
 

 1

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Etén, a Községi Képviselőtestület 2019. november 21-én 17.00 órai kezdettel a 
Községháza tárgyalótermében tartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
                         Szabó Mária Magdolna 
                         Molnár Gábor 
                         Rácz Miklós István 
                         Tatai Ferencné települési képviselők  
 
Meghívottként: dr. Szallerbeck Zsolt jegyző 
                            Kreizinger Tamásné pénzügyi vezető 
                            Szabó Mihály aljegyző 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 
képviselőtestület tagjait, Ete Község Képviselőtestületének rendkívüli 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. Ete anyagi helyzetéről szóló beszámoló 
2. Ete Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve 
3. Egyebek 

 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Kérem képviselőtársaimat, hogy a javasolt 
napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeiket mondják el.  
 
A Testület a javasolt napirendet egyhangúan elfogadja és 5 igen szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
. 

Ete Község Képviselőtestületének 
83/2019.(XI.21.) EKKT. Határozata 

 
Ete Község Képviselőtestülete a 2019. november 21-i ülésének napirendjét a következőkben 
állapítja meg.  
 

1. Ete anyagi helyzetéről szóló beszámoló 
2. Ete Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve 
3. Egyebek 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 
1. Ete anyagi helyzetéről szóló beszámoló  

 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Felkérem Kreizinger Tamásnét, hogy ismertesse a 
Ete anyagi helyzetéről szóló beszámolóját! 
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Kreizinger Tamásné: Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, vitassák meg a csatolt 
előterjesztést! Felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok.  
Bevételek és kiadások teljesítése 2019. évi első kilenc hónapjának gazdálkodását mutatja az 
első táblázat.  
Rácz Miklós István képviselő: Nem vájkálni akarok, hanem meg akarom ismerni a 
költségvetés tervezetét. 
Rácz Miklós István képviselő: Jó lenne, ha Nagykeszin és Etéden élő gyermekek is 
jöhetnének táborba Ertére (amíg ingyen van). 
Tatai Ferencné képviselő: Csak a Dankóék tudják megszerezni a 29%-os támogatást? 
Szallerbeck Zsolt jegyző: ÖNHIKI-t szerettünk volna, de nem sikerült. Jövőre megpróbáljuk. 
Az orvosi rendelő közbeszerzési eljárása során 5 vállalkozót kell meghívni. 
Tatai Ferencné képviselő: a közfoglalkoztatási program keretében bevételt kellene 
generálni. 
Meg kell kérni az embereket, vegyenek részt a munkák végzésében. 
Rácz Miklós István képviselő: Akik kapnak pénzt, azok adjanak vissza szolgáltatást. 
Molnár Gábor: Támogassuk a faluszépítő társulatot. Mindenki ott segítsen, ahol tud! 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: A tábormegnyitót nyilvánossá kellett volna tenni. 
Tudjanak mindenről az emberek. 
 
A Testület az előterjesztést egyhangúan elfogadja és 5 igen szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
. 

Ete Község Képviselőtestületének 
84/2019.(XI.21.) EKKT. Határozata 

 
Ete Község Képviselőtestülete az Ete anyagi helyzetéről szóló beszámoló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 

 
 

2. Ete Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve 
 

Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt képviselők javaslom az előterjesztett belső 
ellenőrzési terv elfogadását. Kérem, szavazzunk!  
A Testület az előterjesztést egyhangúan elfogadja és 5 igen szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
85/2019.(XI.21.) EKKT. Határozata 

 
Ete Község Képviselőtestülete az Ete Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési 
tervét az alábbiak szerint elfogadja: 
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Ete Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve 
 

Az ellenőrzött 
szerv, szervezeti 

egység 
Az ellenőrzés tárgya 

Az ellenőrzés célja és 
típusa 

Az ellenőrzendő 
időszak 

Azonosított 
kockázatok 

Ellenőrzési 
kapacitás 

(erőforrás) 

Az ellenőrzés 
ütemezése  

Tárkányi Közös 
Önkormányzati 
Hivatal, Etei 
Kirendeltség 

A vagyonnal való 
gazdálkodás 
ellenőrzése.  

Az ellenőrzés típusa: 
szabályszerűségi és 
teljesítményellenőrzés.  
Az ellenőrzés célja: 
annak megállapítása, 
hogy az Önkormányzat a 
vagyonnal való 
gazdálkodás során a 
szabályszerűségi, 
gazdaságossági 
szempontokat 
érvényesítette-e.  

2019-2020. évek.  
 

Külső kockázat: a 
módosult központi 
jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés.  
Belső kockázat: a 
vagyon 
növekedésével 
(beruházásokkal, 
felújításokkal) 
kapcsolatos 
eljárások 
szabályszerűségi, 
gazdaságossági 
szempontjainak 
érvényesítése, a 
fejlesztések kellő 
meglapozottsága, a 
rendelkezésre álló 
vagyon 
átláthatóságának, 
mérlegben történő 
bemutatásának 
megalapozottsága, 
alátámasztása.  
 

