
ESKÜ 
„Én 

PETŐ SÁNDOR 

becsületemre és lelkiismeretemre 

fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű 

leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; 

önkormányzati képviselői 

tisztségemből eredő feladataimat 

CSANYTELEK fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 

javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

 

…………………………………. ……………………………………. 
esküt tevő esküt vevő 

P.H. 

Csanytelek, 2014. október 27. 



ESKÜ 
„Én 

KOPASZ IMRÉNÉ 

becsületemre és lelkiismeretemre 

fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű 

leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; 

önkormányzati képviselői 

tisztségemből eredő feladataimat 

CSANYTELEK fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 

javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

 

 

…………………………………. ……………………………………. 
esküt tevő esküt vevő 

P.H. 

Csanytelek, 2014. október 27. 



ESKÜ 
„Én 

BERKECZ JÓZSEF 

becsületemre és lelkiismeretemre 

fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű 

leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; 

önkormányzati képviselői 

tisztségemből eredő feladataimat 

CSANYTELEK fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 

javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

 

 

…………………………………. ……………………………………. 
esküt tevő esküt vevő 

P.H. 

Csanytelek, 2014. október 27. 



ESKÜ 
„Én 

BALI JÓZSEF 

becsületemre és lelkiismeretemre 

fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű 

leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; 

önkormányzati képviselői 

tisztségemből eredő feladataimat 

CSANYTELEK fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 

javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

 

…………………………………. ……………………………………. 
esküt tevő esküt vevő 

P.H. 

Csanytelek, 2014. október 27. 



ESKÜ 
„Én 

FORGÓ JÁNOS 

becsületemre és lelkiismeretemre 

fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű 

leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; 

önkormányzati képviselői 

tisztségemből eredő feladataimat 

CSANYTELEK fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 

javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

 

…………………………………. ……………………………………. 
esküt tevő esküt vevő 

P.H. 

Csanytelek, 2014. október 27. 



 

ESKÜ 
„Én 

MUCSI ISTVÁN 

becsületemre és lelkiismeretemre 

fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű 

leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; 

önkormányzati képviselői 

tisztségemből eredő feladataimat  

CSANYTELEK fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet 

javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

 

…………………………………. ……………………………………. 
esküt tevő esküt vevő 

P.H. 

Csanytelek, 2014. október 27. 


