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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Etén, a Községi Képviselőtestület 2019. november 14-én 17.00 órai kezdettel a 
Községháza tárgyalótermében tartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
                         Szabó Mária Magdolna 
                         Molnár Gábor 
                         Rácz Miklós István 
                         Tatai Ferencné települési képviselők  
 
Meghívottként: Csörgő Enikő (Goodwil fejlesztési tanácsadó kft.) 
                            Szabó Mihály aljegyző 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 
képviselőtestület tagjait, Ete Község Képviselőtestületének ülése alkalmából. 
Megállapítom, hogy az ülés az összes képviselő jelenlétében határozatképes. 
A képviselőtestület ülését megnyitom. 
Bejelentem, hogy az ülés jegyzőkönyvét Szabó Mihály aljegyző vezeti. 
 
A napirendre az alábbi javaslatot teszem: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 
időszak fontosabb eseményeiről 

2. A Russel-Média kft bemutatkozása 
3. Önkormányzati társulások társulási tanácsaiba tagdelegálásról és tag 

helyettesítési rendjéről határozathozatal 
4. Tűzifakérelem elbírálás 
5. Letelepedési támogatás- kamatmentes kölcsön 
6. Útfelújítás (kátyúzás) 
7. Egyebek 

 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Kérem képviselőtársaimat, hogy a javasolt 
napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeiket mondják el.  
Javaslom, a második napirendi pontot előre venni, ezen kívül az egyebek napirendi pontban 
tárgyalni  Ete jelenlegi anyagi helyzetét. 
 
A Testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadja és 5 igen szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
72/2019.(XI.14.) EKKT. Határozata 

 
Ete Község Képviselőtestülete a 2019. november 14-i ülésének napirendjét a következőkben 
állapítja meg.  
 

1. A Russel-Média kft bemutatkozása 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 

időszak fontosabb eseményeiről 
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3. Önkormányzati társulások társulási tanácsaiba tagdelegálásról és tag 
helyettesítési rendjéről határozathozatal 

4. Tűzifakérelem elbírálás 
5. Letelepedési támogatás- kamatmentes kölcsön 
6. Útfelújítás (kátyúzás) 
7. Egyebek 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 

 
1. Russel Média Kft. bemutatkozása 

Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Felkérem Csörgő Enikőt, aki a Russel Média Kft. 
illetve a Goodwill consulting fejlesztési tanácsadó kft nevében jött, ismertesse a munkáját! 
Csörgő Enikő: Tisztelt Képviselőtestület! 
A Goodwill cég pénzügyi szolgáltatást nyújt az önkormányzatoknak a pályázatokhoz. Cél, 
hogy mindenki hatékonyan és gazdaságosan növekedjen. A székhelyünk Budapest XVI. 
kerületében található, közel 60 munkatársat foglalkoztat. A szomszédban működik Goodwill 
Energy Zrt. a Goodwill cégcsoport energetikával foglalkozó tagja. Az árakat tartalmazó 
mappát átadom, mely tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatos minden információt, költséget. 
Foglalkozunk európai uniós pályázatokkal is, mint például testvértelepülési programok.  
Megköszöni, hogy meghallgatták, majd távozik az ülésről. 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 
időszak fontosabb eseményeiről 

Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Ismertetném a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását és a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeit. 
 
Határozatok végrehajtásáról: 

 Zvér Lászlóné gyógyszer támogatása (4000Ft) 
 Varga István települési támogatása (2000Ft) 
 Nagy Klarissza letelepedési támogatása (250.000 Ft)  
 Tűzifa kérelmek elfogadása (43 kérelem elfogadva, 3 kérelem túllépte az összeghatárt) 
 Honlap készítése (Felelős: Szabó Mária Magdolna alpolgármester asszony) 
 0168 h.sz-ú út és a 0171 h.sz-ú árok határán lévő híd kimérettetése folyamatban van.  

