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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 11-én 
13 órára összehívott rendkívüli, ünnepélyes testületi üléséről 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Molnár 
Gabriella, Palkovics Zoltánné, Román Erika képviselők;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző 
Polgármesteri Hivatal részéről:  Fogarasi Andrea, Illés Andrea és Varga Viktória 
köztisztviselők. 
 
Távol maradtak: Elekes István és Kőműves Károlyné képviselők. 
 
Napirend előtt: 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte Keszthely 
Város polgármesterét és jegyzőjét, a Keszthelyi Járási Hivatal képviselőit és a település 
megjelent díszpolgárait. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 képviselő és a 
polgármester jelen van. Az ülést 13 órakor megnyitotta.  
 
Ezt követően felhangzott a Himnusz.  
 
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyének elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 5 igen 
szavazattal a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta. 
 
Bartha Gábor polgármester: A rendkívüli, ünnepélyes testületi ülés összehívásának oka a 
meghívóban szereplő napirend, Cserszegtomaj Község új jegyzőjének beiktatása és 
eskütétele. Szavazásra tette fel a napirend elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1.) Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal új jegyzőjének beiktatása, ünnepélyes 
eskütétele 

      Előadó: Bartha Gábor polgármester 
           (szóbeli előterjesztés) 
 
Bartha Gábor polgármester: Cserszegtomaj Község államigazgatási biztonsága mindig 
biztosított volt. Köszöntötte Cserszegtomaj díszpolgárát, Bódis Józsefet, aki a rendszerváltás 
időszakában átvezette a települést, majd évekig jegyzőként vezette a Polgármesteri Hivatalt. 
Berta Sándorné, a település korábbi jegyzője 2014. április 11. napjától kérte felmentését 
nyugdíjazása okán. Berta Sándorné az elmúlt években sokat tett a településért, mindazokért 
kifejezte az önkormányzat köszönetét. Ezúton kívánt részére jó erőt, egészséget. Jogszabályi 
előírás alapján jegyzői munkakör pályázat útján tölthető be, a pályázók közül a polgármester 
választja ki a Polgármesteri Hivatal vezetőjét. A munkakör betöltésére 9 pályázat került 
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benyújtásra. Döntésébe bevonta képviselőtársait, szigorú feltételek mellett betekintést nyújtott 
a pályázatokba. A pályázati anyagok áttekintését követően 2014. április 11. napjától dr. Milus 
Lajost kérte fel Cserszegtomaj Község jegyzőjének. A munkakör betöltésének feltétele az 
eskütétel. 
Kivette az esküt dr. Milus Lajostól. 
 
Eskü szövege: „Én, ……………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
megtartatom; tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Bartha Gábor polgármester: Elsőként gratulált dr. Milus Lajos jegyzőnek. Dr. Milus Lajos 
alakítója volt Cserszegtomajon a közéletnek. Pedagógusként dolgozott a Szabó István 
Általános Iskolában, ahol szeretet övezte. Jegyzői munkájában pedagógusi tapasztalatai is 
segíteni fogják. A közigazgatásban osztályvezetőként Keszthelyen, később a Zala Megyei 
Kormányhivatalban dolgozott. Ezt követően visszatért a pedagógusi hivatáshoz, miközben a 
pécsi tudományegyetemen doktori címet szerzett, 2013. júliusban fogadták jogi doktorrá. 
Felkészültségét tekintve nincsenek kételyei, közigazgatási pályája elkötelezettséget, tiszta és 
világos irányt mutat.  
Cserszegtomaj Község Képviselőtestülete nevében sok sikert, jó erőt, egészséget kívánt a 
Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal vezetéséhez. Az önkormányzat nevében egy Bibliát, 
valamint a település zászlaját adta át dr. Milus Lajos jegyzőnek.  
 
Ezt követően elhangzott a Szózat. 
 
Az ünnepi ülés résztvevőit állófogadásra invitálta a polgármesteri irodába. 
 
 
Bartha Gábor polgármester: Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, az ülést 13 óra 20 
perckor bezárta.  
 
 
 

kmf. 
 
 

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

jegyzőkönyvvezető 
 


