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A Nyírbátori Járási ügyészség vádirata szerint I. rendű vádlott Terem 
Község polgármestere, II. rendű vádlott a község jegyzője, a III. rendű 
vádlott köztisztviselő, munkaköre szerint igazgatási főelőadó, 
szociális, igazgatási - és gyámügyi, anyakönyvi ügyintéző. 
 
Terem Község Önkormányzatának képviselő –testülete 2015. február 
5. napján egy települési képviselő előterjesztése alapján elfogadta az 
önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek, a bizottság 
tagjainak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásokról szóló 
2/2015 (II.05.) számú önkormányzati rendeletet. A jogszabály 1.§-
ának (3) bekezdése szerint a képviselőt, amennyiben az ügyrendi 
bizottság elnöke vagy tagja, az alapdíjon felül további 10.000.-Ft illeti 
meg; a (4) bekezdés szerint a képviselőt, amennyiben tanácsnok, az 
alapdíjon felül további 5.000.-Ft illeti meg.  
 
A fenti rendelet elfogadását követően I. rendű vádlott jelezte, hogy a 
képviselőt-testület döntését a település érdekével ellentétesnek tartja, 
azzal nem ért egyet, ezért a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 68.§-ának (1) bekezdésében 
biztosított jogánál fogva az ügy ismételt tárgyalását kezdeményezi.  
 
2015. február 23. napjára hívott össze I. rendű vádlott képviselő-
testületi ülést, melynek egyetlen napirendi pontja a képviselő-testület 
illetményéről szóló rendelet megalkotására irányuló előterjesztés 
megvitatása. A képviselő-testület a fenti tartalommal ismételten 
elfogadta az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek, a 
bizottság tagjainak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásokról 
szóló 2/2015 (II.23.) számú önkormányzati rendeletet. 
 
A III. rendű vádlott által vezetett, majd az ülést követően néhány 
nappal megszerkesztett I. és II. rendű vádlott által aláírt 
jegyzőkönyvbe azonban a vádlottak nem olyan tartalommal foglalták 
bele a 2/2015 (II.23) számú önkormányzati rendeletet, ahogy azt a 
képviselő –testület elfogadta. A rendelet 1.§ (3) bekezdése szerint a 
képviselőt, ha állandó bizottság tagja, az alapdíjon felül további díj 
nem illeti meg, a (4) bekezdés értemében az állandó bizottság elnökét 
további díj nem illeti meg. 
 
A valótlan tartalmú jegyzőkönyvet III. rendű vádlott 2015. február 
végén megküldte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 



Kormányhivatalnak, és feltöltötte a Nemzeti Jogszabálytárba.  
 
Az ügyészség a vádlottakat hivatalos személy által elkövetett 
közokirat-hamisítás bűntettével, mint társtetteseket vádolja.  
 
A bíróság a bizonyítási eljárást folytatja.  
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30/380-6786 
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