 
Eseményekről: 

 Október 23-ai ünnepség 
 Nagykeszi Nyugdíjas Találkozón való részvétel – Tatai Ferencné képviselő asszonnyal 

vettünk részt a rendezvényen. Tombolatárgyat (8000 Ft értékű) az önkormányzat 
nevében vittünk.  

 Univerzum Lovasklub Etei S.E. születésnapi rendezvény (Délután Tatai Ferencnével 
átadtuk az önkormányzat ajándékát (tortát 4700Ft). A mulatságon Szabó Mária 
Magdolna, Rácz István és Molnár Gábor képviselők jelen voltak az Önkormányzat 
részéről.  

 Tanító és lelkipásztorok sírjainak koszorúzásán Szabó Mihály Aljegyző Úrral, Szabó 
Mária Magdolna, Tatai Ferencné Képviselőkkel vettünk részt. 

 EFOP 3.9.2 pályázat keretén belül 60 órás angol nyelvtanfolyam indítása Etén. 
 Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának és társulási megállapodásának 

módosító közös testületi ülése. (elfogadásra kerültek a megállapodások) 
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 I. Etei Márton Napi Bor és Lúd Parádé (A Borbaráti kör és a Lovasklub által 
szervezett jótékonysági rendezvény, melynek bevételét az oktatási intézményeknek 
ajánlják fel.) 

 
Aki a beszámolóval egyetért, kézfenntartással jelezze!  
A Testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és 5 igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
73/2019.(XI.14.) EKKT. Határozata 

 
Ete Község Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 

3. Tűzifakérelem elbírálás 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt Képviselők 43 tűzifakérelem érkezett be. 
Javaslom, hogy a szociális tűzifa kihordására az Etei Start Szociális Szövetkezetet kérjük 
meg, akik a jövő héten meg is kezdenék a fa kihordását. Aki a javaslattal egyetért, 
kézfenntartással jelezze! Megállapítom, hogy egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadta a 
testület a javaslatot. 
 
A Testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és 5 igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
74/2019.(XI.14.) EKKT. Határozata 

 
Ete Község Képviselőtestülete az Etei Start Szociális Szövetkezetet bízza meg a szociális 
tűzifa kihordásával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 
 

4. Önkormányzati társulások társulási tanácsaiba tagdelegálásról és tag 
helyettesítési rendjéről határozathozatal 

 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt Képviselők az Önkormányzati társulások 
társulási tanácsaiba történő delegált személyéről határozatot kell hoznunk. Javaslatom, hogy a 
az első számú delegált a polgármester, második az alpolgármester, a harmadik delegált a 
Köznevelési Társulásban Molnár Gábor, a Közép-Dunavidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulásban Tatai Ferenczné, a Kistérségi Társulásban Rácz Miklós István. 
Kérem, aki a javaslattal egyet ért kézfenntartással jelezze! 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára egyhangúlag, 5 igen 
szavazattal a következő határozatokat hozza: 
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Ete Község Képviselőtestületének 

    75/2019.(XI.14.) EKKT. határozata 
 

1. Ete Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) értelmében a Kisbéri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába tagként delegálja Gyüsziné 
Rohonczi Anita polgármestert.  

2. A delegált tag távolléte, akadályoztatása esetén Szabó Mária Magdolna 
alpolgármestert, mindkettőjük együttes távolléte, akadályoztatása esetén Rácz Miklós 
István települési képviselőt bízza meg. 

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatról a Társulást értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester  
    dr. Szallerbeck Zsolt jegyző 
 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
    76/2019.(XI.14.) EKKT. határozata 

 
1. Ete Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) értelmében a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 
tagként delegálja Gyüsziné Rohonczi Anita polgármestert.  

2. A delegált tag távolléte, akadályoztatása esetén Szabó Mária Magdolna 
alpolgármestert, mindkettőjük együttes távolléte, akadályoztatása esetén Tatai 
Ferencné települési képviselőt bízza meg. 

