Balkány Város Önkormányzata
megtartott ülésének:

Képviselő-testületének

2014.

november

10-én

a.) Tárgysorozata
b.) Jegyzőkönyve
c.) Határozatai (128 - 130)

T á r g y s o ro z a t
1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselő és
polgármester választás eredményéről
Előadó: Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke
2/a.) A képviselő-testület tagjainak eskütétele
Az esküt előmondja: Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke
2/b.) Megbízólevelek átadása
Átadja: Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke
3/a.) A polgármester eskütétele
Az esküt előmondja: Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke
3/b.) Megbízólevél átadása
Átadja: Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke
4.) Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság alakítása
Előadó: Pálosi László polgármester
Kelt.: Balkány, 2014. november 10.

Tisztelettel:
Pálosi László
polgármester

-1Jegyzőkönyv
Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9 órakor kezdődő alakuló
üléséről
Az ülés ideje: 2014. november 10.
Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal
(4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.)
Jelen vannak:
-

Pálosi László polgármester
Bánházi Barnabás képviselő
Karsai István képviselő
Marján János képviselő
Marjánné Rinyu Ilona képviselő
Oláh János (1951) képviselő
Oláh János (1959) képviselő
Oláh János (1976) képviselő
Papp István képviselő
Subert Béla a Helyi Választási Bizottság tagja
Dr. Karakó László Nagykállói Járási Hivatal hivatalvezetője
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő
Karóczkai Istvánné jegyző
Dr. Tóth János Igazgatási Iroda irodavezetője
Tátrainé Tálas Judit Pénzügyi Iroda irodavezetője

Lakossági érdeklődő: 40 lakos.
Sajtó munkatársai: Balogh József újságíró és Elek Emil fotós
Pálosi László polgármester:
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai alakuló ülésen.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület teljes létszámmal, azaz 9 fővel jelen van az ülésen, a
képviselő-testületi ülés határozatképes, így azt 9 óra 00 perckor megnyitom.
A Köztársasági Elnök 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választását.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte a munkáját, melyet ezúton szeretnék megköszönni a
Helyi Választási Bizottságnak, különösen Subert Béla Elnök Úrnak, aki 24 éven keresztül
vezette a Helyi Választási Bizottság munkáját. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk
megelégedésére végezte ezt a munkát. Nagyon köszönöm a Szavazatszámláló Bizottság
minden egyes tagjának az aktív munkát. Nagyon szépen köszönöm, hogy a választások
csendben, rendben és eredményesen lezajlottak.
Kérem, ezek után felállva énekeljük el a Himnuszt.
Himnusz
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Engedjék meg, hogy külön köszöntsem Dr. Simon Miklós Urat, térségünk országgyűlési
képviselőjét, Dr. Karakó László Urat, a Nagykállói Járási Hivatal Hivatalvezetőjét.
Tisztelt Képviselő-testület!
Javaslatot teszek a napirendi pontokra. Azzal a kiegészítéssel, hogy 4. számú napirendi
pontként egy Vagyonkezelői Bizottságot alakítanánk, ugyanis a törvény előírja, hogy a
választást követő 30 napon belül a vagyonnyilatkozatokat le kell adni, és ma, 2014. november
10. napja van. Mivel a Bizottságok még nem álltak fel, ezért külön egy Vagyonnyilatkozatkezelő Bizottságot kell alakítani. A vagyonnyilatkozat-tételről a későbbiekben Jegyző
Asszony fog beszélni. Tehát a napirendi pont javaslataim a kiküldött meghívóban szereplő
napirendi pontok és plusz 4. számú napirendi pontként a Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
alakítása.
Megkérdezem, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése,
észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
Aki egyetért az elhangzott napirendi javaslatok napirendre történő felvételével, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
128/2014.(XI.10.)
határozata
a napirendi javaslatokról
A Képviselő-testület a 2014. november 10-i alakuló ülésén az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja meg:
1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselő és
polgármester választás eredményéről
Előadó: Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke
2/a.) A képviselő-testület tagjainak eskütétele
Az esküt előmondja: Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke
2/b.) Megbízólevelek átadása
Átadja: Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke
3/a.) A polgármester eskütétele
Az esküt előmondja: Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke
3/b.) Megbízólevél átadása
Átadja: Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke
4.) Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság alakítása
Előadó: Pálosi László polgármester

