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2 .  N a p i r e n d  
E LŐT E R J E S Z T É S  

A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester eskü-, vagy fogadalom tétele 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
1. Önkormányzati képviselők eskü (fogadalom) tétele 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 43.§ (1) 
bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló ülését a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választását követő 15 napon belül tartja meg alakuló ülését. 
A képviselő-testület az alakuló ülésen a Möt-ben meghatározott szöveggel esküt tesz, és erről okmányt ír 
alá. 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatról szóló 
7/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9.§ (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy 
az eskü szövegét a jegyző olvassa elő. 
 
Az eskü szövege:  

„Én, ........................................... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség 
megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat Tolmács fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint:) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Az esküt követően a képviselőknek alá kell írni az esküokmányt. 
 
A választási eljárásról szóló törvény meghatározza a megbízólevelek átadásának idejét: a választás 
eredményének jogerőssé válását követő 3 napon belül, ezért a megbízólevelek átadása az alakuló ülés előtt 
meg kell, hogy történjen. 
Ugyanakkor az SZMSZ előírja, hogy az eskütételt követően a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a 
megbízóleveleket a képviselők részére. Tekintettel arra, hogy a két jogszabály eltérő rendelkezésének is 
megfeleljen a megbízólevelek átadása, megoldás lehet, hogy a választási törvény szerint az alakuló ülést 
megelőzően a polgármester és a képviselők részére átadott megbízólevelek az alakuló ülésen ismét átadásra 
kerülnek, ezzel a momentummal is emelve az alakuló ülés ünnepi hangulatát. 
 
 
2. Polgármester  eskü (fogadalom) tétele 
 
A polgármester - a Möt. 63.§-a alapján - a megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt vagy 
fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. 
Az  SZMSZ értelmében az eskü szövegét a jegyző olvassa elő. 
Az esküt követően a polgármester esküokmányt ír alá. 
 
Az alakuló ülés ünnepi eseménye lehet, ha a választási bizottság elnöke a megbízólevelet az alakuló ülésen 
átadja a polgármester részére is. 
 
 
Tolmács, 2014. október 16. 
 Tisztelettel: 
 
  Torma Andrea 
  jegyző 


