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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Etén, a Községi Képviselőtestület 2019. december 17-én 19.30 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:   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. Etei Sportegyesület kérelme 
 
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 
106/2019.(XII.17.) EKKT. határozata 

 
Ete Község Képviselőtestülete a 2019. december 17-i ülésének napirendjét a következőkben 
állapítja meg.  
 

1. Etei Sportegyesület kérelme 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 

1. Etei Sportegyesület kérelme 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Felkérem Szabó Mihály aljegyző urat, hogy 
ismertesse az Etei Sportegyesülettel kapcsolatos információkat. 
Szabó Mihály aljegyző: Tisztelt Képviselőtestület! Az Etei Sportegyesület minden évben 
elkészíti a sportfejlesztési programját, amely alapján TAO támogatást igényel. A 2015/16 évre 
szóló és a 2016/17 évre szóló SFP elszámolása megtörtént. Erre a Sportegyesület idén ősszel 
kapta meg a hiánypótlási felhívást. A hiánypótlási felhívásokat az egyesület részben 
teljesítette, van olyan rész, aminek pótlása 2019. december 26-ig esedékes. Az MLSZ TAO 
Osztályától arra kapott ígéretet az egyesület, hogy 2020. tavasza előtt nem lesz előírva 
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visszafizetési kötelezettség. Ennek ellenére a tegnapi napon az internetes felületen letiltották a 
támogatási igazolások igénylésének lehetőségét. Az egyesületnek a TAO Osztály 
tájékoztatása szerint 4,6 millió Ft-t kell visszafizetnie. Ezesetben engedélyezni fogják az új 
támogatási igazolások benyújtását. Jelenleg az egyesületnek érvényes, aláírt TAO támogatási 
szerződése van a SANO KFT-vel. A NAV útján 2020. január 10-ig várhatóan 5 millió Ft 
TAO alap és kiegészítő támogatást fog megkapni. 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Az egyesület azt kéri, hogy a 4,6 millió Ft-t utalja 
át helyette az önkormányzat. A pénzt 2020. január 10-ig tudnák visszafizetni az egyesület 
részére.  
Molnár Gábor képviselő: 3 hétre oda lehetne adni a pénzt. De hogyan számolnak el a TAO 
támogatással az MLSZ felé? 
Rácz Miklós István képviselő: miből fog működni az egyesület? Segítsék ki az egyesületet a 
tagok. 
Molnár Gábor képviselő: Az Etei SE tagjai vegyék ki részüket a társadalmi munkából is.  
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Én az ügyben tartózkodni kívánok a szavazástól. 
Ha az önkormányzat ad kölcsönt az egyesületnek, kössön ki biztosítékokat. Kérem a 
határozati javaslatot. 
Szabó Mihály aljegyző az Önkormányzat 4.600.000 Ft, azaz Négymillió-hatszázezer forint 
összegben nyisson hitelkeretet és tartson rendelkezésre, melynek terhére az Ete SE 
igénybejelentése alapján az EMMI Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01220328-
50000005 számú számlára történő átvezetéssel az általa meghatározott összegben kölcsönt 
folyósítson. A hitelnyújtás célja: Az Ete SE-nek az MLSZ által közölt TAO támogatás fel 
nem használt részének részbeni visszafizetése az EMMI számlájára annak érdekében, hogy az 
Etei Sportegyesület jogosult legyen a 2019/20 évre benyújtott Sportfejlesztési Programja 
alapján a támogatási igazolások benyújtására. Az Etei Sportegyesület a hitelt csak e célra 
használhatja fel. A hitel összege: 4.600.000 Ft. Írja elő, hogy a hitel összegét legkésőbb 2020. 
január 10-ig vissza kell fizetni. Az Etei SE vállaljon kötelezettséget arra, hogy a SANO Kft-
vel megkötött támogatási szerződés alapján részére a NAV útján kifizetett összegből a 
számláira történő megérkezését követő munkanapon a hitelt teljes mértékben törleszti. Az 
Etei SE-nek a hitel igénybevételi lehetőségének megnyílásától a kölcsön folyósításáig 
rendelkezésre tartási jutalékot nem kell fizetnie, a folyósított kölcsön után kamatot nem 
tartozik fizetni. Az Önkormányzat az Etei SE támogatására az MLSZ által a SANO Kft 
részére kiadott be/24A-K001/30300/2019/MLSZ támogatási igazolás visszavonása, 
visszaadása esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a hitelszerződést. Az Etei SE-nek 
vállalnia kell, hogy a szerződés, illetve a támogatási határozat teljesítésére kiható 
változásokról haladéktalanul, írásban értesíti az Önkormányzatot. 
 
Végül a Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő határozatokat hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
107/2019.(XII.17.) EKKT. Határozata 

 
Ete Község Önkormányzat, mint hitelezőaz alábbi tartalommal hitelszerződést köt az Etei 
Sportegyesülettel. Ennek megfelelően: 
1./ 4.600.000 Ft, azaz Négymillió-hatszázezer forint összegben hitelkeretet nyit és tart 
rendelkezésre, melynek terhére az Adós igénybejelentése alapján az EMMI Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10032000-01220328-50000005 számú számlára történő 
átvezetéssel az általa meghatározott összegben kölcsönt folyósít.  
A hitelnyújtás célja: 
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Az Adósnak az MLSZ által közölt TAO támogatás fel nem használt részének részbeni 
visszafizetése az EMMI számlájára annak érdekében, hogy az Etei Sportegyesület jogosult 
legyen a 2019/20 évre benyújtott Sportfejlesztési Programja alapján a támogatási igazolások 
benyújtására. 
 
Az Etei Sportegyesület a hitelt csak e célra használhatja fel.  
 
2./ A hitel összege: 4.600.000 Ft 
 
3./ A hitel összegét legkésőbb 2020. január 10-ig kell visszafizetni. Az Adós kötelezettséget 
vállal arra, hogy a SANO Kft-vel megkötött támogatási szerződés alapján részére a NAV 
útján kifizetett összegből a számláira történő megérkezését követő munkanapon a hitelt teljes 
mértékben törleszti. 
 
4./ Adósnak jogában áll a kölcsönt, vagy részleteit bármikor, részben vagy egészben a kikötött 
időpont előtt visszafizetni.  
 
5./ Adós a hitel igénybevételi lehetőségének megnyílásától a kölcsön folyósításáig 
rendelkezésre tartási jutalékot nem fizet. 
 
6./ Adós a folyósított kölcsön után kamatot nem tartozik fizetni.  
 
7./ A Hitelező az adós támogatására az MLSZ által a SANO Kft részére kiadott be/24A-
K001/30300/2019/MLSZ támogatási igazolás visszavonása, visszaadása esetén jogosult 
azonnali hatállyal felmondani a hitelszerződést. 
 
8./ Adós vállalja, hogy a jelen szerződés, illetve a támogatási határozat teljesítésére kiható 
változásokról haladéktalanul, írásban értesíti a Hitelezőt. 
 
9./ A szerződéssel felmerülő költségeket Adós viseli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 

Több kérdés, hozzászólás hiányában Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester a gyűlést 
20.50 órakor berekeszti. 
 
 

 
 


