
Polgármesteri Tájékoztató 
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Tisztelt Lakosság! 

Így a 2022. év végéhez közeledve elmondhatjuk, hogy ez az esztendő is komoly kihívások és felada-
tok elé állított mindannyiunkat. Ismét egy olyan rendkívüli helyzetben kellett tenni a dolgunkat, ame-
lyekre az elmúlt évtizedekben nem volt példa. A határon túl, a szomszédos országban zajló fegyveres 
konfliktus okozta válsághelyzet mindenkitől sok-sok türelmet, odafigyelést és szabálytartást igényelt. 
Ezen időszak alatt is – csakúgy, mint a koronavírus okozta járvány idején- fokozottabban figyeltem a 
település lakóira. Az év során többször juttattam a rászorulók részére tűzifát, élelmiszercsomagot. 
Örömömre szolgál, hogy az új, 2022. évben bevezetett támogatási formákkal- újszülöttek életkezdési 
támogatása, a nem kötelező térítésköteles védőoltások támogatása- az Ecséd Községi Önkormányzat 
segítséget tudott nyújtani a kisgyermekes szülők részére.  A településen tovább folytatódtak a fejlesz-
tések, megvalósultak a projektek időarányos vállalásai. Felújításra került több út- és járdaszakasz. 
Átadásra került az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde tornaszobája, amellyel egy 
újabb hátrányt sikerült leküzdeni, s immáron az ecsédi kisgyermekek is egy új, tágas, az életkori sajá-
tosságoknak megfelelő készségfejlesztő eszközökkel kiválóan felszerelt környezetben mozoghatnak, 
játszhatnak. Megvalósult az Óvoda tetőszerkezetére szerelt napkollektor beruházás is, amely az intéz-
mény energiaellátásának támogatására hivatott. Elindult az ún. paradicsom téri bölcsőde építése. Az 
információáramlás új platformjaként megkezdte működését a Mizu Ecséd? applikáció. Különböző 
pályázatok keretében lehetőség nyílt kulturális programok szervezésére, így a hagyományos rendezvé-
nyeken kívül télbúcsúztató farsangoló, jeles napokhoz kötődő játszóházak, színházi előadások, mini-
koncertek, stb. kerültek megrendezésre. Olyan különleges írókkal, művészekkel is találkozhatott a 
közönség, akik valamilyen módon Ecsédhez kötődnek, Ecsédhez köthetők. Ezen fellépőkként kö-
szönthettük a Polifónia Vegyeskart, vagy Berényi Annát, Richter Gedeon regényes életrajzának íróját, 
de Borsa Brownt is. A Takarékbank Zrt. döntése alapján a vidéki fiókjai megszüntek, így Ecséden is, 
ugyanakkor tárgyalásaimnak köszönhetően a bankautomata továbbra is rendelkezésre áll a települé-
sen. Novemberben 2700 kuka került kiosztásra 3 nap alatt. Óriási fejlődésnek mondható, hogy szelek-
tíven gyűjthetjük a háztartási hulladékot, ezzel is erősítve a környezettudatos gondolkodást. 

Ecséd Községi Önkormányzatnál működik az EFER rendszer, mely az önkormányzati adóhatósághoz 
tartozó adó-, díj és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton való teljesítését teszi lehetővé az 
interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.  Ha valaki más fizetési móddal szeretne élni, 
akkor lehetőség van sárgacsekken történő postai befizetésre, illetve. a kényelmi szolgáltatást igénybe-
véve a QR kód használatával  is teljesíthető a kötelezettség. Az E-önkormányzat portál segítségével 
Ecséd Községi Önkormányzat kibővült biztonságos elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat biztosít 
ügyfelei számára. A legkeresettebb nyomtatványokhoz kitöltési útmutató is rendelkezésre áll.  

A felsorolás nem teljes csak néhányat emeltem ki az év során elvégzett feladatok közül, mintegy érzé-
keltetve azt, hogy Ecsédért, Ecséd jövőjéért, fejlődéséért végzett munka még ezekben a nehéz időkben 
sem állt le. 

Márai Sándor gondolatával kívánok Önöknek áldott karácsonyt, az új esztendőre jó egészséget, és 
sikeres életet: 

 „ Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, 
az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül élni.” 

 

Maksa Mátyás 

polgármester 

 