-31.) számú napirend: - A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati
képviselő és polgármester választás eredményéről
Előadó: Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke
Pálosi László polgármester:
Tisztelettel felkérem Subert Béla Urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse
a választás eredményét.
Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Tisztelettel köszöntök minden Kedves Jelenlévőt! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Helyi
Választási Bizottság elvégezte a munkáját.
Bejelentem, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása Balkány
településen eredményes volt.
Tájékoztatom a Tisztelt Jelenlévőket, hogy az október 12. napján megtartott önkormányzati
polgármester választáson a választópolgárok Pálosi Lászlót, a FIDESZ - Magyar Polgári
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös jelöltjét választották
meg a város polgármesternek.
Két jelölt indult polgármester-jelöltként, Marjánné Rinyu Ilona, aki 1410 szavazatot kapott, és
Pálosi László 1490 db szavazatot.
Gratulálunk Polgármester Úrnak a megválasztásához!
Ismertetném a képviselő-jelöltekre leadott szavazatokat.
A képviselő-jelöltekre a következő érvényes szavazatok érkeztek:
Papp István

Független jelölt

1336

Oláh János

FIDESZ-KDNP

1331

Oláh János

FIDESZ-KDNP

1198

Karsai István

Független jelölt

1160

Marjánné Rinyu Ilona

Független jelölt

1150

Oláh János

FIDESZ-KDNP

1081

Bánházi Barnabás

Független jelölt

1066

Marján János

Független jelölt

1054

Kiss Sándorné

Független jelölt

991

Molnárné Kiss Katalin

Független jelölt

842

Molnár Zoltán József

Független jelölt

768

Sunyavecz Istvánné

Független jelölt

734

Keszler Krisztián

Független jelölt

727

Rácz Imre István

FIDESZ-KDNP

718

Néző Ferenc

Független jelölt

707

Nagy László

Független jelölt

598

Nagy János

Független jelölt

542

Szemán Zsolt

Független jelölt

524

Balázs Attila Andrásné

Független jelölt

488
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Független jelölt

478

Gilányi Tibor Zsolt

JOBBIK

416

Egri Zoltánné

Független jelölt

407

Zsoldos János

Független jelölt

379

Lovas Zsolt

JOBBIK

259

Juhász József

Független jelölt

248

Farkas János

JOBBIK

230

Teremi Ferenc

Független jelölt

209

Farkas Kálmán

Független jelölt

167

Gönczi János

Független jelölt

164

Serbán István

Független jelölt

116

Az összesített szavazatok alapján az önkormányzat összetétele a következő:
Bánházi Barnabás

Független jelölt

Karsai István

Független jelölt

Marján János

Független jelölt

Marjánné Rinyu Ilona

Független jelölt

Oláh János

FIDESZ-KDNP

Oláh János

FIDESZ-KDNP

Oláh János

FIDESZ-KDNP

Papp István

Független jelölt

A magam, és a Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott képviselőknek!
Jó munkát, erőt, egészséget kívánok a további munkájukhoz!
Pálosi László polgármester:
Köszönjük szépen! Megkérdezem, hogy a Helyi Választási Bizottság elnökének
tájékoztatójával kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Pálosi László polgármester:
A határozati javaslatot teszem fel szavazásra.
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy a Képviselő-testület a Helyi Választási
Bizottság elnökének tájékoztatóját a 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati
képviselők és polgármester megválasztásáról elfogadja; a.) a polgármester választás
eredményét kihirdető 63/2014.(X.13.) HVB határozat alapján Balkány Város polgármestere
Pálosi László a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt
jelölő szervezetek közös jelöltje; b.) az egyéni listás települési önkormányzati képviselő
választás eredményét kihirdető 64/2014.(X.13.) HVB határozat alapján Balkány Város
Önkormányzata Képviselő- testületének tagjai: Bánházi Barnabás (független jelölt), Karsai
István (független jelölt), Marján János (független jelölt), Marjánné Rinyu Ilona (független
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(1976) /FIDESZ-KDNP/, Papp István (független jelölt); aki ezt el tudja fogadni, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze azt.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Balkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
129/2014.(XI.10.)
határozata
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselő és
polgármester választás eredményéről
A Képviselő-testület:
1.) a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját a 2014. október 12-én megtartott
helyi önkormányzati képviselők és polgármester megválasztásáról elfogadja;
a) a polgármester választás eredményét kihirdető 63/2014.(X.13.) HVB határozat
alapján Balkány Város polgármestere Pálosi László a FIDESZ - Magyar Polgári
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös jelöltje;
b) az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményét
kihirdető 64/2014.(X.13.) HVB határozat alapján Balkány Város
Önkormányzata Képviselő- testületének tagjai:
Bánházi Barnabás
Karsai István
Marján János
Marjánné Rinyu Ilona
Oláh János (1951)
Oláh János (1959)
Oláh János (1976)
Papp István

