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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Etén, a Községi Képviselőtestület 2020. március 12-én 17.00 órai kezdettel a 
Községháza tárgyalótermében tartott rendes üléséről. 
 
Jelen vannak: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
                         Szabó Mária Magdolna 
                         Molnár Gábor 
                         Rácz Miklós István 
                         Tatai Ferencné települési képviselők  
 
Meghívottként:   Szabó Mihály kirendeltségvezető 
                              Szabó Sándor főgondnok 
                              Szép Sándor lelkész 
                              Szépné Czippán Noémi beosztott lelkész 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 
képviselőtestület tagjait, Ete Község Képviselőtestületének soron következő ülése alkalmából. 
Köszöntöm az Etei Református Egyházközség vezetp/őit, akiket az 1. napirendi pont 
tárgyalására kívtunk meg. 
Megállapítom, hogy az ülés az összes képviselő jelenlétében határozatképes. A 
képviselőtestület ülését megnyitom. 
Bejelentem, hogy az ülés jegyzőkönyvét Szabó Mihály kirendeltségvezető vezeti. 
 
A napirendre az alábbi javaslatot teszem: 
 

1. Temetői hulladék elszállítás lehetőségei 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak 

fontosabb eseményeiről. 
3. Művelődés-szervezői állásra benyújtott pályázatokról döntés 
4. Egyebek 
5. 2020. évi költségvetés tervezetének megvitatása 

 
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 
15/2020.(III.12.) EKKT. határozata 

 
Ete Község Képviselőtestülete a 2020. március 12-i ülésének napirendjét a következőkben 
állapítja meg.  
 
 

1. Temetői hulladék elszállítás lehetőségei 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 

időszak fontosabb eseményeiről. 
3. Művelődés-szervezői állásra benyújtott pályázatokról döntés 
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4. Egyebek 
5. 2020. évi költségvetés tervezetének megvitatása 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 

1. Temetői hulladék elszállítás lehetőségei 
 

Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Egyeztettem Szerdahelyi Csabával, a Bakonyszolg 
Kft illetékesével. 65.000 Ft áron lehet vásárolni új 1100 literes hulladékgyűjtőt a temetőhöz. 
Egyeztetek a forgalmazó MEVA Kft-vel. Vásárlás esetén elhozatjuk a Mercedessel a 
gyűjtőedényt. Kérném megadni az egyházközség adószámát. 
Szabó Sándor igény szerint lesz temetőgondnok. Fontos, hogy ne legyen gondozatlan a 
temető. Feladata lenne a fű nyírása is. Ehhez az önkormányzat adna egy gépet, a benzint én 
állnám. A tevékenységet Simon Ferenc tudná elvállalni.  
Molnár Gábor: Az amortizációs költség miatti elhasználódás az önkormányzat költsége 
legyen.  
Rácz Miklós István közös érdek a temető rendben tartása.   
Szép Sándor parkolót szeretnénk kialakítani a felújított önkormányzati út mellett. Itt van egy 
árok, amire hidat kell kiépíteni. 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Az árkot 5 évig fenn kell tartanunk. A híd 
kialakításához 5 betongyűrűt átad az önkormányzat az Egyházközség részére.  
Szabó Sándor mi a helyzet a Vermeknél levő ágak összedarálásával? 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Kint volt az ágdarálós, de el is ment, mikor 
meglátta a terepviszonyokat.  
Szabó Mária Magdolna: az illegális hulladéklerakók felszámolása program keretében 
kellene pályáznunk. 
Ismertetem az Akács Gergely által a kopjafákra, domborműre adott árajánlatot.  

- Kopjafa: 10x10 vastag 2 méter magas 180.000 Ft  
                15x15 vastag 2 méter magas 220.000 Ft 
 Ha ezek temetőbe vagy más kinti helyre kerülnek annak a vas tartóját és bebetonozását 
 a földbe megcsinálja. 
 A fenti árak a felületkezelést, felállítást az anyagot és faragást tartalmazzák. 

- Emlékoszlop: 25x25 vastag 2 méter magas 400.000.ft 
 A felületkezelést, faragást és az anyagot tartalmazza az ár. Ennek már nagyobb és 
 masszívabb alap kell, aminek az elkészítését nem vállalja. 

- Dombormű: 100 cm hosszú 70 cm széles 4 cm vastag 210.000 Ft vagy 150 cm hosszú 
100 cm széles 4 cm vastag 260.000 Ft. Anyagot, faragást, felületkezelést tartalmazza 
az ár. 

