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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Etén, a Községi Képviselőtestület 2019. december 12-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:   Szabó Mihály aljegyző 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 
képviselőtestület tagjait, Ete Község Képviselőtestületének soron következő 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 eseményeiről 

2. Építményadó rendelet módosítása 
3. Új közművelődési rendelet alkotása 
4. Falugondnoki szolgálatról 
5. Ete Község Polgáraiért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
6. Szociális tűzifa kérelmek elbírálása 
7. Egyebek 

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

Ete Község Képviselőtestületének 
95/2019.(XII.12.) EKKT. határozata 

 
Ete Község Képviselőtestülete a 2019. december 12-i ülésének napirendjét a következőkben 
állapítja meg.  
 

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

2. Építményadó rendelet módosítása 
3. Új közművelődési rendelet alkotása 
4. Falugondnoki szolgálatról 
5. Ete Község Polgáraiért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
6. Szociális tűzifa kérelmek elbírálása 
7. Egyebek 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 

időszak eseményeiről: 
 

- Kevert Lászlóné gyógyszertámogatás (4.000,-Ft) 
   Buzál Józsefné rendkívüli települési támogatás (5.000,-Ft) 
- Nagy Klarissza letelepedési támogatás-kölcsön (250.000,-Ft) 
- BURSA kérelmek elfogadása 
- Tatai Ferenc részére határozat kiküldés arról, hogy az Önkormányzat nem cseréli el a 

buszmegálló melletti ingatlanért a Vermek pincesor felőli oldalát. 
- Malcsik Gábor földtulajdonosi képviselő részére határozat kiküldés a Remenálisi híd 

kitűzéséről. 
- Szabóné Balogh Brigitta „fodrászüzlet bérletének” felmondása 
- Mosogatógép megvásárlásra került az óvodához a 2019. évi képviselői tiszteletdíjak 

terhére (104.000,-Ft) 
- Dankó Kristóf úrral az egészségház engedélyezési tervének elkészítésére szerződés 

megkötés megtörtént. 
- Óvodai pékáru Kisbérről (Császári pékségből, bevásárlás Penny) 

 
Eseményekről: 

  
- 2019. november 22. : 10.000 fő alatti települések újonnan megválasztott 

polgármestereinek találkozója Megyei Önkormányzat szervezésében Lábatlanon. 
- 2019. november 26.: Járási Közbiztonsági Fórum – Kisbér 
- 2019. november 29.: Ádventi kézműves foglalkozás 
- 2019. december 5.: Mikulás fogadása – Mikulás csomagok megvásárlása 
- 2019. december 12.: Vertikál Kft. meghívása – Oroszlány 
- 2019. december 13.: HVB konferencia – Tatabánya 

 
Szabóné Balogh Brigitta kiköltözik. Kifizetésre kerül vagy leszerelteti a konvektort? 
 
Tatai Ferencné képviselő: Vigy el a konvektort, a fiatalok úgyis átalakítják a helyiséget. 
 
Molnár Gábor képviselő: Csak szakemberrel szereltetheti le a gázkonvektort. Ledugózva, 
biztonságosan. 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: 

 Szabóné Balogh Brigitta bérleti díjat nem fizetett. 
 Mosogatógép megérkezett az óvodába. Balogh Zoltánnal beszélt-e Szabó Zoltánné a 

beszerelésről? 
 Az óvodához a kisbéri Császári Pékségből hozzák a kenyeret. Keszthelyi László 

hozza. 
 Részt vettem Lábatlanon a 10.000 fő alatti települések újonnan megválasztott 

polgármestereinek találkozóján a Megyei Önkormányzat szervezésében. 
 Részt vettem a Kisbéren megrendezett Járási Közbiztonsági Fórumon. Elmegy a 

kapitány, a közbiztonsági osztályvezető. Kuczin Barnabás rendőr marad. 
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Rácz Miklós István képviselő: A Mikulás olvassa fel a gyerekek nevét. Jövőre legyen 
másféle a Mikulás várás. 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: A Vertikál Kft. év végi záró konferenciája 2019. 
december 12-én volt. A Vertikál Kft. emberhiánnyal küzd. Adjanak információt, ha nem jön a 
kukásautó. 
2019. december 13-án HVB konferencia lesz Tatabányán. 
 
Rácz Miklós István képviselő: Polgármester asszony nem járult hozzá a mosogatógép 
megvásárlásához személyesen anyagilag? 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Nem. Az elmúlt 5 évben adtam 500 ezer Ft-t a 
községnek. 
 