/független jelölt/
/független jelölt/
/független jelölt/
/független jelölt/
/FIDESZ-KDNP/
/FIDESZ-KDNP/
/FIDESZ-KDNP/
/független jelölt/

2/a.) számú napirend: - A képviselő-testület tagjainak eskütétele
Az esküt előmondja: Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke
Pálosi László polgármester:
A megválasztott képviselők eskütétele következik. Átadom a szót Elnök Úrnak.
Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Megkérem a megválasztott képviselő-testületi tagokat, az általam felolvasott eskü szövege
alapján tegyék le az esküt!
Felkérem a Tisztelt Jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni.
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„Én………………………... becsületemre
és
lelkiismeretemre
fogadom,
hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Balkány fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen. A megválasztott képviselők eskütétele megtörtént.

2/b.) számú napirend: - Megbízólevelek átadása
Átadja: Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke
Pálosi László polgármester:
Felkérem Elnök Urat a megbízólevelek átadására.
Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen. Abc sorrendben fogom átadni a megbízóleveleket.
Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a megbízóleveleket a képviselő-testület
tagjainak.

3/a.) számú napirend: - A polgármester eskütétele
Az esküt előmondja: Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke
Pálosi László polgármester:
Ismételten átadom a szót Elnök Úrnak.
Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. §-a alapján
„a polgármester a megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről
esküokmányt ír alá.”
Megkérem Polgármester Urat és minden jelenlévőt, hogy szíveskedjenek felállni,
Polgármester Úr a képviselő-testület előtt leteszi az esküt.
Pálosi László polgármester eskütétele.
Esküvevő/ az esküt előmondja: Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke
„Én………………………………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Balkány fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
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Köszönöm szépen. Pálosi László polgármester eskütétele megtörtént. Az én tisztem ezennel
befejeződött. Átadom a szót Polgármester Úrnak! Köszönöm szépen!
3/b.) számú napirend: - Megbízólevél átadása
Átadja: Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke
Pálosi László polgármester:
Átadom a szót Elnök Úrnak.
Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen.
Subert Béla a Helyi Választási Bizottság elnöke a polgármester részére átadta a
megbízólevelet.
Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen!
4.) számú napirend: -Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság alakítása
Előadó: Pálosi László polgármester
Pálosi László polgármester:
Mielőtt rátérnénk a Bizottság megalakítására, megkérem Jegyző Asszonyt, hogy ezen
napirendi pontunkkal kapcsolatos törvényt ismertesse.
Karóczkai Istvánné jegyző:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Pár jogszabályból eredő kötelezettséget
szeretnék ismertetni. Először is az összeférhetetlenségi jogszabályokat.
1. Összeférhetetlenségi szabályok
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201l. évi CLXXXIX. törvény 36. § (1)
bekezdése alapján
„Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja
nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat
megingathatja, továbbá nem lehet
a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el,
amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől,
Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormánnyal alárendeltségébe
tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve
aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori,
szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el;
ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi
dolgozó, köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény
vezetője, foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője,
foglalkoztatottja;
b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;
c) kormány tisztviselő;
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szerződéses állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja,
e) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy
szerződéses állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja;
f) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal
köztisztviselője, alkalmazottja;
g) más települési önkormányzatnál képviselő; más települési önkormányzatnál
polgármester, alpolgármester;
h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági
társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági
társaság által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja,
személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;
i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint
gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes
közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.
(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes.”
Az összeférhetetlenségi nyilatkozatot a Képviselő-testületi ülés után kiosztom. Kérem szépen,
