
Polgármesteri Tájékoztató 
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Tisztelt Ecsédi Polgárok! 

 

Koszorúzással egybekötött ünnepi műsorral emlékezünk az 1956-os for-

radalom és szabadságharc hőseire. 

Időpont: 2020. 10. 23. 9.00 óra 

Helyszín: Park, Ecséd, Szabadság utca 139. 

Program: 

Ünnepi beszédet mond: Maksa Mátyás polgármester 

Szabó Szilágyi Éva és Ruzicska László zenés ünnepi műsora 

A megemlékezést koszorúzás zárja 

 

 

 

Maksa Mátyás 

polgármester 



Ecséd Községi Önkormányzat 2020. augusztus 25-én tartotta soron következő ülését, 

melyen elfogadásra került az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének 

módosításáról szóló rendelet. Elfogadásra került továbbá Ecséd Községi Önkormányzat 

képviselő-testületnek 16/2019. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és helyiségek bérletéről valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályok mó-

dosításáról szóló rendelet és a szociális tüzelőanyag igénylésének rész-

letes feltételeiről szóló rendelet. A grémium megtárgyalta majd jóvá 

hagyta az Ecsédi Polgármesteri Hivatal módosított köztisztviselői, vala-

mint az Önkormányzat reprezentációs szabályzatát.  Megtárgyalásra 

került az okos zebra gyalogos-védelmi rendszer létrehozása. Megtár-

gyalását követően jóváhagyásra került az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és 

Kölyök Minibölcsőde  2019/2020. nevelési évre szóló Munkatervének 

értékelése, véleményezése, valamint a 2020/21. nevelési évre szóló 

Munkaterve. 

2020 szeptember 15-én hatályba lépett Ecséd 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2020 (VIII. 26.) rendelete a szociális tüzelő-
anyag igénylésének részletes feltételeiről, mely-
nek értelmében az Önkormányzat a téli fűtéshez 
szükséges tűzifa biztosításához kérelemre, termé-
szetbeni ellátás formájában támogatás nyújt azon 
ecsédi bejelentett lakcímmel rendelkező lakos 
számára jövedelemre tekintet nélkül, aki 

• szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban Szt.) szerint aktívkorúak 
ellátásában részesül, vagy 

• az Szt. szerinti időskorúak járadékában 
részesül, vagy 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény-
ben szabályozott halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevel. 

Annak a szociálisan rászorulónak, akinek családjá-
ban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyug-
díjminimum 300%-át egyedülálló esetén az öreg-
ségi nyugdíjminimum 350 %-át nem haladja meg. 
A jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú 
tűzifa támogatásban részesíthető méltányosság-
ból az is, aki rendkívüli élethelyzetbe került, és 
segítség nélkül téli tüzelését más módon nem 
tudja megoldani. A tűzifa támogatás ugyanazon 
lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és 
háztartások számától. Amennyiben egy ingatlan-
ról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem 
beérkezésének sorrendjében történik.  A tűzifa 
támogatásban részesülő személy nem értékesít-
heti, nem adhatja át másnak, csak saját részre 
használhatja fel. A  szociális célú tűzifa juttatására 
vonatkozó kérelmet az Ecséd Községi Önkor-
mányzat polgármesteréhez kell benyújtani. 

Szociális tűzifa  Felhívás 

Felhívom az ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy az 

egyre csapadékosabb időjárás okán az ingatlanaik előtt 

lévő árkokat, átereszeket takarítsák ki!  

Halottak napján és az azt felölelő időszak alatt (október 25– november 3.) a sírok 

könnyebb megközelítése érdekében a temető hátsó kapuja egész nap nyitva lesz, 

így lehetőség van a gépkocsikkal történő parkolásra a temető területén a zöld 

felületen. 

Az elszáradt virágokat az elhasznált mécseseket a kihelyezett konténerekbe te-

gyék, ezzel is megtisztelve ezt a napot. 

Halottak napja 

Szeptember 6-án az ecsédi Művelődési Házban gyűl-
tek össze a versszeretők, ahol Szarvas Attila színmű-
vész előadásában meghallgathatták Wass Albert Egy 
bujdosó imája című versét, valamint Radnóti Miklós: 
Tétova ódáját. Mindemellett Hetényi Milán a Magyar 
Állami Népi Együttes énekese és zenekara adott ízelí-
tőt Arany János, Petőfi Sándor népies költészetéből. 
A hangosítást a Radír biztosította. A program “A helyi 
identitás és kohézió erősítése Ecséden” című TOP-os 
pályázat keretében valósult meg.  

Versszeretők délutánja 

„Halottak napja azért is különleges, mert ilyenkor nem-
csak a saját halottainkra emlékezünk, hanem mindazok-
ra, akik előttünk jártak, és az életük, örökségük fontos 
mindnyájunk számára. Akkor is, ha név szerint nem tud-
juk, hogy ki készítette az első kenyeret, ki találta fel a 
betűt vagy az írást. Mindez hozzátartozik az életünkhöz, 
és nem a semmiből került elénk: ősi örökségeink ezek, 
amelyeket halottainktól, az egykori élőktől kaptunk.” 

/Jelenits István/ 

Szeretteinkre emlékezve 

A Képviselő-testület üléséről 

Fejlesztések 
• Elkészült a Hársfa utca felső szakaszának és a Templom 

köznek az útfelújítása, továbbá a Templom köz járda 

felújítása. 

• A Magyar Falu Program  Orvosi eszköz beszerzése kere-

tében a fogorvosi rendelőbe került beszerzésre egy mul-

tifunkcionális fogászati eszköz. 

• Az új bölcsőde építésének munkálata a tervezési sza-

kaszban van. 

• Folynak az előkészítő munkálatok az Ecsédi Richter Ge-

deon Általános Iskola tornatermének illetve egy uniós 

pályázat keretében az iskola fűtés, világítás korszerűsíté-

sének tekintetében. 


