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AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 30-án (kedd) 1630          
órai kezdettel közmeghallgatással együtt tartott nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Önkormányzat tárgyalóterem 

Aka, Kossuth Lajos utca39. 
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 
 
Lakosság részéről megjelent: 5 fő. 
 
Meghívottak részéről megjelent: 2 fő. 
 
Határozatképesség: a közmeghallgatással együtt tartott 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. 
 
 

I. 
 

Napirend előtt 
 
 
Mór Antal polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. 
 
Az ülés napirendjére a következőt javasolta: 
 

1. Közmeghallgatás: 
a) Települési Arculati Kézikönyvről tájékoztató Nyuli Edit által Aka Község          
Önkormányzat Képviselő-testülete és a lakosság részére -  T.A.K. I. fórum -; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 

 



b) Rendőrségi beszámoló dr. Szalay Péter r. alezredes kapitányságvezető Úr által           
Aka Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a lakosság részére; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 
 
c) Az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselőinek közérdekű          
kérdései és javaslatai;  
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 
 

2. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének tárgyalása az elmúlt évi        
költségvetési rendelet – zárszámadás előtti - módosításáról; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 
 

3. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének tárgyalása a 2016. évi        
zárszámadásról – a zárszámadás előterjesztése és rendelet-tervezete –; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 
 

4. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Önkormányzat       
vonatkozásában a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzés jelentésének        
elfogadásáról; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 
 

5. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Önkormányzat       
vonatkozásában a 2016. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 
 

6. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a gyermekjóléti és        
gyermekvédelmi beszámoló jóváhagyásáról; 
Előterjesztő: Veress Gyula aljegyző; 
 

7. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Család- és        
Gyermekjóléti szolgálat éves munkájáról készült beszámoló elfogadásáról; 
Előterjesztő: Veress Gyula aljegyző; 
 

8. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Császári Közös        
Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről készült beszámoló       
elfogadásáról; 
Előterjesztő: Veress Gyula aljegyző; 
 

9. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a közösségi       
együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről       
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról; 
Előterjesztő: Veress Gyula aljegyző; 
 

10. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a      
településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel    
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet        
megalkotásáról; 
Előterjesztő: Veress Gyula aljegyző; 

 



SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 4 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
4 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL 
az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2017. (V.30.) H A T Á R O Z A T  

 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a     
2017. május 30-i közmeghallgatással együtt tartott nyílt       
testületi ülésének napirendi pontjait a meghívóban      
szereplő előterjesztés szerint fogadja el. 

 
Felelős: Mór Antal polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

II. 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
 

1. Közmeghallgatás: 
a) Települési Arculati Kézikönyvről tájékoztató Nyuli Edit által Aka Község          
Önkormányzat Képviselő-testülete és a lakosság részére -  T.A.K. I. fórum -; 
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. Felkéri Nyuli Editet Kisbér Város építésügyi osztályáról a            
lakosság tájékoztatására. 
 
Nyuli Edit elmondja, hogy: a településképi arculati kézikönyv és rendelet elkészítését az            
önkormányzati (települési) főépítész (térségi, vagymegbízottfőépítész) koordinálja. A       
polgármester, a képviselőtestület tagjai, helyi civil szervezetek, Helyi véleményformálók         
meghívásával lakosságifórumon (nyitottfórum) történik a célokismertetése, a       
munkamegindítása, a lakosságbevonása. A település történeti értékeinek hordozói: a telkek és           
utcák hálózata; a különböző funkcióinak aránya (beépített, üres, zöldterületek); az épületek           
külső-belső formája (szerkezetek, anyagok, stílusjegyek, díszítések); a természetes és művi          
környezet viszonya; a település egyedi ismertetőjegyei. A településképi arculati kézikönyv és           
az erre alapuló településképi rendelet többek között a védelmi elveket ülteti át a gyakorlatba.              
Magyarországon az örökségvédelem a helyi közösségek feladata, - amelyet kiemelkedő,          
egyetemes értékek esetén felsőbb szintű jogszabályi védelemben is részesítenek -, ám minden            
terv, védelmi stratégia annyit ér, amennyit a helyben lakók megvalósítanak belőle. Éppen            
ezért fontos, hogy már a készítés során minél több helyi lakos részt vegyen a folyamatban, és                
együtt olyan szabályozás készüljön, ami később biztosíthatja az önkéntes jogkövetést.          
Megköszönte, hogy végig hallgatták és azt is, hogy többen visszahozták a kérdőívet. 



