
Ete Község Önkormányzata felé a választópolgárok részéről feltett kérdések 

és azokra adott válaszok: 

 

Van-e terv a következő évekre az iskolára vonatkozóan, és ha igen lehet-e tudni erről 

bővebben (az intézményre gondolok, nem az épületre): 

Lesz iskola. Az üres álláshelyre pályázatot hirdet a fenntartó Tankerületi Központ. 

A szőlőhegyi utak mellé ásott vakárkok befejezettnek tekinthetők, vagy lehet még 

számítani valamilyen műveletre, hogy a víz el tudjon folyni belőlük? 

Ezek szikkasztó árkok. A Ravasz László melletti árok vízelvezetésére kértünk árajánlatot 

és azt, ha lehetőségünk adódik meg is építjük. 

Tisztelt Testületi tagok! Maguk nagyobbik része nem régóta él a faluban! Nem 

ismerik a viszonyokat, sok mindennel nincsenek tisztában! Hogyan tudják így 

segíteni a Polgármester Asszony munkáját? 

Pártatlanok vagyunk. Bár nem régóta élünk a faluban, a lakosság többsége nekünk 

szavazott bizalmat, ezért legjobb tudásunk szerint igyekszünk eljárni. 

Igaz, hogy az alpolgármester 170 000,- Ft-ot keres ebben a kis faluban? 

Igen. Bruttó 170 000,- Ft a tiszteletdíja. 

Tisztelt Polgármester Asszony! Hogyan áll a falu költségvetése? Van pénz a rendelő 

megépítésére? Mikor készül végre el? Mi lesz a pincesoron a villannyal? Mikor 

lesznek megcsinálva az árkok a faluban? A leszakadt híddal mikor lesz valami 

csinálva? 

A megnyert összeg rendelkezésre áll. Pótlólagos támogatást igényeltünk az állami 

költségvetésből és kamatmentes kölcsönt az RVF Alapítványtól. A temetői szőlő 

villanyhálózat kiépítése elindult. Az árkok állapotát felmértük, igyekszünk a bedőlt 

szakaszokat rendbe tenni a közeljövőben. A leszakadt hidat a Földtulajdonosok 

Közösségével közösen javíttatjuk meg.   

Hogyan állnak a programban megígért pályázatok (rendelő, utak, egyéb felújítások)? 

Rendelő kiviteli terve elkészült, várjuk, hogy a közbeszerzés kiírásra kerüljön. Magyar Falu 

pályázat elbírálás alatt van. Bölcsőde kiviteli terve folyamatban van.  

Milyen kapcsolatban van az önkormányzat a szociális szövetkezettel? Mennyibe 

kerül a szövetkezet fenntartása a falunak? Ki kerülhet be oda? 

Az önkormányzat tagja az Etei Start Szociális Szövetkezetnek. Tulajdoni hányada: 1/10. A 

falunak jelenleg semennyibe nem kerül. Tag az lehet, akit a közgyűlés felvesz.  

Olyan hírek terjednek a faluban, hogy a képviselő-testület fel akarja oszlatni magát, 

mert nem tetszik nekik a polgármester személye, igaz ez? 

Nem. A testület véleménye nem mindenben egyezik meg, de törekszünk az 

együttműködésre. 



Kell ebbe a faluba bölcsőde? Nem lehet másra költeni a pénzt? 

Mivel két évvel ezelőtt igény volt rá, a korábbi képviselő-testület pályázatot nyújtott be a 7 

fős minibölcsőde kialakítására. Az elnyert 46 millió Ft támogatást erre a célra lehet 

fordítani. 

A falugondnok fizetését ki állja? Kap valami támogatást a falu erre? 

Normatív támogatást kap rá az önkormányzat. 

Tisztelt Alpolgármester Asszony? Nem gondolja, hogy sok a pénz, amit elvesz a 

falutól alpolgármesteri fizetésként? 

A testület által megszavazott, az önkormányzati törvény által lehetővé tett összeget 

fogadtam el. 

