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AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 26-án (szerda)         
1630 órai kezdettel megtartott rendes nyilt üléséről. 
 
Az ülés helye: Önkormányzat tárgyalóterem 

 Aka, Kossuth Lajos utca 39. 
Jelen vannak: 
Települési képviselők száma: 4 fő 
 
Jelen vannak: Mór Antal polgármester 

Reményi Imre alpolgármester 
Klenotáné Nádudvari Hajnalka képviselő 
Prosszer Zoltánné képviselő 

 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: 
 

Veress Gyula aljegyző 
 
Határozatképesség: a nyílt ülésen a polgármesterrel együtt a képviselő-testület létszáma 4 fő            
volt, Klenota Rajmund képviselő igazoltan volt távol, a fentiek értelmében a           
határozat-képesség biztosított. 
 
Szavazásban résztvevők száma: 4 fő. 
 
Az ülés napirendjére a következőt javasolta: 
 

1. Aljegyző bemutatkozása; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 

 
2. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése     

ivóvízközmű-vagyon átadásával kapcsolatban; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 
 

3. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Egyedi       
szennyvízkezelés című VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott      
1823344937 iratazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelme      
fenntartásának megerősítésével kapcsolatban; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 
 

4. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Kisbéri Többcélú        
Kistérségi Társulás a településképi arculat kézikönyve és a településképi rendelet          
közös megbízásban való elkészítéséről; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 
 



5. Egyéb ügyek; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 4 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
4 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL 
az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2017. (IV. 26.) H A T Á R O Z A T  

 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a     
2017. április 26-i rendes nyílt testületi ülésének napirendi        
pontjait a meghívóban szereplő előterjesztés szerint      
fogadja el. 

 
Felelős: Mór Antal polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Aljegyző bemutatkozása; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 

 
Mór Antal polgármester elmondja, hogy: Baráth Dóra aljegyző beadta fölmondását, és           
helyette a Császári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. április 1-től kinevezett aljegyzője           
Veress Gyula. Felkéri az aljegyzőt, hogy röviden mutatkozzon be. 
 
Veress Gyula aljegyző megköszöni a szót és tisztelettel üdvözli a Képviselő-testület           
tagjait, elmondja, hogy: örömére szolgál, hogy újfent Ő lett a Császári Közös            
Önkormányzati Hivatal aljegyzője. Már a körjegyzőségek idejétől a közszférában dolgozik, az           
évek folyamán több területen tevékenykedett, ez által szélesebb körű rálátása van az            
önkormányzatiságra. Pénzügyi- számviteli- végzettséggel is rendelkezik, valamint       
mérlegképes könyvelő képesítéssel is, de a pozíció betöltéséhez szükséges végzettsége is           
természetesen megvan, az igazgatásszervezői képesítés, melyet a Nemzeti Közszolgálati         
Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán szerzett. Továbbá elmondja, hogy minden          
kezdet nehéz, így csodát ne várjon senki, de kemény munkával sok minden megvalósítható.             
Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy az eljövendő időkben a szokottnál nagyobb mértékben            
is vegyenek részt az Önkormányzat életében, valamint támogassák azt a fáradságos munkát,            
mellyel a Hivatal dolgozói éjt nappallá téve azon dolgoznak, hogy az Önkormányzat teljes             
mértékben megfeleljen a felsőbbrendű jogszabályoknak, a törvényességnek. Megköszönte a         
szót. 
 
A Képviselő-testület: határozat hozatal nélkül aszerint döntött, hogy elfogadta a napirend           
ismertetését. 
 

2. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése     
ivóvízközmű-vagyon átadásával kapcsolatban; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 



 
Mór Antal polgármester elmondja, hogy: a tisztelt Képviselők írásos előterjesztésben          
megkapták az ivóvízközmű-vagyon átadásával kapcsolatos anyagot. Javasolja a vagyon         
átadását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mint átvevő részére  
 
Mór Antal polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt,            
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 4 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
4 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL 
az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2017. (IV. 26.) H A T Á R O Z A T  

 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aszerint dönt, hogy a tulajdonában lévő          
víziközművekre vonatkozó, az Északdunántúli Vízmű Zrt. által elkészíttetett        
vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. 
 
Aka Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek         
vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő        
adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében saját             
nyilvántartásain 2017. január 1-i fordulónappal átvezeti. 
 
A Képviselő-testület elfogadja, hogy a vagyonértékelés szerinti vagyonérték 39.558.766 Ft. 
 
A Képviselő-testület elfogadja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon          
értéke a 2016. szeptember 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került         
megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új         
bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban        
2017. január 1-vel valósul meg oly módon, hogy a 2016. szeptember 30-i fordulónappal             
megállapított vagyonérték a 2016. október 1. – 2017. január 01. között aktivált            
beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerül. 
 