 
Mór Antal polgármester megköszöni Nyuli Editnek a részletes beszámolót és kéri a            
lakosságot, hogy tegyék fel a kérdéseiket. 
 
A lakosság részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel. 
 
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: 
 
29/2017. (V. 30.) H A T Á R O Z A T  

 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aszerint dönt, hogy Nyuli Edit         
beszámolóját az Aka Község Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) és Településképi          
Rendeletének (TER) elkészítésére vonatkozóan a szóban elhangzottak alapján elfogadja. 
 
Felelős: Mór Antal polgármester 
Határidő: azonnal 
 

b) Rendőrségi beszámoló dr. Szalay Péter r. alezredes kapitányságvezető Úr által           
Aka Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a lakosság részére; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 

 
Mór Antal polgármester elmondja, hogy: a rendőrség minden évben beszámol az előző évi             
tevékenységéről, idén sincs másképp, felkéri dr. Szalay Péter r. alezredes Urat a kisbéri             
kapitányság vezetőjét, hogy tartsa meg beszámolóját. 
 
dr. Szalay Péter r. alezredes kapitányságvezető elmondja, hogy:a Rendőrségről szóló          
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, ez úton tájékoztatom             
Önöket Aka község 2016. évi közbiztonsági-bűnügyi helyzetéről, a Komárom-Esztergom         
Megyei Rendőr-főkapitányság Kisbéri Rendőrkapitányság állománya által a közrend,        
közbiztonság fenntartása érdekében végzett tevékenységéről. Az előző évi beszámolóra –          
2015. évi tevékenységünkre vonatkozóan – 2016. májusában került sor.2016-ban a Kisbéri           
Rendőrkapitányság kiemelt célja volt a büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások          
lefolytatásának gyorsítása, az eredményes befejezések növelése, a közlekedésbiztonsági        
helyzet javítása, továbbá a szubjektív közbiztonságérzetet befolyásoló jogsértések elleni         
hatékony fellépés az erők és eszközök optimális felhasználásával, az egyes rendészeti           
feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel történő közös feladatellátással. Fenti          
célkitűzések összhangban voltak a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság által a         
rendőrkapitányságok számára, 2016. évre meghatározott szervezeti      
teljesítménycélokkal.Fentiekben vázolt célok megvalósításában elsősorban a      
rendőrkapitányság saját állománya vett részt, de hatékonyan működtünk együtt a          
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság szerveivel is. Az előző évek        



gyakorlatától eltérően viszonylag kevés alkalommal vettük igénybe a Készenléti Rendőrség          
erőit, ugyanakkor jelentős segítséget nyújtottunk – a megyei csapatszolgálati század          
tagjaiként, valamint bűnügyi területen is – a déli határszakasz megerősítéséhez. 
 
Mór Antal polgármestermegköszöni dr. Szalay Péter r. alezredes kapitányságvezető Úrnak a           
részletes beszámolót és kéri a lakosságot, hogy tegyék fel a kérdéseiket. 
 
A lakosság részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel. 
 
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: 
 
30/2017. (V. 30.) H A T Á R O Z A T  

 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aszerint dönt, hogy dr. Szalay Péter r.           
alezredes kapitányságvezető Úr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4)             
bekezdésében foglaltak alapján tett beszámolóját a Komárom-Esztergom Megyei        
Rendőr-főkapitányság Kisbéri Rendőrkapitányság állománya által a közrend, közbiztonság        
fenntartása érdekében végzett tevékenységére vonatkozóan Aka Község tekintetében a szóban          
elhangzottak alapján elfogadja. 
 
Felelős: Mór Antal polgármester 
Határidő: azonnal 
 

c) Az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselőinek közérdekű          
kérdései és javaslatai;  
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 

 
Az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselőinek részéről közérdekű kérdés,           
javaslat nem merült fel. 
 

2. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének tárgyalása az elmúlt évi        
költségvetési rendelet – zárszámadás előtti - módosításáról; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 

 
Mór Antal polgármester felkérte Veress Gyula aljegyzőt a napirend ismertetésére. 
 
Veress Gyula aljegyző ismertette a jegyzőkönyv mellékletét képező írásos előterjesztést.          
Felsorolta a bevételi oldal összetevőit, amely költségvetési támogatásból, saját bevételből és           
finanszírozási bevételből tevődik össze. A módosítás alapján a bevételi és kiadási oldal            
egyensúlyban van.  
 