Molnár Gábor képviselő: Én úgy éreztem, nyomást gyakoroltak rám a felajánlás miatt. 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: A nyugdíjasok azt szeretnék, ha a gyerekek 
lépnének fel. 
 
Molnár Gábor képviselő: A pedagógusok tudatosan készüljenek az ünnepségekre. 
 
Szabó Mária Magdolna alpolgármester: Készüljön egy eseménynaptár melyik szervezet, 
milyen műsorral, mikorra készüljön. 
 
Rácz Miklós István képviselő: A hulladék betolatását ne az egész község fizesse meg a 
Vermeknél. 
 
Szabó Mária Magdolna alpolgármester: A táblákat ki kell tenni. 
 
Molnár Gábor képviselő: Mindenkinek a becsületére kell rábízni, mit fizet be. 
 
Rácz Miklós István képviselő: Libabállal kapcsolatban fizessék ki a szervezők a 
rezsiköltséget. 
 
Szabó Mária Magdolna alpolgármester: Legalább a resziköltséget fizessék meg. 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: DJ Bóli jön 2020. február 15-én. 
 
A Testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és 5 igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
96/2019.(XII.12.) 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 
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2. Építményadó rendelet módosítása 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt képviselők javaslom a módosított 
építményadó rendelet elfogadását a kiküldött előterjesztés alapján! 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő rendeletet alkotja: 
 

Ete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (XII.12.) önkormányzati 
rendelete 

az építményadóról szóló 9/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ete Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § (1) Az építményadóról szóló 9/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet a továbbiakban: 

Rendelet 3. § kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel: 
„(3) A településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetén az adó 

mértéke:  0 Ft/m2/év”  
 
2. § A Rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 
 
 

  Gyüsziné Rohonczi Anita    dr. Szallerbeck Zsolt 
  polgármester        jegyző 

 
3. Új közművelődési rendelet alkotása 

 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Nem kellene az Él-Ete újság. 
Szabó Mária Magdolna alpolgármester: Digitális jólét program pont van, nem E-
Magyarország. 
Molnár Gábor képviselő: Arról volt szó, hogy meghúzzuk a nadrágszíjat, meddig tudunk 
nyújtózkodni? 
Rácz Miklós István képviselő: Még mindig nem tudjuk mennyi pénz fog bejönni? 
Szabó Mária Magdolna alpolgármester: 6 hónapos, 1 éves szerződést kaptam eddig, többet 
nem. 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Amióta megválasztották sokat letett az asztalra. A 
lakosság a tiszteletdíját összevonná a fizetésével. 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt képviselők javaslom a közművelődési 
rendelet elfogadását a kiküldött előterjesztés alapján, a most elmondott módosítások 
figyelembe vételével. 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő rendeletet alkotja: 
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Ete Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelete 
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 
Ete Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések 

1.§ 
 

A rendelet célja, hogy Ete község polgárai és közösségei művelődési és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével meghatározza Ete Község Önkormányzata (a 
továbbiakban: önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, azok 
ellátási formáját, módját és mértékét. 

2.§ 
 

A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat 
által fenntartott közművelődési közösségi színtérre, közművelődési tevékenységet is ellátó 
természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, 
alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre. 

 
2. A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása 

3.§ 
 

Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei 
figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el: 

 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 
helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, 
g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 
4.§ 

 
Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok 

ellátásával biztosítja: 
a) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, 

azokhoz közösségi teret biztosít, 
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b) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét, 
c) támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét, 
d) a könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, ezen létesítmény bevonása a 

közművelődési tevékenységbe, a könyvtárban DJP Pont működtetése, 
e) lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, 

képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására, 
f) támogatja népfőiskolai előadások szervezését, 
g) támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését, 
h) támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus 

lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését, 
i) települési értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése 
j) a helytörténeti szakirodalmi tevékenység ösztönzése, helytörténetet bemutató 

dokumentumok kiadásának, megismertetésének támogatása 
k) lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, 

szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára, 
l) kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát 

rendelkezésre zenei rendezvényekhez, 
m) támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését 

rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához 
közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti, 

n) közreműködik táborok szervezésében 
o) közösségi internet szolgáltatást biztosít, 
p) feladatának tekinti továbbá az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi 

kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését. 
 