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatról a Társulást értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester  
    dr. Szallerbeck Zsolt jegyző 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
    77/2019.(XI.14.) EKKT. határozata 

 
1. Ete Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) értelmében a 
Tárkány-Ete Köznevelési Társulás Társulási Tanácsába tagként delegálja Gyüsziné 
Rohonczi Anita polgármestert és Szabó Mária Magdolna alpolgármestert. 

2. A delegált tagot akadályoztatása esetén Molnár Gábor települési képviselő helyettesíti. 
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatról a Társulást értesítse. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester  
    dr. Szallerbeck Zsolt jegyző 

 
5. Letelepedési támogatás- Kamatmentes kölcsön 
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Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Nagy Klarissza etei lakos szeretné igénybe venni a 
letelepedési támogatás-kamatmentes kölcsönt (250.000 Ft – 250.000 Ft). Kérem, a testületet 
döntsön a támogatás megállapításáról illetve a kölcsön folyósításáról!  
 
Aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze! Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal 
elfogadta a testület a javaslatokat. 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára egyhangúlag, 5 igen 
szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
78/2019.(XI.14.) EKKT. határozata 

 
Ete Községi Képviselőtestülete 
Nagy Klarissza 2947 Ete, Kossuth L. u. 77. szám alatti lakos kérelmének helyt ad. 
Részére Ete községben való letelepedése támogatására 250.000 Ft összegű helyi lakáscélú 
támogatást nyújt. A támogatás célja: Az Ete, Kossuth L. u. 73. számú, 185. hrsz-ú ingatlanon 
lévő lakóházas ingatlan megvásárlása. 
Felkéri a támogatottat, hogy a rendelkezésére bocsátott blankettaszerződést az 
önkormányzattal egyeztetve, ügyvéddel készíttesse el, és aláírásra nyújtsa be. 
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatást – a támogatási szerződés aláírása után – utaltassa 
át a kérelmező lakossági folyószámlájára. 
A határozat a 19/2007. (XI.5.) számú ÖR. 4. §-án alapul. 
 
Határidő: 2019. december 16. 
Felelős:    Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára egyhangúlag, 5 igen 
szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
79/2019.(XI.14.) EKKT. határozata 

 
Nagy Klarissza 2947 Ete Kossuth L. u. 77. sz. alatti lakos kérelmének részben helyt ad. 
 
Részére az Etei 185. hrsz-ú ingatlanon álló lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű 
belterületi ingatlan megvásárlása céljából 250.000 Ft összegű kamatmentes kölcsönt állapít 
meg. 

A kölcsönt maximum 60 havi időtartamra nyújtja.  

A törlesztés kezdő időpontját 2019. január 15-ben, a minimális törlesztőrészletet havi 4.200 
Ft-ban állapítja meg. 

Utasítja a polgármestert, hogy a kölcsönt – a kölcsönszerződés aláírása után – 2019. december 
20-ig fizesse ki a kérelmező részére. 

A határozat a 2/2000.(VII.4.) számú ÖR. 4. §-án alapul. 

Határidő: 2019. december 16. 
Felelős:    Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
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6. Útfelújítás (kátyúzás) 
 

Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt képviselők Veréb-Somogyi Orsolya Petőfi 
utcai lakos jelezte, hogy előttük az útszakasz (40 m2) nagyon rossz állapotban van. Kéri az 
Önkormányzatot, hogy ezen útszakaszon végeztessen javítást. Kértem árajánlatot két cégtől, 
az egyik 4800+Áfa /m2 árat adott, a másik 3750+Áfa/m2.  
Javaslom, hogy a legkedvezőbb árat adó céggel vegyük fel a kapcsolatot és kérjünk egy 
helyszíni szemlét.  
 
Aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze! Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal 
elfogadta a testület a javaslatot. 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára egyhangúlag, 5 igen 
szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
80/2019.(XI.14.) EKKT. határozata 

 
- helyszíni szemle keretében egyeztet a legjobb ajánlatot tevő céggel a Petőfi S. utca 

kátyúzásáról. 
- amennyiben az ajánlat megfelelő, megrendeli a munkát. 