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 TÁMOGATÓ DÖNTÉSHEZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
4 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL megalkotta a: 
 
3/2017. (V. 30.)             önkormányzati rendeletét 

  
Aka Község Önkormányzata képviselő testülete     
elfogadja az előterjesztésben elhangzottakat és     
megalkotja a 3/2017. (V.30.) számú a 1/2016. (III. 14.)         
számú 2016. évi költségvetés módosításáról szóló      
rendeletét. 

  
 Felelős: Mór Antal polgármester  
 Határidő: 2017.05.31. 
 
/Ör. a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 

3. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének tárgyalása a 2016. évi        
zárszámadásról – a zárszámadás előterjesztése és rendelet-tervezete –; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 

 
Mór Antal polgármester felkérte Veress Gyula aljegyzőt a napirend ismertetésére. 
 
Veress Gyula aljegyző ismertette a jegyzőkönyv mellékletét képező írásos előterjesztést.          
Elmondta a bevételi források és azok teljesülését, a kiadások alakulását, kitért az értékpapír-             
és hitelműveletekre, valamint a vagyon alakulására.  
 
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 TÁMOGATÓ DÖNTÉSHEZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
4 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL 
megalkotta a: 
 
 
4/2017. (V. 30.)             önkormányzati rendeletét 
 

  
Aka Község Önkormányzata képviselő testülete     
elfogadja az előterjesztésben elhangzottakat és     



megalkotja a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról       
szóló 4/2017. (V. 30.) számú rendeletét. 
 

 Felelős: Mór Antal polgármester  
 Határidő: 2017.05.31. 
 
 
/Ör. a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 

4. Aka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése az Önkormányzat       
vonatkozásában a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzés       
jelentésének elfogadásáról; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 

 
Mór Antal polgármester ismertette a Komárom Esztergom Megyei Magyar Államkincstár          
Igazgatóságának a községre vonatkozó 2016. évet érintő átfogó ellenőrzésének jelentését.          
Javasolja a jelentés elfogadását, valamint egy intézkedési terv megalkotását, mely          
meghatározásra kerülnének az orvosolandó problémák és az azok megoldásáért felelős          
személyek. 
 
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: 
 
31/2017. (V. 30.) H A T Á R O Z A T  

 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerint dönt, hogy a Magyar          
Államkincstár Komárom Esztergom Megyei Igazgatóságának Aka Község       
Önkormányzatának 2016. évet érintő átfogó gazdálkodási ellenőrzésének jelentését az         
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy tájékoztassa az érintetett a döntésről. 
 
Felelős: Mór Antal polgármester 
Határidő: azonnal 
 
SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 4 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
4 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL 
az alábbi határozatot hozta: 
 



32/2017. (V. 30.) H A T Á R O Z A T  
 

Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerint dönt, hogy a Magyar          
Államkincstár Komárom Esztergom Megyei Igazgatóságának az Aka Község        
Önkormányzatának 2016. évet érintő átfogó gazdálkodási ellenőrzésének jelentésére alapozva         
a feltárt problémák megoldására az előterjesztés szerinti tartalommal az intézkedési tervet           
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a döntésről. 
 
Felelős: Mór Antal polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5. Aka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése az Önkormányzat       
vonatkozásában a 2016. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 

 
Mór Antal polgármester ismertette a György Árpád belső ellenőr a községre vonatkozó            
2016. évet érintő belső ellenőrzésének jelentését. Javasolja a jelentés elfogadását. 
 
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: 
 
33/2017. (V. 30.) H A T Á R O Z A T  

 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerint dönt, hogy a szociális ellátások           
(kiemelten a települési támogatások) szabályozottságának és szabályszerűségének       
vonatkozásában a 2016. évet érintő belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti           
tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Mór Antal polgármester 
Határidő: azonnal 
 

6. Aka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése a gyermekjóléti és        
gyermekvédelmi beszámoló jóváhagyásáról; 
Előterjesztő: Veress Gyula aljegyző; 

 
Veress Gyula aljegyző elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról            
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján: „A helyi önkormányzat a             
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – a külön            
jogszabályban leírt tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület          
megtárgyal”. 



 
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: 
 
34/2017. (V. 30.) H A T Á R O Z A T  
 

Aka Község Önkormányzatának Képviselő testülete     
az alábbi döntést hozta: 

 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő Testülete     
az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és      
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó     
beszámolót megtárgyalta, az abban foglaltakat     
elfogadja. 
 