3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 
5. § 

 
Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi 

közművelődés támogatását az alábbiak szerint biztosítja: 
a) közösségi színtér biztosításával, 
b) könyvtári szolgáltatás fenntartásával, 
c) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával, és 
d) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre 

bocsátásával. 
6. § 

 
(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez a közművelődési 
alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is 
helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató térként, valamint könyvtári szolgáltató 
helyként az alábbi épületet, ingatlant biztosítja: 

a) Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Könyvtár Ete, Kossuth L. u. 67. 
b) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas 

nyílt terület, 
(2) Az önkormányzat által fenntartott közösségi színtér minden év március 1-ig éves 
szolgáltatási tervet és az előző naptári évről beszámolót nyújtanak be Ete Község  
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Önkormányzata Képviselő-testületének. A képviselő-testület március 31-ig dönt a 
beszámoló és a szolgáltatási terv elfogadásáról. 
(3) Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Könyvtár használati szabályzatát e rendelet 1. 

 függeléke tartalmazza. 
 

7. § 
 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik: 
a) a településen működő köznevelési intézményekkel, 
b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel, 
c) az Etei Református Egyházközséggel 
d) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil 

szervezetekkel, más önkormányzatokkal. 
e) a települési könyvtári szolgáltató hellyel és a területileg illetékes megyei hatókörű városi 

könyvtárral 
(2) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével is elláthatja a rendeletben 

meghatározott közművelődési feladatokat. 
(3) Az önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről 
a) az Él-Ete újságban, 
b) plakátok, szórólapok útján, 
c) a www.ete.hu települési honlapon 
d) az ETE Infó facebook oldalon adnak tájékoztatást a község lakossága részére. 
 

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása és személyi feltételei 
8. § 

 
(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében 

meghatározott keretek között biztosítja, illetve további egyedi döntésekkel biztosíthatja. 
(2) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település 

közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához. 
(3) Az önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés 

minél magasabb szinten történő biztosítására. Az önkormányzat közművelődési pályázat 
esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosíthatja. 

 
9.§ 

 
Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában 

gondoskodik. A könyvtári és a közművelődési feladatokat a képviselő-testület által 
kinevezett, főállású közalkalmazotti jogviszonyban álló személy látja el. 

 
5. Záró rendelkezések 

10. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

11.§ 
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Hatályát veszti a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 4/2003.(IV.8.)  
önkormányzati rendelet.  

 
Ete, 2019. december 12. 
 

  Gyüsziné Rohonczi Anita    dr. Szallerbeck Zsolt 
       polgármester        jegyző 

Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: A könyvtári és a közművelődési feladatokat a 
rendelet szerint a képviselő-testület által kinevezett, főállású közalkalmazotti jogviszonyban 
álló személy látja el. Javaslom a pályázat kiírását. 

A Testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és 5 igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
97/2019.(XII.12.) EKKT. Határozata 

 
Ete Község Képviselőtestülete a könyvtári és a közművelődési feladatoknak a képviselő-
testület által kinevezett, főállású közalkalmazotti jogviszonyban álló személlyel történő 
ellátására pályázatot ír ki. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 
4. Falugondnoki szolgálatról 
 
Molnár Gábor képviselő: A focicsapat szállítását is a falugondnok végezné? 
Rácz Miklós István képviselő: Javaslom megkeresni az Alapellátási Központot. 
 
A Testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és 5 igen szavazattal a következő határozatot 
hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
99/2019.(XII.12.) EKKT. Határozata 

 
Ete Község Képviselőtestülete a lakossági ellátás javítása érdekében szándékában áll a 
Falugondnoki Szolgálat kialakítása a községben. Megkeresi a Kisbéri Alapellátási Központot 
a szolgálat ennek keretében történő megalakítása érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 
5. Ete Község Polgáraiért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
 
Szabó Mihály aljegyző: Javaslom a kuratórium létszámának 3-5-7 főben történő 
megállapítását. 
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Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: hét fős lenne a kuratórium. Kerüljön bele a 
faluszépítők közül Szabó-Keszthelyi Adrienn. 
Szabó Mária Magdolna alpolgármester: Fel lehet tölteni a www.ete.hu oldalra a 
közalapítvány beszámolóját. Az adó 1 százalékát ide is lehet utaltatni. 
Szabó Mihály aljegyző: Kéri a képviselőket, hogy az írásban kiküldött előterjesztés alapján, 
az ülésen elhangzottak figyelembevételével fogadják el az Ete Község Polgáraiért 
Közalapítvány alapító okiratának 4. számú módosításával egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 
 
A Testület Szabó Mihály aljegyző javaslatára 5 igen szavazattal (egyhangúlag) a következő 
határozatot hozza: 
. 

