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Tisztelt Képviselőtestület! 
 

Az Alkotmány 46. § (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és 

módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. 

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló l997. évi LXVII. tv. l25. § (1) bekezdése 

rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízatása 4 évre szól.  

A bíróságok ülnökeinek választására legutóbb 2007-ben került sor, megbízatásuk 2011. május 

22-én lejár, emiatt új választás megtartása vált szükségessé. 

 

A Magyar Köztársaság elnöke a bírósági ülnökök választását 2011. március 7. és április 30. 

napja közötti időtartamra tűzte ki. 

 

Bírósági ülnöknek büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező, 30. életévét betöltött, de a 

70. életévét el nem ért magyar állampolgár választható. 

A helyi bíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes önkormányzat képviselőtestülete 

választja meg. 

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala törvényi felhatalmazás alapján 

megállapította a megválasztandó ülnökök számát, mely szerint a Pápai Városi Bírósághoz 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25 fő ülnököt és 15 fő pedagógus ülnököt 

kell megválasztania. 

 

Ülnököket a hivatkozott törvény 123. §-a alapján a bíróság illetékességi területén lakóhellyel 

és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő 

helyi önkormányzatok és a társadalmi szervezetek – kivéve a pártokat – jelölhetnek. A 

fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi 

területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. 

 

A jogszabály rendelkezéseinek megfelelően a jelölésre jogosult önkormányzatoknak, 

társadalmi szervezeteknek, nevelési-oktatási intézményeknek a felhívást megküldtük, a jelölés 

feltételeit – az állampolgárokkal való megismertetés céljából – a helyben szokásos módon 

közzétettük. 

 

A felhívásra az előterjesztés mellékletét képező táblázatokban szereplő személyekre érkezett 

jelölés. 

 

A jelölések beérkezését követően a jegyző megállapította, hogy a jelöltek választójoggal 

rendelkeznek, az előírt életkorra vonatkozó feltételeknek megfelelnek.  

A jelöltek mindegyike nyilatkozott a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról, továbbá hatósági 

bizonyítvánnyal igazolta büntetlen előéletét. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Pápai Városi 

Bírósághoz 25 fő ülnököt és 15 fő pedagógus ülnököt megválasztani szíveskedjék. 

 

Összeállította: Benkő Krisztina köztisztviselő 

 

Pápa, 2011. április 7.       Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 


