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Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 18. napján 16 óra 

30 perces kezdettel megtartott eskütételéről és a megbízó levelek átvételéről. 

 

 

Száma: Kp/3-      /2019.  

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 A Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választási eredményeket 

 

 Képviselő-testület eskütétele, megbízólevelek átvétele 

 

 Polgármester eskütétele, megbízólevél átvétele 

 

 

 

 

 

Horváth Tibor 

 polgármester 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 18. napján 16 óra 

30 perces kezdettel megtartott eskütételéről és a megbízó levelek átvételéről. 

 

Az ülés helye: Városháza (Kállai Kettős tér 1.) házasságkötő terme 

 

Jelen vannak:   Horváth Tibor polgármester 

    Bereczkiné Pápai Margit,  

Busák Sándor, 

Orosz Mihály Zoltán, 

Oroszné dr. Nagy Matild, 

Papp László, 

Sőrés László, 

Vislóczki Zoltán képviselők 

     

Távol van:    Tóth Zoltán képviselő 

 

Meghívottak:             Dr. Vonza Andrásné Nagykállói Járási Hivatal vezetője, 

Bereczki Mária jegyző, 

    Nagy Tibor Józsefné HVB. elnöke, 

Domokos Árpádné HVI vezetője,, 

Harsányi Gézáné Nagykálló Város Díszpolgára, 

    Nagy Tamásné Óvodavezető, 

Bakóné Veres Edina könyvtár igazgatója, 

Bogdán Zoltán RNÖ elnöke, 

nagykállói lakosok, cégek vezetői 

 

Domokos Árpádné: Köszöntöm a megjelenteket! Megkérem a jelenlévőket, énekeljük el 

nemzeti imádságunkat, a Himnuszt! 

Himnusz éneklése. 
 

Köszöntöm, és egyben megkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, Nagy Tibor 

Józsefnét, tartsa meg tájékoztatóját a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek  választásának  eredményéről, és adja át a megbízóleveleket. 

 

Nagy Tibor Józsefné Helyi Választási Bizottság elnöke: 
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Tisztelt Jelenlévők! 

Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy köszöntsem megválasztott 

polgármesterünket és képviselőinket. 

Az eredmény különböző forrásokból, de mindenki számára ismert.  

A választási eredmény megállapítása törvényesen zajlott, melyre vonatkozóan engedjék 

meg, hogy röviden ismertessek néhány fontosabb adatot: 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 2019. évben október 

13. napján került sor. 

Nagykálló városban 7915 fő szerepelt a névjegyzéken, melyből a szavazóként megjelent 

választópolgárok száma 4149 fő volt. Százalékban kifejezve ez 52,42 % volt. 

A polgármesterjelöltekre leadott 4064 érvényes szavazatból 1842 szavazattal Horváth 

Tibor lett Nagykálló Város polgármestere. 

Az egyéni listán megválasztható képviselők száma 8 fő volt, melyre vonatkozóan a 

választás szintén eredményes volt. 

A megválasztott képviselők az összes leadott 4055 érvényes szavazatból az alábbiak 

szerint szereztek mandátumot: 

Sőrés László    1309 szavazat 

Orosz Mihály Zoltán    1273 szavazat 

Papp László    1269 szavazat 

Oroszné dr. Nagy Matild  1226 szavazat 

Vislóczki Zoltán   1153 szavazat 

Bereczkiné Pápai Margit  1137 szavazat 

Tóth Zoltán    1135 szavazat 

Busák Sándor    1126 szavazat 

 

Megválasztásukhoz a Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok!  Kívánok számukra 

eredményes munkát, jó egészséget, sok sikert és kitartást. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

A Helyi Választási Bizottság Elnöke átadja a polgármesternek és a képviselőknek 
a megbízóleveleket. 
 

A Helyi Választási Bizottság Elnöke kiveszi az esküt az önkormányzati 
képviselőktől. 
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Eskü szövege: 

„Én, _____________ (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Nagykálló Város 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

A Helyi Választási Bizottság Elnöke kiveszi az esküt a polgármestertől. 
 

Eskü szövege: 

„Én,___________(eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Nagykálló 
Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

 

Domokos Árpádné HVI vezetője: Gratulálok Polgármester Úrnak, a Képviselő-testület 

Tagjainak, és kívánok eredményes munkát, jó egészséget és sok sikert. 

Kérem, hogy énekeljük el együtt a Szózatot! 

 

Szózat éneklése. 
 

Köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték Nagykálló Város Önkormányzata 

Polgármesterének és Képviselő-testületének eskütételét. 

 

k.m.e. 

 

P.H. 

 

     Horváth Tibor      Bereczki Mária 

                    polgármester                        jegyző 

 

 


