 
A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) az Országos Statisztikai Adatfelvétel Program keretében  az 1539 Munkaerő felmérés 

és kiegészítő felvételei –2022-ben folyamatos, havi rendszerességű megnevezésű adatgyűjtést végez Ecséden. Az összeírási munkát a KSH 

megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. Az adatgyűjtésről információkat tartalmazó plakátot megtekint-

heti Ecséd honlapján: www.ecsed.hu, vagy a Mizu Ecséd? applikációban. További információt az adatgyűjtéssel kapcsolatban  hétfőtől csü-

törtökig  08:00 és 16:30 között, pénteken 08:00 és 14:00 óra között a + 36 80 200 766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail 

címen kérhet. 