 Kizárólagosan tölgyfából dolgozik. 
 
Szabó Sándor a templom környéki sövény elpucolását is meg kell oldani. Beszélek Kisteleki 
úrral, a Kisbéri Közútkezelő korábbi (nyugdíjas) vezetőjével. 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Egyeztessük a további feladatokat és hozzuk meg a 
közös döntéseket. 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő határozatot hozza: 
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16/2020. (III.12.) EKKT határozat 
Ete Község Képviselőtestülete 

 
folytatja az egyeztetést az Etei Református Egyházközséggel a temető kommunális 
hulladékának elszállítása és a trianoni emlékhely kialakítása ügyében. 
 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester:  
- Huszka Dezső Dávidék a 140.000 Ft összegű villanybekötést kapják meg letelepedési 

támogatásként. 
- ATM telepítésre ne tartsunk igényt. 
- a kopjafánál rövidesen nekiállunk murvázni az utat. 
- Somogyi Zoltán társadalmi munkában kimeszelné a könyvtárat. 130 ezer Ft 

anyagköltségre tartana igényt. 
- Azért, hogy az eső ne árassza el Ravasz László telkét, a Temetői szőlőkbeli szikkasztó 

árok lefolyásának biztosítására kérjünk árajánlatot az Etei Szociális Szövetkezettől. 
- 64 ezer Ft lesz a 3 vég terítőanyag. Horváth Ilona megvarrja belőle a terítőket Huszka 

Bernadettel együttműködve. 
- Tusorné Vajda Krisztina vészesen kevés ebédpénzt adott le. 
- László Zsuzsanna kéri 12.000 Ft-ra mérsékelni az Óvodakert bérleti díját. 

 
Tatai Ferencné: szerezzünk be kórházi kézfertőtlenítőket. 
Az óvodai radiátorok nem jók. Egyeztessünk Szatmári Tibor fűtésszerelővel a művelődési ház 
és az óvoda fűtésével kapcsolatban. 
Molnár Gábor: a tsz major felé fel kellene szereltetni a közlekedési tükröt. 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Kérem a kiegészített beszámoló elfogadását. 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester A Testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadja 
és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 
17/2020. (III. 12.) EKKT határozat 

Ete Község Képviselőtestülete 
 

- a szóban kiegészített „Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 
az eltelt időszak eseményeiről” című előterjesztést elfogadja. 

- Huszka Dezső Dávidék a 140.000 Ft összegű villanybekötést biztosít letelepedési 
támogatásként. 

- ATM telepítésre nem tart igényt. 

- Köszönetét fejezi ki a Faluszépítők részére a kopjafa környékének rendbetételéért. 

- Somogyi Zoltánnal tovább egyeztet a könyvtár esetleges kimeszelése ügyében. 

- Árajánlatot az Etei Start Szociális Szövetkezettől a Temetői szőlőkbeli szikkasztó 
árok lefolyásának biztosítására. 
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- Felkéri Horváth Ilonát a Művelődési Ház abroszainak megvarrására. 

- Felszólítja Tusorné Vajda Krisztinát az ebédpénzekkel történő soron kívüli 
elszámolására, a kintlévő pénz beszedésére. 

- Egyeztet Szatmári Tibor fűtésszerelővel a művelődési ház és az óvoda fűtésével 
kapcsolatban. 

- Felkéri a Magyar Közútkezelő Nzrt-t, hogy a tsz major felé (Szabó Pálék telke 
mellé) szereltessen fel egy közlekedési tükröt. 

- László Zsuzsannával 12.000 Ft éves bérleti díj + fűnyírás fejében bérbeadja az 
óvodakertet. 

Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
Határidő: 2020. április 15. 
 

