
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Kedves Etei Lakosok! 

A múltba visszatekintve, a jövőbe nézve elmondhatjuk azt, hogy Ete Község 

Polgármesterei, Jegyzői, Aljegyzői, Köztisztviselői, Közalkalmazottjai mindig 

azon fáradoztak, jelenleg is azon fáradoznak, és a jövőben is ekképp cselekedve 

azon fáradoznak majd, hogy Önöket szolgálva, a hivatásuknak megfelelve, a 

közszolgálatban élen járjanak. 

 

Ezúton szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy Köszönetet mondjunk 

mindazoknak, akik Ete Község előrehaladásáért, a kikövezett helyes úton 

haladva oly sokat fáradoztak a múltban, sokat tesznek jelenleg és a jövőben is 

keményen dolgozni szándékoznak!  

 

Köszönjük! 

 

Viszont mindez Önök nélkül, Tisztelt Etei Lakosok, nem működhet, ezért 

ezúton is köszönjük a támogatásukat! 

 

Tisztelettel szeretnénk Önöket néhány sorban tájékoztatni a településünket 

érintő néhány változásról. 

2020. december 1-ig megtörtént a Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Etei 

Kirendeltségének az átszervezése, a már elfogadott Társulási Megállapodás 

módosításának megfelelően. A kirendeltségen 1 fő igazgatási ügyintéző és 1 fő 

kirendeltségvezető tevékenykedett. A módosítás 2020. december 1-től lépett 

hatályba. E szerint 1 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő 

jegyző, 1 fő aljegyző tevékenykedik. 

 

Feladatok, hatáskörök: 

 

Polgármester: Gyüsziné Rohonczi Anita 

- Ete Község Önkormányzatát irányítja. 

 

Jegyző: Dr. Szallerbeck Zsolt 

- Képviselő-testületi üléseken vesz részt, szükséges tájékoztatást ad,  

- Polgármesterrel, Alpolgármesterrel, Képviselőkkel kapcsolatos ügyek,  

- A községet érintő pályázatok kezelése. 

 

Aljegyző: Veress Gyula 

- Ellátja mindazokat a feladatokat és gyakorolja azokat a hatásköröket, 

amelyeket a Mötv., valamint más jogszabályok, illetve az egyes 

önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatai előírnak, 

- Ügyfélfogadást lát el az Etei Kirendeltségen (szerdánként 10.00-16.00) 



 

Adóügyi ügyintéző: Szabó Mihály 

- Eljár a helyi adók vonatkozásában Ete községben, 

- Bérleti díjak, közterület használati díjak beszedése, 

- Ügyfelek fogadása, 

- Gyommentesítéssel kapcsolatos ügyintézés, 

- Kereskedelmi ügyek intézése, 

- Földügyek intézése, 

- Hagyatéki ügyintézés, 

- Közfoglalkoztatási ügyintézés. 

 

Igazgatási ügyintéző: Pongrácz Ferencné 

- Anyakönyvvezetői feladatok, 

- Szociális feladatok ellátása, 

- Választási feladatokban való részvétel, 

- Házipénztár kezelés, támogatások kifizetése, 

- Hagyatéki ügyintézés, 

- Gyám-és gyermekvédelmi feladatok, 

- Statisztikák készítése, 

- Ügyfelek fogadása. 

 

Bér- és munkaügyi ügyintéző: Szabó Zsanett 

- Társadalombiztosítási feladatok, 

- Munkaügyi, közalkalmazotti szerződések készítése 

- Bérszámfejtési feladatok ellátása, 

- Közfoglalkozási ügyek intézése 

- Statisztikák készítése, 

- Ügyfelek fogadása. 

 

Falugondnok: Keszthelyi László 

- Közreműködés a közétkeztetés lebonyolításában, napi rendszerességgel, 

- Közreműködés házi segítségnyújtásban, 

- Folyamatos közreműködés közösségi és szociális információk 

szolgáltatásában, 

- Egészségügyi intézménybe szállítás, 

- Gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás 

biztosítása. 

- Karbantartói feladatok ellátása 

 

Hivatalsegéd: Tusorné Vajda Krisztina 

- Postázási feladatok, 

- Helyi postaküldemények kézbesítési feladatai, 

- Leltározási, selejtezési feladatokban való részvétel, 



- Közreműködik a sokszorosítási feladatok ellátásában, 

- Közétkeztetés 

 

Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Etei Kirendeltségének 

elérhetőségei: 

Cím: 2947 Ete Kossuth L. utca 69. 

Telefon: +36-34/387-644 

 

Etei Kirendeltség ügyfélfogadási ideje: 

 
Napok Ete 

Hétfő 

 

8.00-12.00 

 

Kedd 

 

8.00-16.00 

 

Szerda 

 

8.00-12.00 

 

Csütörtök 

 

8.00-16.00 

 

Péntek 

 

nincs 

 

 

A KÖH aljegyzője heti egy alkalommal az Etei kirendeltségen látja el az 

ügyfélfogadást: 

szerda: 10.00 órától-16.00 óráig 

 

Polgármester: Gyüsziné Rohonczi Anita 

polgarmester.ete@rednet.hu 

 

Jegyző: Dr. Szallerbeck Zsolt 

jegyzo@tarkany.hu 

 

Aljegyző: Veress Gyula 

jegyzo@bakonysarkany.hu 

 

Adóügyi ügyintéző: Szabó Mihály 

jegyzo.ete@rednet.hu 

 

Igazgatási ügyintéző: Pongrácz Ferencné 

igazgatas.ete@rednet.hu 

 

Bér- és munkaügyi ügyintéző: Szabó Zsanett 

szabo.zsanett75@gmail.com 
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Falugondnok: Keszthelyi László 

06 70 213 3943 

 

Hivatalsegéd: Tusorné Vajda Krisztina 

06 70 379 6941 

 

Továbbra is kérjük Önöket, hogy forduljanak hozzánk bizalommal. Mindenben 

igyekszünk a segítségükre lenni, ahogy eddig is tettük! 

 

A jelenlegi járvány helyzetben arra kérjük Önöket, hogy vigyázzanak magukra 

és egymásra is! 

Továbbra is az Önök szolgálatában, Jó egészséget kívánva Tisztelettel és 

Üdvözlettel: 

 

 

 

 

 

 

 

Gyüsziné Rohonczi Anita s.k     Dr. Szallerbeck Zsolt s.k.        Veress Gyula s.k. 

           polgármester                                 jegyző                                aljegyző 

 


