E sk ü o k m á n y

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Pálé fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Pálé, 2019. október 30.

képviselő

E sk ü o k m á n y

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hü leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Pálé fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Pálé, 2019. október 30.

képviselő

E sk ü o k m á n y

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Pálé fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Pálé, 2019. október 30.
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képviselő
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E sk ü o k m á n y

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Pálé fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Pálé, 2019. október 30.
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E sk ü o k m á n y

„Én, Markóné Héder Tímea becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hü leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Pálé fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Pálé, 2019. október 30.
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Markóné Héder Tímea
polgármester

E sk ü o k m á n y

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hü leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Pálé fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Pálé, 2019. október 30.

Jegyzőkönyv
Készült 2019. október 30. napján Pálé Község Képviselő-testületének ülésén az
alpolgármester választása során tartott titkos szavazás lebonyolításáról.
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szavazatszámláló bizottság tagjai,
Koszorús Tímea aljegyző, Szabó Sándomé jegyzőkönyvvezető
A képviselő-testület által választott szavazatszámláló bizottság lebonyolította a
szavazást. A szavazás módja: a polgármester által megnevezett jelölt neve szerepel a
szavazólapon. A jelöltre a szavazólap változatlanul hagyásával, ellene nevének
kihúzásával lehet szavazni.
A szavazatszámláló bizottság az üres urnát lezárta, majd a szavazatok beérkezését
követően a szavazást lezárta. Megállapította, hogy az urna sértetlen. Felbontás után a
szavazólapok száma: ..b.... db,mely
__-2......

db igen és

__:2 ....

db nem szavazatot tartalmaz.

A titkos választás eredménye:
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nem szavazatot kapott.

