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AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 17-én (szerda) 1630 órai           
kezdettel megtartott rendkívüli 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 
Klenota Rajmund képviselő 

 
Tanácskozási joggal részt vett az ülésen: 
 

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

1. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Települési Arculati        
Kézikönyv elkészítésének megbízásáról; 
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: 
 
26/2017. (V. 17.) H A T Á R O Z A T  

 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017.      
május 17-i rendkívüli testületi ülésének napirendi pontjait a        
meghívóban szereplő előterjesztés szerint fogadja el. 

 
Felelős: Mór Antal polgármester 
Határidő: azonnal 

Napirendi pontok tárgyalása: 



 
1. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Települési Arculati        

Kézikönyv elkészítésének megbízásáról; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 

 
Mór Antal polgármester elmondja, hogy: ahogy arról a múltkori Képviselő-testületi ülésen már szót             
ejtettünk a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerint a településeknek            
településképi arculati kézikönyvet (TAK) a település teljes területére kell elkészítenie 2017. október            
elsejéig. Ennek a feladatnak az elvégzésére javasolja, hogy Tétényi Éva okleveles építészmérnök            
legyen megbízva 62.500,- Ft.+Áfa/hó díjazással 2017. december 31-ig. 
 
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: 
 
27/2017. (V. 17.) H A T Á R O Z A T  

 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aszerint dönt, hogy a Kisbéri Többcélú Kistérségi           
Társulási Tanács 12/2017. (IV. 20.) számú KTKT TT határozatára, Aka Község Településképi            
Arculati Kézikönyvének (TAK) és Településképi Rendeletének (TER) elkészítésére az ARCHICON          
Stúdió Tervező és Szolgáltató Bt. (Tétényi Éva – É1/TT1 11-0227 – vezető építész tervező) ajánlatát               
fogadja el. 
 
Az ajánlat értelmében Aka település vonatkozásában a lakosságszáma alapján a feladatra egyedi            
szerződést köt a tervezővel. 
 
A Képviselő-testület elfogadja a bruttó 635.000,- Ft.-os vállalási árat, melyet az Önkormányzat 2017.             
évi költségvetése terhére biztosít. 
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, a Közös Önkormányzati            
Hivatalt a településképi rendelettel és településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos szerződés          
előkészítésére és felhatalmazza a község polgármesterét annak aláírására. 

 
Felelős: Mór Antal polgármester 

Dr. Cserhalmi Antal 
Határidő: folyamatos 
 
 
Mór Antal polgármester: több napirendi pont, több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért megköszönte             
a képviselők és a meghívottak részvételét. Az ülést 20:00 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 



 
 
 
                         Mór Antal Dr. Cserhalmi Antal 

polgármester            jegyző 