A beszámoló Komárom-Esztergom Megyei    
Kormányhivatala felé történő megküldéséről a jegyző      
gondoskodik. 
 
Felelős: Dr. Cserhalmi Antal jegyző 
Határidő: azonnal 

 
/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 
 

7. Aka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése a Család- és        
Gyermekjóléti szolgálat éves munkájáról készült beszámoló elfogadásáról; 
Előterjesztő: Veress Gyula aljegyző; 

 
Veress Gyula aljegyző elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról            
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a Család- és Gyermekjóléti szolgálat éves munkájáról             
beszámolót készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. 
 
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: 
 



35/2017. (V. 30.) H A T Á R O Z A T  
 

Aka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az      
alábbi döntést hozta: 
 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a      
Család- és Gyermekjóléti szolgálat 2016. évi      
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról     
szóló beszámolót megtárgyalta, az abban foglaltakat az       
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Mór Antal polgármester 
Határidő: azonnal 

 
/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 
 

8. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a Császári Közös        
Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről készült beszámoló       
elfogadásáról; 
Előterjesztő: Veress Gyula aljegyző; 

 
Veress Gyula aljegyző elmondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal éves          
tevékenységéről tárgyévet követően minden év május hónap utolsó napjáig a jegyző           
beszámolót készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. 
 
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: 
 
36/2017. (V. 30.) H A T Á R O Z A T  
 

Aka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az      
alábbi döntést hozta: 
 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a      
Császári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi      
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, az abban      
foglaltakat az előterjesztés szerinti tartalommal     
jóváhagyja. 
 
Felelős: Mór Antal polgármester 
Határidő: azonnal 

 



/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 
 

9. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a közösségi       
együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről       
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról; 
Előterjesztő: Veress Gyula aljegyző; 

 
Veress Gyula aljegyző elmondja, hogy a tisztelt Képviselők előterjesztésben megkapták a           
rendelet tervezetet. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.         
törvény (továbbiakban: Mötv.) 51. § (4) bekezdése felhatalmazást adott 2012-ben a helyi            
önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben határozza meg a tiltott,        
közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni közigazgatási        
bírság kiszabásának szabályait. Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) bekezdés a)           
pontjában rögzíti a helyi önkormányzat azon jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében             
törvény keretei között rendeletet alkosson. Az Mötv. 8. § (1) bekezdése b) pontja alapján a               
helyi közösség tagjai a helyi önkormányzat alanyaként kötelesek betartani és betartatni a            
közösségi együttélés alapvető szabályait. Az Mötv. 8. § (2) bekezdése valamint a 143. § (4)               
bekezdése d) pontja felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy         
rendeletben határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek          
elmulasztásának jogkövetkezményeit. 
 
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 TÁMOGATÓ DÖNTÉSHEZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
4 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL 
megalkotta a: 
 
 
5/2017. (VI. 15.)              önkormányzati rendeletét 
 

  
Aka Község Önkormányzata képviselő testülete     
elfogadja az előterjesztésben elhangzottakat és     
megalkotja a közösségi együttélés alapvető szabályairól      
és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló     
5/2017. (VI. 15.) számú rendeletét. 

 
   Felelős: Mór Antal polgármester  
   Határidő: 2017.06.15. 
 
 
/Ör. a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 

10. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a      
településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel    



összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati       
rendelet megalkotásáról; 
Előterjesztő: Veress Gyula aljegyző; 

 
Veress Gyula aljegyző elmondja, hogy 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 a            
múltkori Képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület Tétényi Éva okleveles        
építészmérnököt bízta meg. A következő lépcsőfok a településfejlesztéssel,        
településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi       
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása. A tisztelt Képviselők előterjesztésben         
megkapták a rendelet tervezetet. 
 
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 TÁMOGATÓ DÖNTÉSHEZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 
4 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL 
megalkotta a: 
 
 
6/2017. (V. 30.)               önkormányzati rendeletét 
 

  
Aka Község Önkormányzata képviselő testülete     
elfogadja az előterjesztésben elhangzottakat és     
megalkotja a településfejlesztéssel,   
településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel   
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól     
szóló 6/2017. (V. 30.) számú rendeletét. 

 
   Felelős: Mór Antal polgármester  
   Határidő: 2017.05.31. 
 
 
/Ör. a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
 

III. 
 

Napirend után 
 
 
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 


