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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 28. § (1) bekezése értelmében:  

„A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: önkormányzati képviselő) megbízatása, jogai és 

kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 

Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, időközi választás esetén a 

megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt az 1. melléklet szerinti szöveggel esküt tesz és 

erről okmányt ír alá.” 

 

Fentiekre tekintettel megkérem a Tisztelt Képviselőket, hogy álljanak fel, és az Mötv. 1. mellékletének 

megfelelően az alábbi esküszöveg elmondását követően vegyék át önkormányzati képviselői 

mandátumukat. 

 

 

1. „Én, Pintér Kornél becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Lovas község fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

2. „Én, Sárdi Máté becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Lovas község fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

Isten engem úgy segéljen!” 
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3. „Én, Simon Róbert becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Lovas község fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

4. „Én, Fehérné Kiszlinger Anett becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Lovas község fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

 

 

 

Lovas, 2022. július 11. 

 

 Mecsériné Róka Erzsébet 
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