
ESKÜOKMÁNY

Huíl Zita aípalgármesfer eskíitételér l

Az eskíi sziivege:

Én, .,,.......... ........,,....becstiletemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alapt rvényéhez híi leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemb l ered feladataimat Lovas kozség fejl désének el mozdítasa
érdekében lelkismeretesen teljesílem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az esktitev meggy z dése szerinQ
Isten engem rigy segéljen!"

Magyarország helyi cinkormányzatairól sz l 20tL évi CLXXXIX. torvény (M tv.) 28. (2)

bekezdésében foglaltaknak megfelel en az L. melIéklet szerlnti esklit Hul! Zita
alpolgármester Lovas k<izség polgármestere el tt a 2OL4. október 22-én megtartott alakuló
iilésen letette.

Lovas 2OL4. október 22.
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EsKüoKMÁrtv

Takág Ferenc helyi iínkonnányzati képyí*I eskiiételéól

k eskíi sz vqte:

Én, .,..,...,.... ..,...,,.....be iiletemre és lelkiismeretemre fogadom, hogry Magyarorvághoz
és annak Alaptóruényéhez h lszek; jogszabalyait megtartom és másokkal is megtar atom;
kepvisel i tisztségemb l ered feladataimat Lorras karzseg fejl tlésenek el mozdÍÉsa érdekében
lelkiismeretesen tefesítem, tis&égemet a magyar nemzet javára gryakorlom.

(Az aktiteu mqgy zffi6e szerinQ
Isten engem rigy segéljen!"

Magyarország helyi tinkormányzatairól szóló 2011. évi C!JXX|X. tiirvény (Mt tv.) 28. {2}

bekezdésében foglaltaknak megfelel en az 1. melléklet szerinti esktit Takács Ferenc helyi
nkormányzati képvisel Lovas Ktizség Onkormányzat Képvisel -testületének 2OL4. október

22-én megtartott alakuló lésen letette.

Lovas 2Ot4. október 22.

Takács Fgrenc
helyi onkormányzati képvisel
Esktitev

ful ?-l*{rr,l*l Pá ít* {*v*nl| <*:1

Mecsériné Róka Erzsébet
Helyi Választási Bizottság Elnoke
Esktivev



E KüoKMÁruy

Ferenay Gábgrné polgármester eskíitételér I

Az esffii a vqe:
Én, .,.,..,...... ......,...,..be6iiletemre és letkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alapttirvényéhez 'h leszek; jogszabalyali megiariom és másokka] is megtartatom;
polgármsteri tisáse];emb l ered feladataimat Lovas k zseg fejl&tésérrek el mozdítása érdekében
lelklismeretesen te$esítem, tisztségernet a magyar nemzetJavára gyakorlom.

(Az aktiteu mqgy zffi&e terint)
Isten engem ugy segéljen!"

Magyarország helyi onkormányzatairól szóló 2011. évi C|JXX|X. torvény (M tv.} 28. {2)
bekezdésében foglaltaknak megfelel en az 1, melléklet szerinti esktit Ferenczy 6áborné
polgármester Lovas Kozség Önkormányzat Képvisel -testiilete el tt a 2Ot4. október 22-én
megtartott alakuló tilésen letette.

Lovas 2Ot4. október 22.
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EsKüoKruÁruv

Pap Huba helyi önkormányzati képviselő eskütételérőI

Az eskü szövege:

Én, ,.......,.... .,...,,....,,,becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtaftom és másokkal is megtartatom; (a
tisztseg mqnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a (megye uagy település vagy kerüIet)
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen te§esítem, tisztségemet a magyar nemzet
javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőzfuése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Magyarország helyi önkormányzatairól szőló ZOLL évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 28. § (2)

bekezdésében foglaltaknak megfelelően az 1. melléklet szerinti esküt Pap Huba helyi
önkormányzati képviselő Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20L4. október
22-én megtartott alaku!ó ülésen letette.

Lovas 201.4. október 22.
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EsKüoKtvtÁttv

Csajka Györg y he tyi ön ko rmá n yzati képviselő eskütételéről

Az eskü szövege:

Én, .........,.., ...,......,,..becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtaftom és másokkal is megtartatom; (a

tisztseg megnevezése) tisztségemMl eredő feladataimat a (megye vagy település vagy kerÜlet)

fejlírdéléneli előmozdítása érdekében Ielkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet
javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerínQ
Isten engem ú9y segéljen!"

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2OtL évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 28. § (2)

bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ].. me|léklet szerinti esküt Csajka György helyi

önkormányzati képviselő Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október

22-én megtartott alakuló ülésen letette.

Lovas 20t4. október 22.
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ESKÜOKMÁNY

Hull Zíta helyí cinkormányzati képvisel eskiitételér l

Az eskii szcivege:

Én, ........,.,.. ..........,,..becs letemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptorvényéhez híj leszek; jogszabályait megtaftom és másokkal is megtartatom; (a
tirz&eg megnevezése) tisztségemb l ered feladataimat a (megye uagy teleptilés vagy kertilet)
fejl désének el mozdítása érdekóben lelkiismeretesen teljesÍEm, tisztségemet a magyar nemzet
javára gyakorlom.

(Az eskűtev meggy z dése szerint)
Isten engem rigy segéljen!"

Magyarország helyi cinkormányzatairól sz l 2OtL évi CLXXXIX. t rvény (M<rtv.) 28. (2)

bekezdésében foglaItaknak megfele! en az L. melléklet szerinti eskiit Hull Zita helyi

onkormányzati képvisel Lovas K zség Onkormányzat Képvisel -testtiletének 2014. október
22-én me8tartott alakuló tilésen letette.

Lovas 201.4. október 22.
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