3. Művelődés-szervezői állásra benyújtott pályázatokról döntés 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: a művelődés-szervezői állásra 4 jelentkező volt. 
Ismertetem a pályázatokat. 
Molnár Gábor: alkalmazzuk a kesztölcit. 
Szabó Mária Magdolna: a pályázatok elbírálása során – mivel én is pályáztam – bejelentem 
érintettségemet. 
A Testület ezt tudomásul veszi. 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 20/A § (2) bek. 
lehetővé teszi az állás pályázat kiírása nélküli betöltését is. A Kjt 20/A § b) pontja értelmében 
a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető, ha a munkakör haladéktalan betöltése a 
folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a 
folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel 
nem biztosíthatók. Minderre tekintettel Szabó Mária Magdolnát 2020. február 1-el alkalmazta 
az Önkormányzat. Mivel pályázata mindenben megfelet a kiírásnak, javaslom, hogy a 
Testület határozatlan időre nevezze ki művelődés-szervezőnek. 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő határozatot hozza: 
 

18/2020. (III.12.) EKKT határozat 
Ete Község Képviselőtestülete 

 
1. kinevezi Szabó Mária Magdolnát (sz.: Lőrincz Mária Magdolna (Vlahita, 1984. 07. 03.,an.: 

Tamás Teréz, lakcím: 2947 Ete Komáromi u. 5.) a művelődés-szervező munkakör betöltésére, 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a döntés közlésére, valamint a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
Határidő: azonnal 
 

4. Egyebek 
Molnár Gábor: május 8-án lesz a templomi lakodalmam.  
A Testület gratulál. 
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Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: 2020. február 28-án Zvér Lászlóné az e-levélben 
kiküldött kártalanítási kérelmet nyújtotta be hozzánk. a képviselőknek kiküldtem a Zvér 
Lászlóné és Ete Község Önkormányzata között létrejött adásvételi szerződést, használati 
megosztási vázrajzot. A 2018. december 21-én a Zvérné és az Önkormányzat által megkötött 
adásvételi szerződés 6. és 7. pontja a következőket tartalmazza: "6./ Vevő a vételár kifizetését 
követő lép a megvásárolt ingatlanrész birtokába, e naptól élvezi hasznait, viseli a kárveszélyt. 
Az Eladó felhatalmazza a Vevőt, hogy a Diófa utca felől az általa használatba vett telekrészre 
a közműveket saját költségeken bevezesse, és ott mérőórákat szereltessen fel. 7./ Vevő 
tájékoztatja az Eladót, hogy az adásvétel célja közérdekű, EFOP pályázat keretében 
táborhelyként kívánja hasznosítani. Hasznosítása során az ingatlanon a helyben szokásos 
rendnél nagyobb mozgás várható, ezért az Eladó a magvalósuló táborhely rendeltetésszerű 
működése során ez okból a birtokvédelmi eljárás kezdeményezési jogáról előzetesen lemond. 
Az Eladó nyilatkozik, hogy a használati megosztás során kizárólagos használatában álló 
telekrészen tűri a közművek bevezetésével és karbantartásával felmerülő munkálatokat." 
Kiküldtem a Klinkó Mihály és Zvér Lászlóné között 2018. április 16-án létrejött adásvételi 
szerződést. Az iratokból megállapítható, hogy Zvérné 1.000.000 Ft-ért jutott a teljes ingatlan 
tulajdonába, majd abból a kert részt adta tovább 700.000 Ft-ért az önkormányzatnak. Az 
önkormányzat ezzel a vételárral megfizette a tulajdonába került ingatlanhányadot és a 
közművek bekötésével okozott kárt. Mindezek alapján nem javaslom kártalanítás fizetését 
Zvér Lászlóné részére.  

A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő határozatot hozza: 
 
 

19/2020. (III.12.) EKKT határozat 
Ete Község Képviselőtestülete 

- átvizsgálva a Zvér Lászlóné és Ete Község Önkormányzata között létrejött adásvételi 
szerződést, használati megosztási vázrajzot megállapítja, hogy a 2018. december 21-
én a Zvérné és az Önkormányzat által megkötött adásvételi szerződés 6. és 7. pontja a 
következőket tartalmazza: "6./ Vevő a vételár kifizetését követő lép a megvásárolt 
ingatlanrész birtokába, e naptól élvezi hasznait, viseli a kárveszélyt. Az Eladó 
felhatalmazza a Vevőt, hogy a Diófa utca felől az általa használatba vett telekrészre a 
közműveket saját költségeken bevezesse, és ott mérőórákat szereltessen fel. 7./ Vevő 
tájékoztatja az Eladót, hogy az adásvétel célja közérdekű, EFOP pályázat keretében 
táborhelyként kívánja hasznosítani. Hasznosítása során az ingatlanon a helyben 
szokásos rendnél nagyobb mozgás várható, ezért az Eladó a magvalósuló táborhely 
rendeltetésszerű működése során ez okból a birtokvédelmi eljárás kezdeményezési 
jogáról előzetesen lemond. Az Eladó nyilatkozik, hogy a használati megosztás során 
kizárólagos használatában álló telekrészen tűri a közművek bevezetésével és 
karbantartásával felmerülő munkálatokat."  