Tisztelt Jegyző Úr! Behajtja-e a kint lévő adótartozásokat (iparűzési adó, pincesori 

útdíj)? Mekkora összeg ez? Mire használná fel a falu, ha befolyna? 

Igen. A veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nem indítható végrehajtási eljárás 

(július 3.). Ezt követően a behajtásokat megkezdjük. A befolyt összeg felhasználásáról a 

képviselő-testület dönt. 

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy van-e lehetőség arra, hogy a lovak 

vonulása, vezetése másik útvonalon, nem az Ady, hanem a Diófa utcán történjen. 

Évek óta naponta többször, nyolcszor, tízszer jönnek-mennek a lovak az Ady utcán 

és a pincesori úton. Ezek az utak a legforgalmasabbak a faluban, nagy az átmenő 

forgalom, kamionok jönnek-mennek, mennek a szövetkezetbe naponta többször elég 

nagy sebességgel, és a pincesor felé is sokan járnak traktorral, ahol a munkájukat 

végzik. Mivel a lovasklub vezetője a Diófa utcában vásárolt tavaly egy házat, ami 

egybenyílik a lovasudvarral, így meg lehetne oldani, hogy a lovak a Diófa utcán 

vonuljanak. Azon az utcán alig van forgalom, így ott nyugodtan tudnának kisétálni a 

karámhoz. Kérem, beszéljenek Bene Balázzsal, a vezetővel, és kérjék meg rá, hogy a 

jövőben azon az útvonalon vonuljanak a lovakkal. 

Egyeztettünk Bene Balázzsal a lovak vonulási útvonalának változtatásában.  Sajnos a 

felvetésre került útvonalon nem megoldható a lovak kivezetése. 

Van-e a vermek ügyében valami megoldás? Javaslat? Ötlet? Ez így nem maradhat. 

Miért utólag lettek tájékoztatva a tulajdonosok arról, hogy a pincesori utakért fizetni 

kell? Ez nem törvényellenes? 

A vermek rendbetétele folyamatban van. A területen fásítást tervezünk.  

Nem törvényellenes. Közmeghallgatás volt róla. A tájékoztatás fent van az www.ete.hu 

oldalon. 

Szükség van könyvtárosra ebben a faluban? Kap ezért az Alpolgármester Asszony 

külön fizetést? Ha igen, mennyibe kerül ez a falunak? A testületi tagoktól azt 

szeretném megkérdezni, hogy az előző testületből volt, aki felajánlotta tiszteletdíját a 

falu javára (iskola, óvoda, falunap)? Most van-e Önök között, aki ezt hasonlóan 

megteszi?  



Az Etei Könyvtár a József Attila Megyei Könyvtár fiókkönyvtára. A közművelődési törvény 

értelmében foglalkoztatunk művelődésszervezőt, amire állami normatív támogatást kap az 

önkormányzat. 

 

A 2019. októberében a megválasztott települési képviselők a 2019. évi tiszteletdíjukat nem 

vették fel, hanem felajánlották az etei óvoda mosogatógépének megvásárlására. 

Az idei tiszteletdíjról még nincs döntés. 

Tatai Ferencné az idei tiszteletdíját az etei iskolásoknak és óvodásoknak kirándulás 

céljából kívánja felajánlani. 

Mit tesz az Alpolgármester Asszony a magas tiszteletdíjért, amit a testület 

megszavazott neki? 

A civil szervezetekkel kapcsolatos pályázatok írása és a digitális média kezelése. (Ete Infó, 

www.ete.hu) 

Mikor rendel Dr. Trifonov az új rendelőben? Hol van a rendelőre nyert pénzösszeg? 

A rendelő megépítését és műszaki átadását követően. 

Ete Község Önkormányzata 11740085-15387068-04020000 számú számlán 35.958.024Ft 

áll rendelkezésre, az engedélyezési és kiviteli terv is ki van már fizetve. / Ugyanígy az 

előző engedélyezési és kiviteli terv is./ 

Miért van szükség a hivatalban személyzet bővítésre? 