Ete Község Képviselőtestületének 
100/2019.(XII.12.) EKKT. Határozata 

 
- úgy dönt, hogy az „Ete Község Polgáraiért” Közalapítvány alapító okiratának 4. 

számú módosításával egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: határozat kiadására azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 

„ETE KÖZSÉG POLGÁRAIÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY  
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
amely készült az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) alapján, és amely egységes szerkezetben tartalmazza a 2019. december 12. 
napjáig történő módosításokat az alábbiak szerint. 
 
1. Az Közalapítvány  neve: „Ete Község Polgáraiért” Közalapítvány  

 
2. A Közalapítvány az alapító által meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására 

létrehozott jogi személy. 

 
Az Közalapítvány  célja:  
- szociális tevékenység, családsegítés, az etei idős, beteg emberek támogatása 
- kulturális örökség megóvása, hagyományőrzés 
- kulturális tevékenység 
- a lakossági infrastruktúra és a községi intézményhálózat fejlesztéséhez való  
   hozzájárulás  

 
3. Az Közalapítvány  székhelye: 2947 Ete, Kossuth L. u. 69.     

     Tel.: 34/387-644;      
     T/F: 34/387-550 

4. Az alapító:  
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 név: Ete Község Önkormányzata  
 székhelye:  2947 Ete, Kossuth L. utca 69. 

 
5. A közalapítvány határozatlan időre jön létre. 

 
6.  A közalapítvány, mint közhasznú szervezet: 

 
a) A közalapítvány a 2011. évi CLXXV. törvény figyelembevételével az alábbi 

közhasznú tevékenységeket folytatja: 

 
Szociális tevékenység, családsegítés 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának 
(1) bekezdése alapján: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében az 
azzal kapcsolatos feladatok ellátásában való együttműködés, közreműködés,  
 
Az épített környezet alakítása és védelme 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57/A. 
§ (2) bekezdése alapján: az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos 
feladatok ellátásában való együttműködés az épített környezet alakítása és védelme 
érdekében,  
 
A kulturális örökség védelme 
 
 a kulturális örökség védelméről szóló  2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdése 
alapján    a kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatok ellátásában való 
együttműködés, közreműködés. 
 
Közművelődési tevékenység  
 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése alapján a közművelődési tevékenységek 
támogatása 
 
Településfejlesztés, településrendezés 
 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a 

alapján településfejlesztési, településrendezési  feladatok ellátásában való 
együttműködés, közreműködés. 
 

Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 
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a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a 
alapján az egészségügyi alapellátással és az egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában való együttműködés, közreműködés.                           
  
valamint 

b) nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 
szolgáltatásaiból; 

c) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve 
végez; 

d) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja; 

e) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt; 

f) a Kuratórium ülései nyilvánosak. 

A közalapítvány, mint közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával 
egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon 
köteles letétbe helyezni és közzétenni. 

A közalapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott beszámolóját, valamint 
közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot 
vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói 
jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó 
napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan 
formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót 
felülvizsgálta. 

Amikortól a közalapítvány saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség 
kiterjed a beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet saját honlapon történő 
elhelyezésére is. A közalapítvány a saját honlapon közzétett adatok folyamatos 
megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok 
közzétételéig biztosítja. 

A közalapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe az alapító okiratban 
rögzített módon bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. 

7. A közalapítvány tevékenységének korlátai: 

a.) A közalapítvány gazdasági tevékenységet nem folytat. 

b.) A közalapítvány csak a közalapítványi cél megvalósításával közvetlenül 
összefüggő gazdaság tevékenység végzésére jogosult. 

c.) A közalapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem 
létesíthet közalapítványt, és nem csatlakozhat közalapítványhoz. 
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d.) A közalapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, a közalapítványi 
tisztségviselő, a közalapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói 
érdekében. Nem sérti e rendelkezést a közalapítvány tisztségviselőinek 
szerződés szerint járó díjazása. 

8. A közalapítvány vagyona:  

A Közalapítvány részére az alapító teljesítette a vagyoni hozzájárulását; ezen 
hozzájárulás alapításkori értéke: 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint; módja: átutalás; 
ideje: alapítással egy időben. 

Közalapítvány jelenlegi vagyona: 856.155,- Ft azaz Nyolcszázötvenhatezer-százötvenöt 
forint, mely összeg a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbéri fiókjánál vezetett 
62900050-15500427 számú számlán áll rendelkezésre. 