hogy mindenki töltse ki, mert anélkül nem töltheti be posztját. A másik fontos követelmény a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
2. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy a Ve. 39. § (1) - (2) bekezdése alapján
„Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január l-jétől
számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni.
Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös
háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt:
hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati
képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni
juttatást, költségtérítést nem kaphat.”
Sajnos a jogorvoslati dolgok elhúzódása miatt 2014. november 12. napjáig ezt le kell adni,
ezért ahogyan Polgármester Úr is említette kötelezően Vagyonkezelői Bizottságot kell
alakítani, ugyanis 2014. november 12. napján a vagyonnyilatkozatot le kell adni. A
nyilatkozatot elkészítettük készítve mindenki és hozzátartozóinak részére is. Javaslom a
Képviselő-testületnek, hogy ezt a Bizottságot hozza létre.
Ami új, 2014. október 12. napján lépett életbe a méltatlanság.
3. Méltatlanság
Az Mötv. 38. § (1) bekezdése előírja, hogy méltatlanság miatt a képviselő-testület
határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását,
a)
b) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;
c)
d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben- a lehetséges jogorvoslati eljárások
kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől
számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező
határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi;
e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során
ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági
határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette;
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végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;
g) aki a 36.§-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület
tudomására.
(2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a jogerős
ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától számított
három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy az Mötv. 38. § (4) bekezdése alapján az
önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni
felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói
adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő
felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a
képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az
állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az
adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
Ezek a nyomtatványok is el vannak készítve, a Képviselő-testületi ülés után átadjuk.
Még egy nagyon fontos dolog:
4. Továbbképzés
Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy az Mötv. 32. § (2) bekezdés j) pontja
előírja, hogy az önkormányzati képviselő eskütételét követően három hónapon belül köteles
részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen.
Ezekről a jogszabályi előírásokról szerettem volna tájékoztatni a T. Képviselő-testületet.
Köszönöm szépen.
Pálosi László polgármester:
Köszönjük szépen Jegyző Asszonynak! 2.) pontként említette Jegyző Asszony, hogy
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség áll fenn minden egyes képviselő felé és jómagam felé
is, ezért javaslatot teszek a Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság megalakulására. A
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket javaslom: Bánházi
Barnabás elnök, Marján János tag és Papp István tag. Kérem, aki egyetért a javaslatommal, az
azt kézfelemeléssel jelezze.
Karsai István Képviselő Úr! Nincs javaslattételi lehetősége, a polgármester javasolhat.
Karsai István képviselő:
Tudom, az előbbihez szerettem volna hozzászólni.
Pálosi László polgármester:
Tehát, akkor Bánházi Barnabás elnök, Marján János tag és Papp István tagok. Kérem, aki
egyetért a javaslatommal, az azt kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat, illetve
3 tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Képviselő-testületének
130/2014.(XI.10.)
határozata
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság alakítása tárgyában
A Képviselő-testület:
1.) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2013.(IV.25.)
önkormányzati
rendelet
52.
§-ban
foglaltak
alapján
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságot hoz létre, illetve elnökének és tagjainak az
alábbi személyeket választja meg:
Bánházi Barnabás
Marján János
Papp István

elnök
képviselő tag
képviselő tag

Pálosi László polgármester:
Köszönöm szépen! Napirendi pontjaink végéhez értünk! A képviselő-testület alakuló ülését
9 óra 29 perckor bezárom!
Kelt.: Balkány, 2014. november 10.

Pálosi László
polgármester

Karóczkai Istvánné
jegyző
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
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Tisztelt Címzett!
A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.

Kelt: Balkány, 2014. november 25.

Tisztelettel:

Karóczkai Istvánné
jegyző

