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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 09-én 18 óra 
30 percre összehívott rendkívüli testületi üléséről 
Az ülés helye: Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme  
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Kőműves 
Károlyné, Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné és Román Erika képviselők;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző  
Polgármesteri Hivatal részéről: Fogarasi Andrea, Illés Andrea és Simon Aladár köztisztviselők. 
 
Távol maradt: Elekes István képviselő. 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megköszönte képviselőtársainak a 
rendkívüli ülés összehívására a gyors reakciót. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 
képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 18 óra 40 perckor megnyitotta. Felkérte Illés Andreát a 
jegyzőkönyv vezetésére. A rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy a mai napon délben érkezett a 
hivatal pályázatfigyelője felé olyan jelzés, hogy az energia operatív program keretében még van 
lehetőség pályázat benyújtására.  
Szavazásra tett fel a napirend elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 
 

1.) A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K című a „Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása” című pályázat benyújtása 

      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
            (előterjesztés a jkv. mellé csatolva) 
 
Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. Megköszönte a hivatal dolgozóinak a gyors 
ügyintézést. Három óra állt rendelkezésre, hogy döntés céljából az ügy a képviselő-testület elé 
kerülhessen. A település fejlődését szolgáló pályázat benyújtásához testületi döntés szükséges. 
Megjegyezte, az előterjesztésben hivatkozott melléklet műszaki dokumentációt foglal magába, ami 
pontosan felsorolja a település összes, majd 140 km hosszú útjainak közvilágítási lámpáit. A 
felújításhoz szükséges összeg, melyre az önkormányzat pályázni kíván a számítások alapján 
85.000.000,- Ft. 
Bartha Gábor polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatban 
foglaltak elfogadását.  
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

111/2014.(X.09.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KEOP-2014-5.5.0/K. 
kódszámú, „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati kiíráson való részvételt a 
pályázati kiírás ide vonatkozó pontjainak megfelelően. 
 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 
A MELLÉKLETBEN felsoroltak szerint. 

 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 
A MELLÉKLETBEN felsoroltak szerint. 

 

3. Projekt megnevezése: 
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Cserszegtomaj Község közvilágításának korszerűsítése 
 

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2014-5.5.0/K    
 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 85.000.000,- Ft 
 

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 
85.000.000,- Ft 

 

7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 85.000.000,- Ft 
 

Határidő:  a pályázat ismételt megnyitása esetén azonnal 
Felelős:  Bartha Gábor polgármester 
  dr. Milus Lajos jegyző 
 
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést 18 óra 47 perckor 
bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 

Bartha Gábor sk.                                               dr. Milus Lajos sk.    
polgármester                                                                           jegyző  
  

 
Illés Andrea sk. 

jegyzőkönyvvezető 