- a Klinkó Mihály és Zvér Lászlóné között 2018. április 16-án létrejött adásvételi 
szerződésből megállapítja, hogy Zvérné 1.000.000 Ft-ért jutott a teljes ingatlan 
tulajdonába, majd abból a kert részt adta tovább 700.000 Ft-ért az önkormányzatnak. 
Az önkormányzat ezzel a vételárral megfizette a tulajdonába került ingatlanhányadot 
és a közművek bekötésével okozott kárt.  

- Zvér Lászlóné kártérítés iránti kérelmét elutasítja. 
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Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: ismerteti a Gyermekszív Központ támogatás iránti 
kérelmét. Nem javasolja támogatás megállapítását. 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő határozatot hozza: 
 

20/2020. (III.12.) EKKT határozat 
Ete Község Képviselőtestülete 

 
a Gyermekszív Központ támogatás iránti kérelmét elutasítja. 
 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: az önkormányzat mellett az Ete Község Polgáraiért 
Közalapítvány is tudja támogatni a nehéz sorsú beteg embereket. Megújult a Közalapítvány 
Kuratóriuma, eddig azonban nem ültek össze, mert a korábbi elnök még nem adta át a 
vezetést az újnak. Arra hivatkozik, nincs még kész a közalapítvány tavalyi könyvelése. 
Megkeressük a könyvelő Polaris Kft-t és érdeklődünk ebben az ügyben. 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: beszéltem Czunyiné dr. Bertalan Judit 
országgyűlési képviselővel a Magyar Falu program keretében idén benyújtani tervezett 
önkormányzati útépítési pályázatról. Ő a támogatásáról biztosított bennünket. 
Javaslom a pályázat benyújtását. 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő határozatot hozza: 
 

21/2020. (III.12.) EKKT határozat 
Ete Község Képviselőtestülete 

úgy dönt, hogy a Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett 
„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című kiírásban foglaltakat megismerve, a 
projekt megvalósítását vállalja.  

A projektmenedzsmenti feladatok végzésével a Komárom-Esztergom Megyei 
Területfejlesztési Kft-t bízza meg. 

A műszaki ellenőri tevékenység végzésével a Bricoll Kft-t bízza meg. 

Az Ete, Jókai M. utca, Diófa utca és Petőfi S. utca útburkolatának felújítására  pályázatot 
nyújt be mindösszesen maximum bruttó 30.000.000 Ft összegben. A kért támogatás mértéke 
maximum 30.000.000 Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések és 
nyilatkozatok megtételére. 
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Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Buzál Sándor bemutatta a Tatabányai Bíróság 
levelét, melyben 130 ezer Ft pénzbírság megfizetésére kötelezik. A büntetést közérdekű 
munkára nem lehet átváltani. Ha nem tud fizetni, lecsukják, 130 napi fogházbüntetést kap. 
Nem tudja hazahozni a gyermekeit, nem tudja törleszteni az OTP-nél fennálló személyi 
kölcsönét. 
 
Több képviselő jelzi, hogy tud délutáni munkát adni Buzál Sándor részére, melyből rendezni 
lehet a büntetést.  
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslom, hogy adjunk neki 25.000 Ft kamatmentes 
kölcsönt, és keressük meg a bíróságot a részletfizetés engedélyezése érdekében. 
 
 Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő határozatot hozza: 
 

22/2020. (III.12.) EKKT határozat 
Ete Község Képviselőtestülete 

 
Buzál Sándor 2947 Ete Jókai M. u. 46. sz. alatti lakos kérelmének részben helyt ad.  
Részére bírság tartozásának részbeni kifizetésére 25.000 Ft összegű kamatmentes kölcsönt 
állapít meg. 
A kölcsönt maximum 5 havi időtartamra nyújtja.  

A törlesztés kezdő időpontját 2020. május 15-ben, a minimális törlesztőrészletet havi 5.000 
Ft-ban állapítja meg. 

Utasítja a polgármestert, hogy a kölcsönt – a kölcsönszerződés aláírása után – 2020. március 
19-ig utalja át a Tatabányai Törvényszék részére. 

A határozat a 8/2017.(IX.28.) számú ÖR. 9. §-án alapul. 

Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5. 2020. évi költségvetés tervezetének megvitatása 
Szabó Mihály kirendeltségvezető: A február 15-ig kiküldött előzetes információk és a 
képviselő-testület által adott vélemények alapján a Testületnek 3 döntést kell hoznia. El kell 
fogadni az Önkormányzat saját bevételinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének 
meghatározását az előterjesztésnek megfelelően, a 2019. november 6-án elfogadott Tárkányi 
Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás alapján elkészített Tárkányi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2020. évi költségvetést az előterjesztés szerinti tartalommal el kell fogadni és utána 
meg kell alkotni a költségvetési rendeletet. 
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Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Kérem, szavazzuk meg az Önkormányzat saját 
bevételinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározását az előterjesztésnek 
megfelelően! 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő határozatot hozza: 
 
 

23/2020. (III.  12.) EKKT határozat 
Ete Község Képviselőtestülete 

úgy dönt, hogy az Önkormányzat saját bevételinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének 
meghatározását az előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint elfogadja: 

Ete Község Önkormányzata 
Saját bevételek és fizetési kötelezettségek 2020. év 

sorszám megnevezés  tárgyév 
Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletből 

eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 

      1.évben 2.évben 3.évben 
3.évet 
követő 

években 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Helyi adók (B34-ből) 

(02/110+111+112+123+124+154) 66 460 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 

2 Tulajdonosi bevételek (B404) (02/191) 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

3 
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 

(B355-ből, B36) (02/155+163+165) - - - - - 

4 

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb 
tárgyi eszközök érékesítése (B51, B52, B53) 

(02/221+223+225) - - - - - 

5 

Részesedések értékesítése és részesedések 
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-

ből, B55) (02/(226-227)+228) - - - - - 

6 
Privatizációból származó bevételek (B54-

ból) (02/227) - - - - - 

7 

Garancia- és kezességvállalásból származó 
megtérülések (B13, B22, B61, B71) 

(02/11+47+230+256) - - - - - 

8 Saját bevételek (01+…+07) 66 660 000 60 200 000 60 200 000 60 200 000 60 200 000 

9 Saját bevételek (08.sor) 50%-a 33 330 000 30 100 000 30 100 000 30 100 000 30 100 000 

10 
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési 

kötelezettség (11+…+18) - - - - - 

11 Hitelből eredő fizetési kötelezettség - - - - - 

12 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség - - - - - 

13 
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból 

eredő fizetési kötelezettség - - - - - 

14 Adott váltóból eredő fizetési - - - - - 
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kötelezettség 

15 
Pénzügyi lízingből eredő fizetési 

kötelezettség - - - - - 

16 
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége - - - - - 

17 
Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség - - - - - 

18 
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség - - - - - 

19 

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(20+…+27) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

20 Hitelből eredő fizetési kötelezettség 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

21 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség - - - - - 

22 
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból 

eredő fizetési kötelezettség - - - - - 

23 
Adott váltóból eredő fizetési 

kötelezettség - - - - - 

24 
Pénzügyi lízingből eredő fizetési 

kötelezettség - - - - - 

25 
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége - - - - - 

26 
Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség - - - - - 

27 
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség - - - - - 

28 Fizetési kötelezettség összesen (10+19) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

29 
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-28) 31 330 000 28 100 000 28 100 000 28 100 000 28 100 000 
 
Határidő: a határozat kiadására: 2020. március 27. 
Felelős: dr. Szallerbeck Zsolt jegyző 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Kérem, a 2019. november 6-án elfogadott 
Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás alapján elkészített Tárkányi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal fogadjuk 
el. 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő határozatot hozza: 
 

24/2020. (III.  12.) EKKT határozat 
Ete Község Képviselőtestülete 

 
megtárgyalta a Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a 2019. november 6-án elfogadott Tárkányi Közös Önkormányzati 
Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodás alapján elkészített Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 
költségvetést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa a döntésről. 
 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Kérem, szavazzuk meg Ete Község 
Önkormányzata költségvetését a kiküldött előterjesztés alapján! 
Szabó Mária Magdolna: az Etei Sportegyesület részére 500.000 Ft támogatást javaslom 
megállapítani.  
Molnár Gábor: az Etei Sportegyesület rendezzen bált, ennek hasznával növelje bevételeit. 
Rácz Miklós István: Legyen tartalékalapja az önkormányzatnak. Gyűjtsük össze a 40 millió 
Ft önerőt a rendelőre 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Amint összejön a számlán a 40 millió Ft, a 
bankszámlakivonatot beszkennelve kiküldtetem a képviselőknek. 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő rendeletet alkotja: 
 