9. Csatlakozás a közalapítványhoz: 

 
A Közalapítvány nyitott, a közalapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével 
lehet. A Közalapítvány bel- és külföldi természetes és jogi személyektől, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetektől – politikai pártok kivételével – 
adományokat fogad el. A csatlakozó alapítói jogok gyakorlására nem jogosult. A 
közalapítványhoz való csatlakozás jóváhagyásáról a Kuratórium dönt. 

10.  A közalapítvány vagyonának kezelése, védelme: 

 
A közalapítvány vagyonát kizárólag céljainak megfelelően, azok megvalósítása 
érdekében, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni. Abból 
támogatás, díj, költségviselés finanszírozható. A támogatás felhasználására a 
Kuratóriumon, mint kezelő szerven kívül javaslatot tehet az, aki a közalapítványhoz 
csatlakozott. A közalapítvány számláján forint és deviza befizetések egyaránt 
kezelhetők. 

Az alapító és a csatlakozó a közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el, és 
nem követelheti vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a 
csatlakozó jogutódjára is. 

A Kuratórium támogatást pályázat, kérelem vagy javaslat útján adhat. A támogatottak 
számát, a támogatás mértékét a Kuratórium állapítja meg. A közalapítvány, mint 
közhasznú szervezet az általa nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki 
számára szabadon biztosítja. A közalapítvány képviselői, vezető tisztségviselői, és 
hozzátartozójuk a közalapítványtól juttatásban, költségtérítésben és egyéb 
ellenszolgáltatásban nem részesülhetnek. 

11. A közalapítvány gazdálkodása 

A közalapítvány bevételei: 



 

 13

a) alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által a közalapítvány 
rendelkezésére bocsátott vagyon; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó 
bevétel; 

c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 
származó, a költségvetésből juttatott támogatás; 

cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi 
szervezettől származó támogatás; 

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerint kiutalt összege; 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként 
szerzett bevétel; 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány (alapító okirat 9. 
pont); 

f)  az a)-e) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

A közalapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai): 

a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül 
kapcsolódó költségek; 

c) a közalapítvány szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az 
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), 
valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök 
értékcsökkenési leírása; 

d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

A közalapítvány vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, csak 
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás 
során elért eredmény nem kerül felosztásra, azt a közalapítvány kizárólag a céljai 
megvalósítására és a meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 

A célszerinti tevékenységből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó 
bevételeket és ráfordításokat a közalapítvány elkülönítve tartja nyilván. 

A közalapítvány, mint közhasznú szervezet a 2011. évi CLXXV. törvény 42. § - 45. § 
szakasz figyelembevételével gazdálkodik.  

12.  A közalapítvány szerve 
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A Kuratórium: 

A Kuratórium a közalapítvány ügyvezető szerve. A Kuratórium tagjai a közalapítvány 
vezető tisztségviselői. 

A Kuratórium hét természetes személyből áll, akik állandó belföldi lakóhellyel 
rendelkeznek. 

A kuratóriumi tagsággal kapcsolatos előírások: 

A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki. Az alapító és közeli hozzátartozói nem 
lehetnek többségben a Kuratóriumban.  

A kuratóriumi tagok megbízatása - az alábbiak figyelembe vételével - határozatlan időre 
szól. 

A Kuratórium tagjaival szembeni követelmények, kizáró okok: 
 

a) a Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták; 

b) a Kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni; 
c) nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült; 

d) nem lehet a Kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. 
Akit valamely foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője 
nem lehet; 

e) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet 
kuratóriumi tag az, akit eltiltottak a kuratóriumi tagi tevékenységtől.  

 

A közalapítvány az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályait a 2011. évi CLXXV. 
törvény 38. § - 39. § szakasz figyelembevételével állapítja meg: 

A kuratóriumi ülés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a közalapítvány 
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatás. 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 
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vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - 
: 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki; 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel; 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki; 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 

A közalapítvány Kuratóriumának tagjai: 

a) a Kuratórium elnöke: Fábiánné Viola Mónika (lakcím: 2947 Ete, Kossuth L. u. 
24.) 
b) a Kuratórium titkára: Szabó Mihály (lakcím: 2947 Ete, Ady E. u. 4.)  
c) a Kuratórium további tagjai: 
Szabó-Keszthelyi Adrienn (lakcím: 2947 Ete, Kossuth L. u. 4.) 
Szépné Czippán Noémi (lakcím: 2947 Ete, Kossuth L. u. 54.) 
Baráth Jánosné (lakcím: 2947 Ete, Kossuth L. u. 110.) 
Szabó József (lakcím: 2947 Ete, Ady E. u. 25.) 
Markovics Iván Béláné  (lakcím: 2947 Ete Komáromi u. 6.) 