-Ete Község Önkormányzata 2020. május 6-tól 1 fő falugondnokot foglalkoztat állami 

normatív támogatásból. 

-1 fő 6 éve áll Ete Község Önkormányzata alkalmazásában. 

-1 fő 6 éve áll Ete Község Önkormányzata (illetve a vele együttműködésben álló 

egyesületek) alkalmazásában. 

Olyan szegény az önkormányzat, hogy gyűjtésből akar szépítkezni? 

Az önkormányzat nem gyűjtésből szépítkezik. Köszönettel veszi az önállóan működő Etei 

Faluszépítők anyagi és fizikai támogatását. 

Mikor kerül sor az utak javítására? 

A Jókai, Diófa és Petőfi utca egyrészének felújításáról szóló Magyar Falu pályázatot 2020. 

05. 08-án benyújtottuk. Annak hiánypótlása megtörtént, a pályázat elbírálása folyamatban 

van. 

Vízelvezető árkok elkészülnek-e valamikor? 

Készen vannak az árkok, felújításukon dolgozunk. Az árkok tisztítása a tulajdonosok 

feladata. 

 



Mikor fizetik vissza a szennyvíz beruházás befizetett összegeit vagy egészét? 

A Tárkány-Csép-Ete Társulathoz tartozik a csatorna beruházás. Megszűnése után kerül az 

önkormányzatokhoz. A Társulat megszüntetése folyamatban van. A pénzügyi 

elszámolásokat 2020. augusztus 31-ig készíti el a megbízott könyvelő. 

Mikor tervezik rendbe tenni a Szovjet emlékművet a temetőben? 

A Szovjet emlékmű rendbetétele folyamatban van az egyházközséggel együttműködve. A 

márványtábla pótlása ügyében egyeztettünk az orosz hadisírgondozók megbízottjával. 

Ígéretet tett arra, hogy egyeztet az itt nyugvó szovjet katonák leszármazottjaival és velük 

együttműködve, közös költségen egy új márványtábla lenne elhelyezve az obeliszken.  

Az Ete-Császár közötti földút, kb. 1,5 km hosszan kinek a tulajdonában van? 

Tudomásom szerint kb. 8-10 m széles az út. Jelenleg 4-5 m széles, a többi területet 

felszántották, művelik, így ezt a területet az önkormányzatnak kéne learatni? 

Ismeretlen emberek tégla és betonvas törmeléket raktak le az útra, így az én 

földemen közlekednek, nem az első eset. Kérem Önöket, hogy nézzék meg a területet 

és intézkedjenek. 

Az Ete-Császár közötti 0151. hrsz-ú, 1 ha 8555 m2 területű, saját használatú út 2017. óta 

Ete Község Önkormányzata tulajdonában van. Az út korábban az Etei „Kossuth” 

Vagyonkezelő Szövetkezet tulajdonában volt. A helyszínen megnéztük az oda engedély 

nélkül kihordott tégla és betontörmeléket. Azokat el fogjuk egyengetni és földdel beterítjük. 

A BAUMGARTEN cégtől a (13-as) földút kb. 500 m hosszan kinek a tulajdona? A bal 

oldalon Csép felé az árok be van nőve cserjékkel. Nem lehet nagygépekkel (vetőgép, 

ekéző, kombájn stb.) közlekedni. Kérem Önöket, hogy nézzék meg a területet minél 

előbb, ha az önkormányzat tulajdonában van, tegyék lehetővé, hogy a nagygépek 

tudjanak közlekedni. 

A Baumgarten Kft mellett húzódó 0114/4. hrsz-ú és 0111/45. hrsz-ú közút Ete Község 

Önkormányzata tulajdonában van. Az útpadkát mindkét oldalon lekaszáltattuk. Az út bal 

oldalán lévő belógó ágakat rövidesen le fogjuk vágatni. 

Pincesor útkátyúzása mikor lesz megcsinálva? 

A villanyhálózat megépülését követően egyeztetünk az Etei pincesor útjának műszaki 

ellenőrével és helyszíni bejáráson tisztázzuk az út fenntartásával kapcsolatos feladatokat. 