A Képviselő-testület elfogadja, hogy a 2016. szeptember 30-i vagyonérték az avulással           
korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra, mely vagyonérték 2017. január 1-i           
dátummal, mint bruttó bekerülési érték kerül be az önkormányzat számviteli          
nyilvántartásaiba. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a község polgármesterét az ivóvíz víziközmű vagyonelem          
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011.            
évi CXCVI. törvény rendelkezései szerinti Magyar Államnak történő térítésmentes átadására          
vonatkozó szerződés egyeztetésére és aláírására. 

 
Felelős: Mór Antal polgármester 
Határidő: folyamatos 
 



3. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Egyedi       
szennyvízkezelés című VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott      
1823344937 iratazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelme      
fenntartásának megerősítésével kapcsolatban; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 

 
Mór Antal polgármester elmondja, hogy: az írásos előterjesztés során a képviselők urak            
megkapták az Egyedi szennyvízkezelés című VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott         
1823344937 iratazonosító számon nyilvántartott támogatási kérelmünkre a Miniszterelnökség        
Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság nevében közbenső       
szervezetként eljáró Magyar Államkincstártól kapott Budapest, 2017. április 21. keltezésű          
„Értesítés jogosultsági feltételek teljesítéséről” tárgy megjelölésű értesítést. Az értesítésből         
kitűnik, hogy a támogatási kérelmünk megfelelt a felhívásban rögzített szempontoknak, így           
elkezdődik a kérelem tartalmi értékelése. Javasolja, hogy ebből adandóan kerüljön          
megerősítésre a pályázati szándék fenntartása.  
 
Mór Antal polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt,            
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 4 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
4 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL 
az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2017. (IV. 26.) H A T Á R O Z A T  

 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete    
aszerint dönt, hogy az Egyedi szennyvízkezelés című       
VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott    
1823344937 iratazonosító számon nyilvántartott,    
2016.12.14 23:20:05 időpontban benyújtott támogatási     
kérelmét megerősíti, valamint támogatási igényét     
fenntartja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a       
pályázat írót a TENDERFACTOR Kft. (7633 Pécs,       
Lázár Vilmos u. 1) képviselőjét Lévai János urat        
tájékoztassa a döntésről. 

 
Felelős: Mór Antal polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Kisbéri Többcélú        

Kistérségi Társulás a településképi arculat kézikönyve és a településképi rendelet          
közös megbízásban való elkészítéséről; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 

 



Mór Antal polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy: a Kisbéri Többcélú          
Kistérségi Társulás kezdeményezte a TAK vagyis a településképi arculati kézikönyv és a            
településképi rendelet közös megbízásban való elkészítését. Javasolja, hogy a         
képviselő-testület támogassa a kezdeményezést.  
 
Mór Antal polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt,            
szavazásra bocsájtotta a napirendet, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 4 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
4 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL 
az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2017. (IV. 26.) H A T Á R O Z A T  

 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete    
aszerint dönt, hogy a Kisbéri Többcélú Kistérségi       
Társulás (a továbbiakban: KTKT) (2870 Kisbér,      
Széchenyi u. 2.) településképi arculati kézikönyv és a        
településképi rendelet közös megbízásban való     
elkészítésére vonatkozó kezdeményezését támogatja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a       
KTKT képviselőjét Sinkovicz Zoltán elnök urat      
tájékoztassa a döntésről, valamint felhatalmazza a      
polgármestert, hogy a KTKT-val, továbbá Tétényi Éva       
főépítész asszonnyal felvegye a kapcsolatot a közös       
munka egyeztetése vonatkozásában. 
 
Felelős: Mór Antal polgármester 
Határidő: azonnal 

5. Egyéb ügyek; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 

 
Mór Antal polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztató jelleggel elmondta, hogy:         
az Aka Kossuth Lajos utca 77/5. hrsz.-ú ingatlant a fodrász szeretné kibérelni. Javasolja, hogy              
a következő valamelyik Képviselő-testületi ülésen melyre a fodrász is el tud jönni kerüljön elő              
készítésre egy bérleti szerződés, melyben rögzítésre kerülne az, hogy a fodrász bérleti díj             
megfizetése nélkül igénybe veheti a helyiséget valamint a berendezést. A fodrásznak csupán a             
rezsi költségeket kellene megfizetnie. 
 
A Képviselő-testület: határozat hozatal nélkül elfogadta a napirendet. 
 
Mór Antal polgármester: több napirendi pont, több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért            
megköszönte a képviselők és a meghívottak részvételét. Az ülést 17:00 órakor bezárta.  
 
 



Kmf. 
 
 
                         Mór Antal Dr. Cserhalmi Antal 

polgármester            jegyző 