 
Felelős:    Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

7.  Egyebek 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt Képviselők! Az előző testületi ülésen 
felosztottuk a képviselők között, a faluban lévő vízelvezető árkok állapotának átnézését. 
Kérem számoljatok be az árkok állapotáról!  
  
Szabó Mária Magdolna képviselő: Én a Komáromi illetve a Petőfi utca vízelvezetőit néztem 
át. A Komáromi utcában az árok állapota megfelelő. A Petőfi utca bal oldala megfelelő, a 
jobb oldala nincs takarítva, benőtte a növényzet. Malcsikék előtt nincs árok, a tulajdonos 
szeretne árkot kialakítani.  
Rácz Miklós István képviselő: A Diófa utca páros oldala jó, Varga Jánosék előtt megszállt 
az árok. Toronyaiék és Kurináék előtt nincs takarítva a vízelvezető árok. A Diófa utca 
folytatásában Németh Ernőék előtt feltelt hordalékkal.  
Molnár Gábor képviselő: Jókai utcában viszonylag jó állapotban vannak az árkok. Kritikus 
szakasz a 21-es házszámú ingatlan előtt van.  
Szabó Mihály aljegyző: Az Ady utca vízelvezetői jó állapotban vannak, kivéve az Ady u. 2 
és 6. közötti szakasz. Itt a terméskőből kirakott árok kövei kimozdultak, kiestek, így a 
takarítása is nehézzé vált.  
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: A Kossuth L. u páros oldala több helyen nagyon 
rossz állapotban van. Megsüllyedtek, kidőltek a lapok. Kritikus szakasz Kossuth L. u 34-36 
hsz. előtti árok. 
Tatai Ferencné képviselő: A Kossuth L. utca páratlan oldalának kritikus szakaszai 13-as 
házszám előtti árok bedőlt, a 19-es h.sz. előtt az árkot benőtte a növényzet. Az utca végi 
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átfolyót ki kell takarítani. A temető felé vezető út mellett ágakat vágtak le a tulajdonosok. 
Kérem, szólítsuk, fel őket az ágak elhordására! 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Köszönöm a beszámolókat. Felveszem az Etei 
Szociális Szövetkezettel a kapcsolatot, el tudnák-e végezni a kritikus helyeken a vízelvezetők 
javítását. 
Az óvodában lévő „buszmegálló” , ami egyben kerti játszóház a gyerekeknek, nagyon rossz 
állapotban van. Javaslom, hogy bontassuk le, mert nem balesetveszélyes. Azt ígérték, hogy 
kapunk új buszmegállót, a régit megkaphatná az óvoda.  
Idén el kell kezdenünk behajtani a földtulajdonosoktól a temetői szőlők útpályázat önerejét. 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
81/2019.(XI.14.) EKKT. határozata 

 
- megerősíti a 4/2019.(I.16.) EKKT határozatban foglaltakat, miszerint a külterületi 

útépítéssel kapcsolatos 5 millió Ft-s önerő ingatlantulajdonosok által fizetendő 
hozzájárulásként való viselését terület alapján fogja kivetni.  

- A fizetendő közművesítési hozzájárulás összegét 12,78 Ft/m2 összegben állapítja meg. 
 
Felelős:    Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Rácz Miklós István képviselő: A korábban megbeszéltek szerint m2 arányosan fizessenek a 
földtulajdonosok. 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Kérem a képviselőket szavazzuk, meg a m2 
arányos fizetést. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal elfogadta a testület. 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt Képviselők! Idén is érkezett 10 Bursa 
ösztöndíjpályázat. Javaslom, az elmúlt évekhez hasonlóan 5000Ft/hónap támogatást megadni 
a kérelmezőknek. Kérem a Tisztelt Képviselőket, aki egyet ért, kézfenntartással jelezze! 
Megállapítom, a szavazás egyhangú 5 igennel! 
82 
 
Több kérdés, hozzászólás hiányában Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester a gyűlést 
21.45 órakor berekeszti. 
 

kmft. 
 

 
 
 


