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AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 28-án (szerda)         
1630 órai kezdettel megtartott rendes nyílt 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. 

 
I. 
 

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

1. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének tárgyalása az Akai Helyi        
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról; 
Előterjesztő: Veress Gyula aljegyző; 
 

2. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének tájékoztatása a Ház-Adó       
Szolgáltató Bt. könyveléstechnikai javaslatairól; 
Előterjesztő: Veress Gyula aljegyző; 
 

3. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése Aka Község       
Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (VIII. 1.) számú a pénzbeli és         
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet       



felülvizsgálatáról; 
Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 
 

4. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének tárgyalása az Akai       
kézilabdapálya felújításáról; 
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: 
 
37/2017. (VI. 28.) H A T Á R O Z A T  

 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a     
2017. június 28-i rendes nyílt testületi ülésének napirendi        
pontjait a meghívóban szereplő előterjesztés szerint      
fogadja el. 

 
Felelős: Mór Antal polgármester 
Határidő: azonnal 

 
II. 

 
Napirendi pontok tárgyalása 

 
1. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének tárgyalása az Akai Helyi        

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról; 
 Előterjesztő: Veress Gyula aljegyző; 

 
Veress Gyula aljegyző ismertette a jegyzőkönyv mellékletét képező HEP-et, részletezte,          
hogy a település HEP-jét felül kell vizsgálni.  
 
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: 
 
38/2017. (VI. 28.) H A T Á R O Z A T  

  
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az     
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a     



továbbiakban: HEP) áttekintette, és aszerint dönt, hogy       
a HEP felülvizsgálata szükséges.  
 
A Képviselő-testület a HEP felülvizsgálatát a 2017.       
szeptemberi ülésére halasztja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a program       
felülvizsgálatának előkészítésére.  

  
   Felelős: Mór Antal polgármester  
   Határidő: folyamatos 
 

2. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének tájékoztatása a Ház-Adó       
Szolgáltató Bt. könyveléstechnikai javaslatairól; 
 Előterjesztő: Veress Gyula aljegyző; 

 
Veress Gyula aljegyző elmondja, hogy a Ház-Adó Szolgáltató Bt. által elkészített           
könyveléstechnikai javaslatait a tisztelt képviselő-testület az írásos előterjesztés során         
megismerhette. A zökkenőmentes ügyintézés végett a megoldási javaslatokat alkalmazni         
szükséges. 
 
A Képviselő-testület: határozat hozatal nélkül aszerint döntött, hogy elfogadta a napirend           
ismertetését. 
 

3. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése Aka Község       
Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (VIII. 1.) számú a pénzbeli és         
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet       
felülvizsgálatáról; 
 Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 

 
Mór Antal polgármester elmondja, hogy Aka Község Önkormányzatának        
Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2016.          
(VIII. 1.) önkormányzati rendeletét 2016-ban fogadta el. Az elmúlt év jogalkalmazása során            
tapasztaltuk meg a kérelmezők jövedelmének mértékét, illetve a szükséges támogatási          
mértéket. Több ponton célszerű lenne a jövedelem határ megemelése. Erre tekintettel a új             
rendeletet kellene alkotni, amelyet az előterjesztés során a Tisztelt Képviselők írásos           
előterjesztésként kézhez kaptak. 
 
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: 
 
7/2017. (VII. 6.)               önkormányzati rendeletét 



  
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete    
elfogadja az előterjesztésben elhangzottakat és     
megalkotja a szociális és gyermekvédelmi gondoskodás      
helyi szabályairól szóló 7/2017. (VII. 6.) számú       
rendeletét. 

 
   Felelős: Mór Antal polgármester  
   Határidő: 2017.07.06. 
 
/Ör. a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 

4. Aka Község Önkormányzata Képviselő-testületének tárgyalása az Akai       
kézilabdapálya felújításáról; 
 Előterjesztő: Mór Antal polgármester; 

 
Mór Antal polgármester elmondja, hogy az Akai kézilabdapálya aszfalt burkolatú, nagyon           
rossz állapotban van. A burkolatot sok helyen felnyomta a gyökérzet, az megtöredezett és             
balesetveszélyes. Több lakos jelezte, ha mód van rá újítsuk fel, mert a gyermekek szívesen              
használnák. Négy árajánlat érkezett melyet a képviselők az előterjesztés során megkaptak,           
javasolja a Fekete Arany Kft.- ajánlatát elfogadni. 
 
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: 
 
39/2017. (VI. 28.) H A T Á R O Z A T  

 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete    
aszerint dönt, hogy a Haga-út. Kft. a 130. hrsz. alatt          
nyilvántartott - Aka Kossuth Lajos u. 65/A. sz. alatti         
kézilabda pálya aszfaltozási munkálataira beterjesztett     
kérelmét nem támogatja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a       
döntésről tájékoztassa az érintettet. 
 
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: 
 
40/2017. (VI. 28.) H A T Á R O Z A T  

 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete    
aszerint dönt, hogy a Kapusi Bau. Kft. a 130. hrsz. alatt           
nyilvántartott - Aka Kossuth Lajos u. 65/A. sz. alatti         
kézilabda pálya aszfaltozási munkálataira beterjesztett     
kérelmét nem támogatja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a       
döntésről tájékoztassa az érintettet. 
 
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: 
 
41/2017. (VI. 28.) H A T Á R O Z A T  

 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete    
aszerint dönt, hogy a DENI ÚT Kft. a 130. hrsz. alatt           
nyilvántartott - Aka Kossuth Lajos u. 65/A. sz. alatti         
kézilabda pálya aszfaltozási munkálataira beterjesztett     
kérelmét nem támogatja. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a       
döntésről tájékoztassa az érintettet. 
 
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: 
 
42/2017. (VI. 28.) H A T Á R O Z A T  

 



Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete    
aszerint dönt, hogy a Fekete Arany Útépítő Kft. (3373         
Besenyőtelek, Gárdonyi út 32/a) a 130. hrsz. alatt        
nyilvántartott - Aka Kossuth Lajos u. 65/A. sz. alatti         
kézilabda pálya aszfaltozási munkálataira beterjesztett     
kérelmét támogatja az alábbiak szerint: 
 
A Képviselő-testület elfogadja a kézilabda pálya      
aszfaltozása kapcsán beterjesztett 1.636.800,- Ft + Áfa       
ellenértékű árajánlatot, mely árajánlat jelen határozat 1.       
számú mellékletét képezi. 
 
A Képviselő-testület az árajánlatban részletezett     
munkálatok kezdő időpontjaként 2017. 07. 06. napját       
állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a       
döntésről tájékoztassa az érintettet, valamint     
felhatalmazza a vonatkozó szerződés aláírására. 
 
Felelős: Mór Antal polgármester 
Határidő: azonnal 

 
III. 

 
Napirend után 

 
Mór Antal polgármester: több napirendi pont, több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért            
megköszönte a képviselők és a meghívottak részvételét. Az ülést 18:00 órakor bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
                         Mór Antal Dr. Cserhalmi Antal 

polgármester            jegyző 