Észrevételünk a következő lenne: a házunk előtti (Kossuth L.u.95., vegyesbolttal 

szemben) vízelvezető árok állapota az utóbbi években folyamatosan romlik, 

mostanra elérte azt a szintet, hogy nincs értelme takarítani, mert a két oldal szinte 

teljesen összeér. Ennek oka, hogy a boltba vásárolni beugrók gyakran nem a bolt 

térkövezett és erre a célra kialakított parkolóját választják, hanem a másik oldalt. Sok 

esetben a 40-50 tonnás kamionokat és nehéz mezőgazdasági gépeket jelent (amik a 

bolt parkolóját – méretüknél fogva – nem is tudnák használni). Nekünk semmi 

kifogásunk az ellen, ha ott állnak meg (annak ellenére sem, hogy a kapubejárónk 

hídjának egyik oldalát egy ismeretlennek már sikerült eltörnie), viszont a vízelvezető 

árok emiatt lassan teljesen beszakad. Ez egyrészt hozza magával azt a problémát, 



hogy nem lesz képes az eredeti funkcióját, vagyis a vízelvezetést ellátni, másrészt 

esztétikailag sem néz ki túl jól a falu egyik legforgalmasabb részén. Előző 

Polgármester Úrnak már többször felvetettük a problémát, ezt követően kétféle 

megoldás is körvonalazódott. Az egyik szerint helyre kellene állítani az árok eredeti 

állapotát (ez nem csak a mi ingatlanunk előtti részre vonatkozik, a szomszédok előtti 

szakasz sincs túl jó állapotban). Amennyiben ez a megoldás lenne a befutó, akkor a 

– közút kezelőjével egyeztetve- megállást tiltó tábla/táblák kihelyezése is szükséges 

lenne, ellenkező esetben a probléma újragenerálná magát. A másik megoldás-és ez 

talán praktikusabb és tartósabb volna- hogy a jelenlegi betonlapokat ki kellene 

szedni az árokból és beton átereszeket(csöveket) kellene lefektetni a helyére, amiket 

aztán be lehetne fedni és esetleg-de nem szükségszerűen- újabb, az úttal 

párhuzamos parkolóhelyek kialakítására is lehetőség nyílna. 

Köszönjük a javaslatát. A soron következő testületi ülésen megtárgyaljuk a lehetőségeket. 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! Mivel tölti Ön az egész napját (munkaidejét)? 

A polgármesteri munkakör nagyon sokrétű feladatból áll. Nincs két egyforma nap. A 

polgármester munkaideje nem csak napi nyolc órából áll, hanem állandóan 

„ügyeletben”van. Hivatali munkaidőmben intézem a falut érintő ügyeket: a veszélyhelyzet 

alatt főként elektronikus formában, a veszélyhelyzet előtt személyes megjelenéssel. A 

polgármester feladata a beérkező számlák elfogadása, teljesítésének igazolása és 

utalványozása, a hozzá érkező ügyfelek fogadása, problémás ügyeik intézése. Az ASP 

rendszerben az ügyiratok kezelése, irattárazása. Munkám során a Jegyző Úrral és 

Kirendeltség Vezető Úrral egyeztetve látom el feladataimat. Folyamatban van néhány 

pályázatunk (villanyhálózat, minibölcsőde, egészségház, Magyar Falu, Kisprojekt, óvoda 

felújítás) melyek során számos nyilatkozatokat kell megírni, elküldeni valamint ezzel 

kapcsolatban tárgyalni. Szociális ügyekről döntök, melyek az én hatáskörömbe tartoznak. 

Havi rendszerességgel küldöm a Képviselőknek a beszámolómat, napi rendszerességgel 

az Alpolgármester asszonynak a friss információkat, amit az ete infóra ill. a honlapra tesz 

fel, hogy a lakosság időben értesüljön az aktuális dolgokról. A polgármester ügyfélfogadási 

napja kedd. Ezen a napon szívesen fogadom, amennyiben további kérdés merülne fel a 

napi munkámmal kapcsolatban. 

 