Ete Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi költségvetésről 
 
Ete Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 
 

1. A költségvetés bevételei és kiadásai 
 
1. § (1) Ete Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi 

költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált 
     a.) bevételi főösszegét      110 651 E Ft-ban,  
             aa.) működési célú bevételét     67 931 E Ft-ban, 
      ab.) felhalmozási célú bevételét       42 720 E Ft-ban, 

 
      b.) kiadási főösszegét:     147 207 E Ft-ban 

           állapítja meg. 
 
    (2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül: 
    1. Működési kiadás                             52 421 E Ft 

            a) Személyi juttatások                                      13 952 E Ft 
              b) Személyi juttatások járulékai                         2 313 E Ft 
  c) Dologi, adók és díjak kiadásai                     23 293 E Ft 
  d) Működési célú pénzeszközátadás                12 087 E Ft 
  e) Szociális juttatások                                           776 E Ft 
 

       2. Felhalmozási célú kiadás                                      93 791 E Ft 
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       3. Tartalék                                                                      995 E Ft 
  a) Felhalmozási célú céltartalék                                0 E Ft 
  b) Általános tartalék                                  995 E Ft 
 
2. §  A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi 

bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – 36 556 E Ft 
költségvetési hiányban állapítja meg. 

3. §  (1) A költségvetési hiány finanszírozása – kizárólag felhalmozási célokra – belső 
forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal (36 556 E Ft) történik.  

         (2) A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból 
eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen. Az 
önkormányzat tervezi 9.990 E Ft kamatmentes visszatérítendő támogatás felvételét a 
Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
Támogatási Alapjából. 

 
4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 
 
5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú 

pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves 
engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. 
melléklet szerint határozza meg. 

 
6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg. 
 
7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 
 
8. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott 

szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok 
szerinti bontásban – a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
9.§ A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a 

lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 6. 
melléklet szerint állapítja meg. 

 
10. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 7. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 
 
11.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 8. melléklet szerint 

fogadja el. 
 
12.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 

projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő 
hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
2. A költségvetés végrehajtása 

 
13. § Az önkormányzat pénzforgalmi számlavezetője a OTP Bank Nyrt.  
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14.§. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban a zavartalan feladatellátást elősegítve 

kell folytatni. 
 

15.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 500 E Ft-ban hagyja jóvá. 
        (2) A Képviselőtestület a céltartalék - 0 E Ft - terhére a színvonalas feladatellátást 

elősegítő felhalmozási kiadások, valamint pályázatok finanszírozását biztosítja.  
 
 
16.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap: 
 a.) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására, 
 b.) 1 500 000,-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására 

azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni 
            c.) az Áht 73 § (1) bekezdés a.) pont ac.) alpontja szerinti betét visszavonására vagy 

lekötésére. 
 
17.§ Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester 

tájékoztatja a képviselő-testületet. 
 

3. Záró rendelkezések 
 
18.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Gyüsziné Rohonczi Anita     dr. Szallerbeck Zsolt 
polgármester      jegyző 

   
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: 21 óra 52 perckor a képviselőtestület ülését 
bezárom. 
 

 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a veszélyhelyzet hatályba lépésének időpontja (2020. 
március 11. 15 óra) után képviselő-testületi ülést tartott, így a polgármesternek az ülésen  
meghozott döntéseket meg kell erősítenie.  
 
A 2020. március 12-i testületi ülésen hozott  

- 4/2020.(III.12.) önkormányzati rendeletet  
- 15/2020.(III.12.) EKKT határozatot   
- 16/2020.(III.12.) EKKT határozatot   
- 17/2020.(III.12.) EKKT határozatot   
- 18/2020.(III.12.) EKKT határozatot   
- 19/2020.(III.12.) EKKT határozatot   
- 20/2020.(III.12.) EKKT határozatot   
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- 21/2020.(III.12.) EKKT határozatot   
- 22/2020.(III.12.) EKKT határozatot   
- 23/2020.(III.12.) EKKT határozatot  
- 24/2020.(III.12.) EKKT határozatot ezennel megerősítem. 

 
 
 
 
        Gyüsziné Rohonczi Anita 
         polgármester 