A Kuratórium tagjai – ide értve az elnököt és a titkárt is - tevékenységükért díjazásban 
nem részesülnek, azt társadalmi munkában végzik. 

A kuratóriumi tagság megszűnése 

Megszűnik a kuratóriumi tagság: 
a) visszahívással (a Kuratórium tagját a közalapítványi cél megvalósításának 

közvetlen veszélyeztetése esetén az alapító hívhatja vissza); 
b) lemondással (a Kuratórium tagja megbízatásából az alapítóhoz címzett, a 

Kuratórium másik tagjához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat); 
c) a kuratóriumi tag halálával; 
d) a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 
e) a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 
A Kuratórium működése: 

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A 
Kuratórium testületi szerv, amely a jogait nyilvános ülésein gyakorolja. 
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Az ülést a napirend megjelölésével a Kuratórium elnöke hívja össze. A kuratórium 
üléseit írásbeli meghívóval kell az ülés előtt legalább három nappal összehívni. A 
meghívónak tartalmaznia kell a közalapítvány nevét, székhelyét, ülés helyét, idejét, az 
ülés napirendjét. A meghívóban vagy mellékletében a napirendet olyan részletességgel 
kell feltűntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben 
álláspontjukat kialakíthassák. 

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok 
megjelölésével (rendkívüli kuratóriumi ülés). Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke 
köteles a kérelem beérkezésétől számított három napon belül intézkedni az ülés 
összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a 
Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 

A Kuratórium az ülését a közalapítvány székhelyén tartja.  

Ha a kuratóriumi ülést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, 
ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az 
ülés megtartásához. 

A kuratóriumi ülésen a szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésben hozható 
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirendben nem 
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

A Kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több mint a fele 
jelen van. A határozatképességet minden határozathozatal előtt vizsgálni kell. A 
Kuratórium döntésében nem vehet részt az a tag, akinek az esetében fennáll a 2011. évi 
CLXXV. törvény 38. § - 39. § szakaszban foglalt összeférhetetlenség esete. A 
Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van. 

A Kuratórium döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozott határozataival hozza 
meg. Az összes kuratóriumi tag többségi szavazatára van azonban szükség a 
közalapítvány szervezeti és működési szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves 
közalapítványi beszámolónak az elfogadásához. 

A Kuratórium üléseiről 15 napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a 
jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia, és két kuratóriumi tagnak aláírásával hitelesítenie 
kell. A jegyzőkönyvekben fel kell tüntetni a Kuratórium döntését, időpontját és hatályát, 
illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, amennyiben lehetséges 
személyükre való utalással. A Kuratórium jegyzőkönyveibe az Etei Községházán bárki 
betekinthet. 

A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet (a 
továbbiakban: „Határozatok Könyve”), amelyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát, 
idejét, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve nyílt 
szavazás esetén a szavazók személyét. A határozatokat, ha az ülésen részt vesznek, 
szóban, ha távol vannak, postai úton kell közölni az érintettekkel. A határozatokat azok 
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meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok Könyvébe, és a 
közalapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán nyilvánosságra kell hozni. 

A Kuratórium gondoskodik a közalapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja 
a közalapítványi vagyon gondos kezelését. 

A Kuratórium jogosult az alapító okirat módosításának, kiegészítésének 
kezdeményezésére, amiről végül az alapító dönt. 

Kizárólag a Kuratórium jogosult dönteni: 

a) a közalapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az 
éves mérlegnek az elfogadásáról; 

b) a közhasznúsági melléklet elfogadásáról; 

c) a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról; 

d) az évente megvalósítandó feladatok meghatározásáról; 

e) a közalapítványhoz való csatlakozás jóváhagyásáról, a csatlakozási kérelmek 
elbírálásáról. 

A Kuratórium elnökének feladatköre: 

a) a közalapítvány önálló képviselete; 

b) a közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezés; 

c) a kuratóriumi ülés előkészítése, összehívása és levezetése; 

d) a közalapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlása. 

 

A Kuratórium elnökét távollétében a titkár helyettesíti.  

A Kuratórium köteles a közalapítvány működéséről az alapítónak legalább évente 
egyszer beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. A 
Kuratórium tagja továbbá köteles az alapító részére a közalapítványra vonatkozóan 
felvilágosítást adni, és számára a közalapítványra vonatkozó iratokba és 
nyilvántartásokba betekintést biztosítani.  