4 nap III. negyedév 

Összesen     4 ellenőrzési 
nap 

 

Megj. Az ellenőrzések ütemezése a Jegyző és a belső ellenőr megállapodása alapján, az év során módosulhat.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 

3. Egyebek:  
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt Képviselők a LEADER pályázatot 
(kerékpáros pihenőhely kialakítása) megnyertük. Javaslom, hogy igényeljük a pályázat első 
részletének lehívását. Aki egyet ért kézfenntartással jelezze! Megállapítom, hogy a szavazás 
egyhangú 5 igen szavazattal.  
86 

Ete Község Képviselőtestületének 
86/2019.(XI.21.) EKKT. Határozata 

 
Ete Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi célú fejlesztések támogatása 
(VP6-19.2.1.-8-4-17) kódszámú Pályázati felhívásra benyújtott és elnyert támogatási kérelem 
alapján kötelezettséget vállal az abban foglalt fejlesztés megvalósítására az alábbiak szerint:  

1.) A megnyert támogatási igény tárgya: Szabadtéri közösségi tér létrehozása Ete 
községben 

2.) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 2947 Ete 
Komáromi utca 491. hrsz.; 

3.) A projekt összes költsége a helyi támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) 
megegyezően:  5.012.902 Ft 

4.) A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a helyi támogatási 
kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 4.991.688 Ft.  

5.) A megítélt támogatás összege 4.742.103 Ft. 
6.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázathoz szükséges önerő 270.799 Ft 

összegben a 2019. évi költségvetésben saját forrásból rendelkezésre áll. Az 
önkormányzat kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése 
esetén az önkormányzati önerő összegét a 2020. évi költségvetésében céltartalékként 
elkülöníti. 

7.) A helyi támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a helyi 
támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően: 4.742.103 Ft. 

8.) Az 1. mérföldkő elérésének dátumát 2020. december 31-ben állapítja meg. 
9.) A beruházás megvalósításához 2.371.051 Ft előleget igényel. 
10.) Felhatalmazza a polgármestert a beruházás megvalósításához szükséges 

árajánlatok beszerzésére, dokumentumok benyújtására és az egyéb kapcsolódó 
eljárások lefolytatására. 

 

Határidő: 2019. december 15. 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester. 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Javaslom, hogy a hulladékok elszállításával 
kapcsolatban tájékoztatót küldjünk ki a lakosoknak.  
 
Szabó Mária Magdolna képviselő: Ez a harmadik ülés, amin az orvosi rendelőről szól. 
Nincs idő a téglaépületre. Kezdjük el a könnyűszerkezetes épület terveztetését! 
Molnár Gábor képviselő: Ha kiírjuk a közbeszerzést, akkor van esély arra, hogy megvalósul 
a beruházás! 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Ahhoz, hogy elindítsuk az eljárást, határozatokat 
kell hoznunk.  
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A Testület az előterjesztést egyhangúan elfogadja és 5 igen szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
. 

Ete Község Képviselőtestületének 
87/2019.(XI.21.) EKKT. Határozata 

 
A képviselő testület felkéri Dankó Kristóf Urat, hogy készítse el az Orvosi rendelő 
könnyűszerkezetes formátumú Engedélyezési Tervét. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 

 
A Testület az előterjesztést egyhangúan elfogadja és 5 igen szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
. 

Ete Község Képviselőtestületének 
 88/2019.(XI.21.) EKKT. Határozata 

 
A képviselő testület felkéri Dankó Kristóf Urat, hogy készítse el az Orvosi rendelő 
könnyűszerkezetes formátumú Kivitelezési Tervét. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: A beruházás fedezetének biztosításához 9.990.000 
Ft kamatmentes visszatérítendő támogatást javaslok igénybe venni a Komárom-Esztergom 
Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Támogatási Alapjából. 
 
A Testület az előterjesztést egyhangúan elfogadja és 5 igen szavazattal a következő 
határozatot hozza: 

 
Ete Község Képviselőtestületének 

89/2019. (XI.21.) EKKT számú határozat 
 
1./ Ete Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9.990.000 Ft kamatmentes 
visszatérítendő támogatást igényel a Komárom-Esztergom Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Támogatási Alapjából a TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00017, 
„Egészségügyi alapellátás infrastruktura fejlesztése a Bakonyalján – Bakonybánk, 
Bakonyszombathely, Ete és Vérteskethely településeken” pályázat önerejének részbeni 
biztosítására.   
 
2./  A támogatás visszafizetését az alábbiak szerint vállalja:  

A visszafizetés időtartama:    60 hónap 
A törlesztő részlet összege:    165.000 Ft/hónap 
 

3./ Ete Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a támogatás 
visszafizetésére, valamint arra, hogy a támogatást annak teljes futamideje alatt beépíti a 
költségvetésébe és a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési 
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Alapítvány részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett 
vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési 
Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló 
beszedési megbízást biztosít. 
 
4./ Ete Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatás fedezeteként ajánlja fel 
valamennyi költségvetési bevételét (helyi adók, gépjárműadó, a helyi önkormányzat általános 
működésének és ágazati feladatai támogatása, egyéb támogatások, vagyonhasznosításból 
származó bevételek).   
 