A képviselőtestület üléséről 

Maksa Mátyás tájékoztatta a Képviselő-testületet az elmúlt időszak fejlesztéseiről. 
Az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) tornaszobája elkészült, az átadására 2022. november 23-án 
került sor. Az elnyert fejlesztés összegére 11 millió Ft ráemelést kapott Ecséd Községi Önkormányzat. 
A napelem panel felkerült az Óvoda tetőszerkezetére, az energiaszámlán így megtakarítás keletkezik. 
A polgármester sokat dolgozott azért, hogy a fűtés korszerűsítése megvalósuljon az iskolában, annak ellenére, hogy más szervezet fenntartása 
alatt áll. A felújítási munkák nem haladtak gördülékenyen, de szorgalmazza, hogy minél előbb korrigálásra kerüljenek a hiányosságok és a 
fűtés rendben tudjon működni. 
Elkészült a Hársfa utcát az Arany János utcával összekötő útszakasz. A Bercsényi utcát a Nyárfa utcával összekötő új járdaszakasz, a Flórián 
térnél folyamatban van a támfal építése, a Fákó-köz aszfaltozás előtt áll. 
A gyógyszertári szolgáltatás a Művelődési Házban működött a gyógyszertár felújítási munkálatai alatt. November végén visszaköltöztek a 
megújult modern környezetbe. 
Az Ecsédi Polgármesteri Hivatal folyamatosan, az ügyfélfogadási rendjének megfelelően fogadja az ügyfeleit, nem lesz igazgatási szünet, 
ugyanígy egész évben működik az óvoda, a bölcsőde és a konyha. 
A Takarékbank Zrt. döntése alapján a vidéki fiókokat megszüntette, így Ecséden is, ugyanakkor a Polgármester tevékenységének és tárgyalá-
sainak köszönhetően a bankautomata továbbra is rendelkezésre áll a településen. 
2700 kuka került kiosztásra 3 nap alatt. Óriási fejlődésnek mondható, hogy szelektíve gyűjthetjük a háztartási hulladékot. 
A Minibölcsődére megkaptuk a ráemelést, így 318 millió forint a beruházás. Addig nem lehet megkezdeni a munkát és megnyitni az építési 
naplót, míg meg nem érkezik a támogatói okirat a ráemelésről. 
Az elmúlt időszakban 300 m3 tűzifa került kihordásra. 
A tájékoztatót követően Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat és költségvetési szervei 2022 évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendeletének, és az Ecséd Község Ön-
kormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 12/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról. Döntés 
született egyes pénzeszközök átcsoportosításáról. 
Sor került a likviditási helyzet kedvezőtlen alakulása esetén történő intézkedések, valamint az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó 
intézkedések megtárgyalására. Elfogadásra került az Ecséd Községi Önkormányzat Önköltségszámítási Szabályzata, valamint a 2023. évi Bel-
ső Ellenőrzési Terv, a 2023. évi Munkaterv, és az iskolai körzethatárok. 

Az adventi ünnep-
körben 2022. decem-
ber 6-án az ecsédi 
Művelődési Házban 
Maksa Mátyás pol-
gármester a Mikulás 
party keretében kö-
szöntötte a résztve-
vőket. Ezt követően 
a Bahorka együttes 
előadásában zenével, 
mesével, népdalok-
kal interaktív módon 
felidézték az adventi 
időszak jeles napjait. 

Ezek közül a Borbála, a Luca, a Miklós naphoz kötődő népszokások 
bemutatása is a műsor részét képezte. A betlehemes bábjáték újszerű 
volt a megjelentek számára. A programot rövid táncház zárta.  

Mikulás party 

November 27-
én az ecsédi 
Művelődési 
Házban Maksa 
Mátyás kö-
szöntötte az 
adventi gyer-
tyagyújtás 
alkalmából 
összegyűlteket. 
Ünnepi beszéd-
ével és az első 
adventi láng, a 
hit gyertyájá-
nak meggyújtá-

sával nyitotta meg a programot. Ezt követően Szabó Ádám dalai-
val és harmonikaszóval szórakoztatta a nagyérdeműt. A hatvani 
Polifónia Vegyeskar Regős Zsolt vezényletével igazi adventi áhí-
tatban részesítette a jelenlévőket. Műsorukban többek között fel-
tűntek Gregorián énekek, továbbá Kodály Zoltán, J.S. Bach kará-
csonyi ünnepkörhöz kötődő dallamai . 

Adventi gyertyagyújtás 

Az adventi ünnepkörben 2022. december 9-én az ecsédi Művelődési 
Házban gyermekek, szülők, szakemberek együtt készültek az ünnep-
re.  Maksa Mátyás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Ezt köve-
tően különböző technikákkal, varrással, ragasztással, festéssel karácso-
nyi díszeket, ünnepi dekorációkat készítettek. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel a játszóház két időpontban is megszervezésre került.  

Karácsonyi játszóház 

Adventi gyertyagyújtás 

Maksa Mátyás polgármester köszöntötte a Karácsonyi varázslat című 
programon megjelenteket, majd az adventi koszorún fellobbant a harma-
dik gyertya lángja is. Ezt követően a polgármester ünnepi gondolataival 
kívánt a település lakóinak áldott ünnepet. A program során Singh Viki 
karácsonyi dalaival szórakoztatta a nagyérdeműt. Bukovics János mese-
mondó Erdélyben gyűjtött meséket adott elő. A műsor során az Ecsédi 
Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde óvodásai betlehemes játé-
kát is megtekinthették a megjelentek. Az ünnepi hangulat mellett min-
denki hazavihetett egy illatos gyönyörűen feldíszített mézeskalácsot, 
amelyet Maksa Mátyásné mézeskalácsművész készített az alkalomra.  