A Kuratórium a közalapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint 
a Kuratórium határozatairól köteles az alapítót tájékoztatni.  

A közalapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés 
napjával, mint mérlegforduló nappal köteles beszámolót készíteni. Az éves beszámolót 
annak elfogadástól számított harminc (30) napon belül kell a közalapítvány 
székhelyének hirdetőtábláján harminc (30) napra történő kifüggesztéssel közzétenni. 
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A közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, 
illetve a Kuratórium elnöke köteles azokról bárkinek felvilágosítást adni.  

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell a Kuratórium elnöke 
részére megküldeni. 

A Kuratórium elnöke köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy 
személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést 
kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági 
határozat által előírt határidőben teljesíteni. 

A Kuratórium elnöke köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből 
megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének 
ideje. 

A közalapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének a módját – a 
beszámoló közlésével azonos módon – a székhelyen történő kifüggesztéssel kell 
nyilvánosságra hozni. 

13. A közalapítvány vezető tisztségviselője:  

A közalapítvány alapításkori első vezető tisztségviselője (kuratóriumi elnök): Fábiánné Viola 
Mónika (lakcím: 2947 Ete, Kossuth L. u. 24.) 

 A közalapítvány jelenlegi vezető tisztségviselője (kuratóriumi elnök): Fábiánné Viola 
Mónika (lakcím: 2947 Ete, Kossuth L. u. 24.) 
 

14. A közalapítvány képviselete 

A közalapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli. 

A közalapítvány képviselője: Fábiánné Viola Mónika kuratóriumi elnök 

A közalapítvány bankszámlája felett a Kuratórium elnöke és a Kuratórium titkára 
jogosultak rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezéshez a fenti személyek közül 
kettőnek az aláírása szükséges.  

15. A közalapítvány határozatainak bírósági felülvizsgálata 

Az alapító valamint a Kuratórium tagja kérheti az illetékes bíróságtól az alapító és a 
Kuratórium által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat 
jogszabálysértő vagy az alapító okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése 
iránt attól az időponttól számított 30 napon belül lehet keresetet indítani a közalapítvány 
ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást 
szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő 
elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat 
meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy 
jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. 
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Ha a határozatot a közalapítvány vezető tisztségviselője támadja meg, és a 
közalapítványnak nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki a közalapítvány 
képviseletét elláthatná, a bíróság a közalapítvány perbeli képviseletére ügygondnokot 
rendel ki.  

A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat 
végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a 
határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs 
helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki. 

16. A közalapítvány átalakulása 

A közalapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet, és csak alapítványokra válhat szét; más 
jogi személlyé nem alakulhat át. 

A közalapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy a közalapítvány 
szétválásáról az alapító akkor hozhat döntést, ha az alapító okiratban meghatározott 
vagyon juttatását teljesítette. 

Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat a közalapítványi vagyon csorbításával és a 
közalapítványi cél veszélyeztetésével. 

17. A közalapítvány megszűnése 

A közalapítvány megszűnik, ha 

a) a közalapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott 
meg; 

b) a közalapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására 
vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy 

c) a közalapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat 
tevékenységet. 

Az alapító nem szüntetheti meg a közalapítványt. 

Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a Kuratórium értesíti az alapítót a 
szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a 
könyvvizsgálóval is (amennyiben van ilyen). 

Ha az alapító a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, 
a Kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési 
okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő 
károkért az Alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a Kuratórium tagjai 
egyetemlegesen felelnek. 

A jogutód nélkül megszűnő Közalapítványnak a hitelezői igények kielégítése után 
megmaradó vagyona Ete Község Önkormányzatát illeti meg a Ptk. 3:404.§ 
rendelkezéseinek figyelembe vételével.  
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Záró rendelkezés 

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény és más hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

Ete, 2019. december 12. 
 

ZÁRADÉK 
 
Az Ete Község Önkormányzata (képviseli Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester) alapító 
igazolja, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító 
Okirat 4. számú módosítás alapján hatályos tartalmának.  
 
Ete, 2019. december 12. 

