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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Etén, a Községi Képviselőtestület 2020. január 9-én 18.00 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 kirendeltségvezető 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 
képviselőtestület tagjait, Ete Község Képviselőtestületének soron következő ülése alkalmából. 
Molnár Gábor képviselő jelezte, hogy később érkezik és bekapcsolódik a munkába. 
Megállapítom, hogy az ülés az 4 képviselő jelenlétében is határozatképes. A képviselőtestület 
ülését megnyitom. 
Bejelentem, hogy az ülés jegyzőkönyvét Szabó Mihály kirendeltségvezető vezeti. 
 
A napirendre az alábbi javaslatot teszem: 
 

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

2. Egyebek 
 

Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Kérem képviselőtársaimat, hogy a javasolt 
napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeiket mondják el.  
 
A Testület a javasolt napirendet egyhangúan elfogadja és 4 igen szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
. 

Ete Község Képviselőtestületének 
1/2020.(I.9.) EKKT. határozata 

 
Ete Község Képviselőtestülete a 2020. január 9-i ülésének napirendjét a következőkben 
állapítja meg.  
 
 

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

2. Egyebek 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
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1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 
időszak eseményeiről 
 

Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Szabóné Balogh Brigitta leszerelteti szakemberrel 
a gázkonvektort. 
Buzál Józsefné megkapta az 50.000 Ft-os kamatmentes kölcsönt. 
Nagy Klarissza letelepedési támogatás-kölcsön (250.000 Ft) kiutalva 
Fazekas Zsolt letelepedési támogatás- kölcsön (250.000 Ft) kiutalva 
Óvodai udvari játékok lebontásra kerültek. 
Szabó Zoltánné felmondásának tudomásul vétele. A betöltendő óvónői állás ügye 
folyamatban van.  
Az Ete Község Polgáraiért Közalapítvány tisztségelfogadó nyilatkozatait, ill. lemondó 
nyilatkozatait aláírták a tagok. A változás bejelentése folyamatban van. 
Ete község honlapja működik, a tartalom feltöltése folyamatban van. 
A Művelődési ház 4 mosdójának lecserélése megtörtént. Szatmári Tibor 160.000 Ft-ért 
készítette el. 
Mosogatógépet beüzemelték az óvodában. 
A maradék szociális tűzifa kiosztásra került. 
Máltai Szeretetszolgálatnak az egyeztetéssel kapcsolatos levél elküldése. 
Bethlen Gábor Alaphoz a pályázat írása folyamatban van. 
A Sportegyesületnek kiutalva a 4.600.000 Ft kölcsön. Visszafizetési határidő: 2020. január 
10. 
Megrendeltük az orvosi rendelő engedélyezési tervét Dankó Kristóftól. Szállítási határidő: 
2020. január 15. 
Megrendeltük az orvosi rendelő kiviteli tervét Dankó Kristóftól. 
Készítjük a Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó 
hitelkérelmet. 
Kezdeményeztük az orvosi rendelő kialakításához szükséges póttámogatás megigénylését. 
Megigényeltük a kerékpáros pihenő előlegét, 2.371.051 Ft-t. 
Szabó Zsolt 40 ezer Ft-ért elkészítette az óvodai szekrények polcozását, a polgármesteri új 
íróasztalt és bekötötte a mosogatógépet. 
 
Eseményekről: 
2019. december 13. HVB konferencia Tatabánya 
2019.december 15. Falukarácsony 
2019. december 18. Csillagerőd Komárom 
2019. december 31. Szilveszteri bál (A szervezők a 60.000 Ft tiszta bevételt felajánlották az 
óvodának.) 
 
18.20-kor megérkezik Molnár Gábor. A jelenlévő képviselők száma 5 főre emelkedett. 
 
Rácz Miklós István: A Márton napi rendezvény szervezői a művelődési ház rezsiköltségét 
fizessék meg. A terembérlettől eltekintünk, de a rezsiköltséghez szíveskedjenek hozzájárulni. 
Rendezvény bejelentő nyomtatványt készítsünk, azt írja alá a szervező. 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: január 17-én lesz egy civil szervezeteknek szánt 
megbeszélés, melyen az idei rendezvénytervről döntünk. Várjuk erre a képviselőket is. Készül 
egy összeszerkesztett, nyomtatott naptár. 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése alapján: „A 
polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 
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polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság 
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a 
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az 
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően 
veheti igénybe.” Elkészítettem a szabadságtervem tervezetét. A véglegesített változatot 
február végéig kell elfogadni. 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester László Zsuzsanna bérli az óvodakertet. 10.000 
Ft/év díjat fizet érte.  
Rácz Miklós István: Balázs fiam kiméri műholdon keresztül a használt területet. Ezután 
döntsünk a bérleti díjról. 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester jövő héten fog ülésezni a Bakonytérségi 
Önkormányzatok Szövetsége. A rendezvényről be fogok számolni. 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester többen kérik a kukoricapénz kifizetését bérleti díj 
formájában.  
Rácz Miklós István: meg kell nézni, hogy Lóger-beli megmaradt földeknek mennyi a bérleti 
díja. Annál több pénzt ne osszunk ki bérleti díjként a dolgozóknak. 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester  

- készítem a közművesítési hozzájárulások kivetéséről a leveleket.  
- Buda Ferenc jelentkezett közmunkásnak. Létszámkeretünkbe belefér, fel tudjuk venni.  
- meg van az óvodai játékok felülvizsgálatának eredménye. A szociális szövetkezet 

zártszelvényből el tudja készíteni a hinta vázát. 
- Szabó Gézát felszólítottam a gondatlansága miatt megrongálódott traktorajtó 

helyreállítására. Addig nem engedélyezem kifizetni neki a tiszteletdíját, amíg azt nem 
rendezi.  

- Intézkedtem a Szabó Géza nevén levő 70/3153003 telefonszámú előfizetés 
felmondásáról. 

- Az ebéd előfizetések most már rendesen folynak be. Egy fő nem fizet. Őt 
felszólíttattam. 

 
Tatai Ferencné: iskolai játékokat is kellene beszerezni. Mi lesz a faluvégi fával? 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester kéri a kiküldött előterjesztés kiegészítésekkel 
együtt történő elfogadását. 
 
A Testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadja és 5 igen szavazattal a következő 
határozatot hozza: 

 
2/2020. (I. 29.) EKKT határozat 
Ete Község Képviselőtestülete 

 
- a Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az eltelt időszak 

eseményeiről című előterjesztést elfogadja. 

- Felkéri a Márton napi rendezvény szervezőit, hogy a rezsiköltségekhez járuljanak 
hozzá. 
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- Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester szabadságtervét előzetesen elfogadja. 

- A Lóger-beli megmaradt földeknek bérleti díját engedélyezi kifizetni bérleti díjként a 
dolgozóknak. 

Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2. Egyebek 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester A napelem parkot tervező Németh István egy üres 
nyilatkozat kitöltésére kéri az önkormányzatot. Bianco nyilatkozatot nem adjon ki részére az 
önkormányzat, mert akkor a földdel nem tud, mit kezdeni. 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester kérem a Testületet hozza meg döntését. 
 
A Testület a javaslatot elfogadja és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
3/2020. (I. 29.) EKKT határozat 
Ete Község Képviselőtestülete 

 
- Nem kívánja értékesíteni az Ete Község Önkormányzata tulajdonában lévő 0111/36. 

hrsz-ú szántó művelési ágú, a 13-as út mellett lévő 3 ha 7197 m2 területű ingatlant. 
- A terület naperőmű kiépítése céljából történő bérbeadásáról az ajánlattétel beérkeztét 

követően dönt. 
 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 


