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Tárgy: Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény
által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az
ülnökjelölés és választás szabályairól.
A legutóbbi általános ülnökválasztásra 2015-ben került sor, az akkor megválasztott ülnökök
megbízatása a Bjt. 217. §. (1) bekezdése értelmében az új ülnökválasztástól számított 30 nap
elteltével lejár.
A járásbíróságok ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes települési önkormányzat
képviselő-testülete választja meg. A Bjt. 212. §. (1) bekezdése 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 alatt. Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi
önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve pártok - jelölik.
Eltérő szabályok vonatkoznak a fiatalkorúak ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökök
jelölésére. Őket a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelésioktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem
tartozó pedagógust is jelölhetnek.
A Bjt. 213. §. (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében 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 büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC törvény (Be) 680. §. (5) bekezdésében rögzített
különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus,
c) vagy 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 munkaviszonyban, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, szolgálati
jogviszonyban és szövetkezetnél munkajogi jellegű jogviszonyban álló ülnököt ülnöki
működésének időtartamára az átlagkeresete illeti meg. Ha az ülnök a fent meghatározott
jogviszonyban nem áll, illetve az ülnöki működése idejére munkabérben (munkadíjban) nem
részesül, akkor az ülnököt tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíj mértéke az ülnök működésének
minden napjára a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének a 25 %-a.
A Köztárasági Elnök a 95/2019. (III.5.) KE határozatával kitűzte a bírósági ülnökök
választását. Az Országos Bírósági Hivatal a 20.SZ/2019. (II.21.) OBHE határozatában
meghatározta az egyes bíróságokra megválasztandó ülnökök számát. Így a gödöllői
Járásbíróságra a fiatalkorúak ügyében eljáró ülnökök számát 5 főben határozta meg. A
Gödöllői Járási Bíróság két fő pedagógus ülnök személyére vonatkozóan konkrét kéréssel
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fordult felénk, hiszen folyamatban lévő ügyekben velük együtt célszerű az eljárásokat lezárni.
A választási eljárás folyamatában hirdetményben tettük közzé az ülnökválasztás feltételeit.
Megkerestük a fiatalkorúak ügyében eljáró ülnökök jelölése érdekében a Dunakeszi
Tankerületi Központ és a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ
igazgatóját és felhívtuk figyelmüket a jelöltállítás lehetőségére.
A jelölésekhez beérkeztek az elfogadó nyilatkozatok, a bírósági ülnökök részére kiállított
hatósági erkölcsi bizonyítványok, illetve a képesítést igazoló okiratok is. Így valamennyi
feltétel megfelel a jogszabályi előírásnak.
Kérem, hogy a fentiekre tekintettel szíveskedjenek a határozati javaslat alapján a Gödöllői
Járásbíróságra megválasztani a fiatalkorúak elleni büntető eljárásban résztvevő bírósági
ülnököket.
Göd ö 11ő,2019. április

„.

HATÁROZATI JAVASLAT

Gödöllő Város Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII törvény 215. § (1) bek. alapján a Gödöllői Járási Bíróságra fiatalkorúak elleni büntető
eljárásban résztvevő ülnöknek az alábbi személyeket választja meg:

Dr. Tubáné Madas Ildikó magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanárt,
Fejes József Endre erdőmérnök tanárt,
Liptai Gabriella család- és gyermekvédelem szakos pedagógust,
Mélykúti Csabáné nyugdíjas pedagógiai szakos bölcsész és tanárt,
Szaszler Zsuzsanna Ida általános iskolai tanítót.

Felelős:

Dr. Gémesi György polgármester
Határidő: a megválasztott ülnökök értesítése azonnal