 

Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 

az „Ete Község Polgáraiért” Közalapítványt alapító 

Ete Község Önkormányzata nevében eljárva 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
1.  név: ....................................………………  2.  név: ....................................……………… 

lakcím: ...............................……………… lakcím: ...............................……………… 

aláírás: ...............................……………… aláírás: ...............................……………… 

 
 
6. Egyebek: 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára egyhangúlag, 5 igen 
szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
101/2019.(XII.12.) EKKT. határozata 

 
Buzál Józsefné 2947 Ete Jókai M. u. 46. sz. alatti lakos kérelmének helyt ad. 
 
Részére az Etei 157. hrsz-ú ingatlanon álló lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű 
belterületi ingatlan helyreállítása céljából 50.000 Ft összegű kamatmentes kölcsönt állapít 
meg. 

A kölcsönt maximum 10 havi időtartamra nyújtja.  
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A törlesztés kezdő időpontját 2020. január 5-ben, a minimális törlesztőrészletet havi 5.000 Ft-
ban állapítja meg. 

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

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 
102/2019.(XII.12.) EKKT. határozata 

 
Felhívja Huszka Dávid Dezső 2947 Ete Diófa u. 19. sz. alatti lakost, hogy letelepedési 
támogatási ügyében csatoljon be egy nevére szóló tulajdoni lapot. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:    Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester  ismerteti a Máltai Szeretetszolgálat kérelmét. . 
Járnak Lipcsei Istvánhoz és Varga Jánoshoz. Vegyük fel velük a kapcsolatot, tárgyaljunk 
velük. Adjon támogatást nekik az Ete Község Polgáraiért Közalapítvány is. 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára egyhangúlag, 5 igen 
szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
103/2019.(XII.12.) EKKT. határozata 

 
Egyeztető megbeszélést kezdeményez a Máltai Szeretetszolgálattal. 
Felkéri az Ete Község Polgáraiért Közalapítványt arra, hogy a Máltai Szeretetszolgálat részére 
nyújtson támogatást. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:    Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester  ismerteti Szabó Zoltánné levelét, melyben kéri az 
önkormányzat hozzájárulását közalkalmazotti jogviszonya 2020. január 15-vel való 
megszüntetéséhez. Javasolja megkeresni Nagyné Anikót, nem vállalja-e a státuszt? Gyüsziné 
Székelyová Klaudia menjen az óvodához dajkának. 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára egyhangúlag, 5 igen 
szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
104/2019.(XII.12.) EKKT. határozata 
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Hozzájárul Szabó Zoltánné közalkalmazotti jogviszonya 2020. január 15-vel való 
megszüntetéséhez.  
Gyüsziné Székelyová Klaudiát javasolja dajkának felvenni. 
 
Határidő: 2020. január 15. 
Felelős:    Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester  ismerteti Németh István levelét, aki napelemparkra 
tett javaslatot. Nem küldte az önkormányzat által kért iratokat. Ne foglalkozzunk vele. 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester  Az óvodai játékokat ellenőrizték. Sok a 
hiányosság. A Biohárs kedvező áron tudja a játékokat szállítani. 

 

Szabó Mihály aljegyző: Egyeztessünk az Etei Szociális Szövetkezettel, vállalják-e – 
Rohonczi Úr segítségével – a játékok elkészítését? 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester   

- A Művelődési házban Szatmári úr a mosdókagylókat kicseréli és megnézi a WC-ket 
is. 

- Karácsonyi díszítés : szán (Csonka Csaba vállalja), fenyőfa 
- A traktorajtóra 105 ezer Ft összegű árajánlatot adott a ROYAL KERT. 
- Tatai Ferencné szeretné elvinni a gyerekeket Budapestre, MINIPOLISZ-ba, 

tiszteletdíja terhére. 
- Móricz Ildikót szólítsuk fel a temetői út melletti árokba levágott ágainak elszállítására. 
- El kell járni a szovjet katonasírok rendbetétele ügyében. 

 
Molnár Gábor képviselő: Programokra kérjünk segítséget a pedagógusoktól. 
Szabó Mária Magdolna alpolgármester: Testvértelepülési táncos pályázatot lehet beadni a 
Bethlen Alaphoz. Falunap megvalósításra is lehet pályázni. 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára egyhangúlag, 5 igen 
szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
105/2019.(XII.12.) EKKT. határozata 

 
Pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alaphoz testvértelepülési programok lebonyolítására, 
falunap megvalósítására. 
Felkéri az alpolgármestert a pályázat benyújtására.  
 
Határidő: 2020. január 15. 
Felelős:    Szabó Mária Magdolna alpolgármester 
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Több kérdés, hozzászólás hiányában Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester a gyűlést 
23.14 órakor berekeszti. 

 
     kmf. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


