
Polgármesteri Tájékoztató 
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Tisztelt Ecsédi Polgárok! 

 

Koszorúzással egybekötött ünnepi műsorral emlékezünk az 1956-os for-

radalom és szabadságharc hőseire. 

Időpont: 2021. 10. 23. 9.00 óra 

Helyszín: Park, Ecséd, Szabadság utca 139. 

Program: 

Ünnepi beszédet mond: Maksa Mátyás polgármester 

Vikidál Gyula  ’56-os emlékműsor 

A megemlékezést koszorúzás zárja 

 

 

 

Maksa Mátyás 

polgármester 



2021. szeptember 15-én hatályba lépett Ecséd 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2021. (VIII. 11.) rendelete a szociális tüzelő-
anyag igénylésének részletes feltételeiről, mely-
nek értelmében az Önkormányzat a téli fűtéshez 
szükséges tűzifa biztosításához kérelemre, termé-
szetbeni ellátás formájában támogatást 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 aktív korúak 
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 
családjában az egy főre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíjminimum 300%-át egye-
dülálló esetén az öregségi nyugdíjmini-
mum 350 %-át nem haladja meg. 

• A jövedelmi viszonyoktól eltérően szociá-
lis célú tűzifa támogatásban részesíthető 
méltányosságból az is, aki rendkívüli élet-
helyzetbe került, és segítség nélkül a téli 
tüzelését más módon nem tudja megol-
dani.  

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra 
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül 
a lakásban élő személyek és háztartások számá-
tól. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem 
érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének 
sorrendjében történik.  A tűzifa támogatásban 
részesülő személy nem értékesítheti, nem adhat-
ja át másnak, csak saját részre használhatja fel. A  
szociális célú tűzifa juttatására vonatkozó kérel-
met Ecséd Községi Önkormányzat polgármesteré-
hez kell benyújtani.  

Szociális tűzifa  

Felhívás 

Felhívom az ingatlan tulajdono-

sok figyelmét, hogy az egyre 

csapadékosabb időjárás okán az 

ingatlanaik előtt lévő árkokat, 

átereszeket takarítsák ki!  

Halottak napján és az azt felölelő időszak alatt 

(október 23– november 2 .) a sírok könnyebb 

megközelítése érdekében a temető hátsó ka-

puja egész nap nyitva lesz, így lehetőség van a 

gépkocsikkal történő parkolásra a temető te-

rületén a zöld felületen. 

Az elszáradt virágokat az elhasznált mécsese-

ket a kihelyezett konténerekbe tegyék, ezzel is 

megtisztelve ezt a napot. 

Halottak napja 

09.11-én  került sor a Versszeretők délutánja meg-
rendezésére. A programot Maksa Mátyás polgármes-
ter nyitotta meg. A rendezvényen Pomázi Zoltán 
megzenésített Radnóti verseket adott elő. Hallható 
volt többek között a Tétova óda, a Hetedik ecloga, az 
Erőltetett menet, a Himnusz a békéhez, stb.. 
Német Gábor a budapesti Madách Színház művésze 

Mécs László: A királyfi három bánata, valamint Tóth 

Árpád: Egy holdkóros apród története című verset 

adta elő. Pomázi Zoltán a program végén egy eredeti 

Bortorján nótával is megörvendeztette a közönséget. 

Ezt követően lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre a 

művészekkel versekről, zenéről.  
A program az  “A helyi identitás és kohézió erősítése 

Ecséden” című TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00003 

azonosítószámú pályázat keretében valósult meg.  

Versszeretők délutánja 

Szeretteinkre emlékezve 

„Van egy nap, amikor kimegy a falu a 

temetőbe, virággal és fénnyel, ami elmú-

lik, és békével, szeretettel, ami nem mú-

lik el. Nincs már ezen a napon fájdalom, 

csak enyhe, távoli szomorúság úszik a táj 

felett,  mint maga az ősz bánatos, ködös 

álomra készülő ragyogása.” 

/Fekete István/ 

 

 

 

 

Tisztelt Lakosság! 

A feleslegessé vált hulladékot az adott napon reggel 07.00 óráig helyezze el az ingatlana 

előtt, úgy, hogy a közlekedést ne zavarja, és a szállítóeszköz által jól megközelíthető 

legyen. Az időben ki nem helyezett hulladék nem kerül elszállításra.  

A lomtalanítást csak magánszemélyek vehetik igénybe, intézményektől, közületektől 

és gazdálkodó szervezetektől a hulladékot nem szállítjuk el.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy az időben ki nem kihelyezett hulladékért nem áll módunkban 

visszamenni!  

Tájékoztató  

LOMNAK tekinthető a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgy: bútorzat, 

ágybetét, fotel, háztartási berendezés stb. Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, 

mivel az sok esetben nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése miatt mind a 

környezetre, mind az ember egészségére megnövekedett kockázatot jelent. El nem szál-

lítható hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes göngyölegek, növényvédő szerek 

és azok csomagolása, használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és 

göngyölegeik, elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, 

gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, egyéb veszélyes összetevőjű hulla-

dékok. Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, autó alkatrészek, 

állati tetemek, zöldhulladék.  

A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb hulladékokat – kommunális, 

és építési – a szolgáltató csak külön térítési díj ellenében szállítja el.  

Helyszín: Ecséd közigazgatási területe 

Időpont: 2021. 10. 29. 07.00 órától 