5./ Ete Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseire figyelemmel a 
támogatás felvételéhez szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat beszerzi. 

 
6./ Ete Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy 
az 1./ pont szerinti feltételekkel történő támogatásfelvétel ügyében eljárjon, és a támogatási 
szerződést és a felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat 
képviseletében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 

 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt Képviselők! A Művelődési Ház 
mellékhelyiségei felújításra szorulnak. Javaslom, a mosdókagylók és csaptelepek kicserélését! 
 
A Testület a javaslatot egyhangúan elfogadja és 5 igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
. 

Ete Község Képviselőtestületének 
 90/2019.(XI.21.) EKKT. Határozata 

 
Elhatározza a Művelődési Ház mellékhelyiségeinek felújítását, ennek keretében a 
mosdókagylók és a csaptelepek cseréjét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 

 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt képviselők! Orbán Szandra a fiatalok 
képviseletében megkeresett. Szeretnék az Ifjúsági Clubbot átvenni, felújítani. Kérik, hogy a 
fodrászattal bontsunk szerződést. Az ott található kondigépeket a Művelődési Ház galéria 
részére áthelyezni. Javaslom, a fodrászat felszámolását, és a helyiség fiataloknak történő 
használatba vételi átadását. 
 
A Testület a javaslatot egyhangúan elfogadja és 5 igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
. 

Ete Község Képviselőtestületének 
 91/2019.(XI.21.) EKKT. Határozata 
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Elhatározza a Művelődési Ház mellékhelyiségeinek felújítását, ennek keretében a 
mosdókagylók és a csaptelepek cseréjét. 
A munkákat saját költségvetése terhére, Szatmári tibor vállalkozóval kívánja 
elvégeztetni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt Képviselők! Szabó Norbert kéri 
fényképezés céljából 2 alkalomra (4 óra) a Művelődési Házat. Cserébe a rendezvényeinken 
fotókat készít, amit a rendelkezésünkre bocsájt. 
December 15-én (vasárnap) Falukarácsonyt tartunk. Tálos Tibort javaslom megkérdezni, 
hogy a halászlevet főzze meg.  
 
Molnár Gábor képviselő: A Kolcsár pékségtől lehetne kérni kenyeret. 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Februárban a Faluszépítő társaság bált rendez. D.J. 
Bóli 150.000Ft-ért vállalja a zeneszolgáltatást. A bevételt a falu szépítésére ajánlják fel. 
 
Szabó Mária Magdolna képviselő: A játszóteret javaslom áthelyezni a templomtérre. 
Szeretném átvenni a Művelődési Ház bérleti díjának szedését! 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Az óvodai játékok felülvizsgálatát el kell végezni. 
Mészáros Úr árajánlata 6.500Ft+Áfa/játék + útiköltség /85Ft/km. Ez az árajánlat volt a 
legkedvezőbb. Kérem, a testületet fogadja el és kérje a játékok felülvizsgálatát!  
 
A Testület a javaslatot egyhangúan elfogadja és 5 igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
. 

Ete Község Képviselőtestületének 
 92/2019.(XI.21.) EKKT. Határozata 

 
Elhatározza az Óvodai játékok felülvizsgálatát.  
A munkálatok elvégzésével a Hexon-Gold Kft-t bízza meg 6.500Ft+Áfa/játék + 
útiköltség /85Ft/km áron. 
Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Kérem a képviselőket, hogy döntsenek a 
tiszteletdíj juttatásáról! 
Tatai Ferencné képviselő: Én szeretném minden évben felajánlani a tiszteletdíjamat! 
 
Molnár Gábor, Rácz Miklós István, Szabó Mária Magdolna, Tatai Ferencné az idei évi 
tiszteletdíját felajánlja az óvodának.  
 
A Testület az adományt egyhangúan elfogadja és 5 igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
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.Ete Község Képviselőtestületének 
 93/2019.(XI.21.) EKKT. Határozata 

 
Molnár Gábor, Rácz Miklós István, Szabó Mária Magdolna, Tatai Ferencné képviselők 
tiszteletdíj felajánlását tudomásul veszi. Részükre az Önkormányzat nem számfejti és nem 
fizeti ki a 2019. évi képviselői tiszteletdíjat. 
A tiszteletdíj összegét az óvoda részére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: KTKT ülésen megválasztottuk az elnököt és 
alelnököt, valamint a pénzügyi és humán bizottság elnökét és a tagokat. Elnök Sinkovicz 
Zoltán, alelnök Ősz Ferenc 
Pénzügyi Bizottság elnöke Major Lászlóné, ennek a bizottságnak én is tagja vagyok. 
Humán Bizottság elnöke Géringer Istvánné. 
Szó volt a BÖSZ felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat eredményéről később tájékoztatom a 
képviselő testületet. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás hiányában Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester a gyűlést 
21.26 órakor berekeszti. 
 

kmft. 
 
 
 

 
 
 
 


