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Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
POLGÁRMESTER

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére
Tárgy: Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján
nyilvános ülésen történik. Ugyane § (2) bekezdés b) pontja szerint az érintett kérésére a
képviselő-testület zárt ülést tart.
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Alaptörvénye 27. cikke (2) bekezdése alapján törvény által meghatározott
ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt) 216. § (1)
bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bírósági ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a
korábban megválasztott bírósági ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30
nap elteltével jár le. A Képviselő-testület legutóbb 2015-ben választott bírósági ülnököket.
A Köztársasági Elnök a 2019. évi ülnökválasztás időpontját 2019. március 7. és 2019. április
30-a közötti időtartamra tűzte ki.
A Bjt. 212.§ (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét
betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő
gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll
közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.
Az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével.
A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A jelöltnek hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, továbbá azon feltételt, hogy nem áll
közügyektől eltiltás hatálya alatt. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja,
ülnökké megválasztani nem lehet.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 10.
pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre a bíróságok ülnökeinek
megválasztása.
A Budai Központi Kerületi Bíróságra (a továbbiakban: BKKB) jelölt ülnököket a bíróság
illetékességi területe szerinti helyi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. A
Képviselő-testület által megválasztandó ülnökök létszámát a Bjt. 216. § (3) bekezdése alapján
az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) Elnöke 20.SZ/2019. (II.21.)
határozatával állapította meg.
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A Fővárosi Törvényszék elnökének felkérése alapján az illetékességi területéhez tartozó
BKKB-ra Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete 2 fő, a
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésének
megfelelő képzettséggel rendelkező ülnököt választhat.
A Be. 680. § (5) bekezdése szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az
ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását
vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy
főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet
részt.
A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi
területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.
A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.
A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek kivéve a pártokat - , a foglalkozásuk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint őket a Be.
680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató
szervezetek jelölik.
A jogszabályok és az OBH felhívása alapján – a Városházi Híradóban és az önkormányzat
honlapján megjelentetett hirdetmény útján - felkértük az alapfokú és középfokú nevelésioktatási intézményeket, egyesületeket, a gyermekvédelmi ellátórendszerben foglalkoztató
szervezeteket, érdekképviseleti szerveket arra, hogy jelöljenek olyan személyeket, akik tudják
vállalni az ülnökséggel kapcsolatos feladatokat.
A jelöléseket 2019. április 10. (szerda) 18.00 óráig lehetett benyújtani.
A BKKB fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró – a Be. 680.§ (5) bekezdésének megfelelő –
ülnöknek 3 fő jelölés érkezett. Valamennyi jelölt igazolta büntetlen előéletét.
A jelölések anyagai a Jegyzői Kabineten megtekinthetők.
A jelölések, valamint a jelöltek elfogadó nyilatkozatai a Jegyzői Kabineten megtekinthetők,
mely nyilatkozatokat a Kabinet megvizsgálta és megállapította, hogy megfelelnek a
jogszabályi előírásoknak.
Az ülnökjelöltek összefoglaló táblázata az előterjesztés mellékletét képezi, mely melléklet annak személyes adattartalma okán - zártan kezelendő.
Egyúttal tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy valamennyi jelölt beleegyezett
abba, hogy megválasztását a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja.
Határozati javaslat:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a Budai Központ Kerületi Bíróság fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró – a
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680.§ (5) bekezdésének megfelelő ülnöknek megválasztja
………
és
……..
személyeket.
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2. felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott bírósági ülnökök névjegyzékét és a
jelöltek elfogadó nyilatkozatait küldje meg a Budai Központi Kerületi Bíróság
elnökének, és gondoskodjon a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek kiállításáról
és átadásáról.
Határidő:

az érintettek értesítésére és a Budai Központi Kerületi Bíróság
tájékoztatására: 2019.04.30.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtást végzi: Jegyzői Kabinet
A támogató döntéshez az Mötv. 50. §-a és 42. § 2. pontja alapján minősített többség
szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdés alapján nyílt szavazással történik.
Budapest, 2019. április ….

Karsay Ferenc
polgármester
Az előterjesztés összesen 1 db mellékletet tartalmaz.
Az előterjesztést készítette:
Jegyzői Kabinet
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Törvényességi felügyelet:
dr. Szántó János, jegyző
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