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Tisztelt Képviselőtestület!
Magyarország Alaptörvénye Bírósági fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény
által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az
ítélkezésben.
A bíróságok ülnökeinek választására legutóbb 2011-ben került sor, az akkor megválasztott
ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le, emiatt
szükséges az új választás megtartása.
A köztársasági elnök a 98/2015. (II. 11.) KE határozatában a bírósági ülnökök választását
2015. március 7. és április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki.
Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének tájékoztatása alapján a Pápai Járásbírósághoz 25 fő
ülnököt és 15 fő pedagógus ülnököt kell megválasztani.
A bíróságokra 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
Ezen ülnökök megválasztása a bíróság székhelye szerint illetékes települési, illetve települési
nemzetiségi önkormányzatok képviselőtestületeinek hatáskörébe tartozik.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról 2011. évi CLXII. tv. (továbbiakban: Bjt.) alapján az
ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar
állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az
egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik. A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság
pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alap- és középfokú nevelésioktatási intézmények tantestületei jelölik.
2015. március első hetében – a jogszabály rendelkezéseinek megfelelően, 2015. április 7-i
benyújtási határidővel - a jelölésre jogosult önkormányzatoknak, 45 pápai székhelyű
egyesületnek, a köznevelési intézmények fenntartóinak a jelölésre vonatkozó felhívást
megküldtük.
Ezzel egyidejűleg a jelölés feltételeiről a lakosság számára hirdetményt is közzé tettünk.
Tekintettel az alacsony érdeklődésre, a jelölési határidőt 2015. április
meghosszabbítottuk és az ehhez kapcsolódó hirdetményeket újból közzé tettük.
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A jelölések beérkezését követően a jegyző megállapította, hogy a jelöltek a törvényben előírt
feltételeknek megfelelnek.

A jelöltek mindegyike nyilatkozott a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról, továbbá a
mellékletben szereplő jelöltek hatósági bizonyítvánnyal igazolták, hogy büntetlen előéletűek,
valamint, hogy nem állnak közügyektől eltiltás hatálya alatt.
Az előterjesztés postázásáig a mellékletben szereplő ülnökök személyére érkezett meg
minden szükséges dokumentum, a táblázat azon személyek nevét nem tartalmazza, akik
erkölcsi bizonyítványának megkérése jelenleg még folyamatban van.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdés b) pontja alapján a képviselőtestület a napirendet zárt ülésen tárgyalja, mivel egy fő
jelölt kérte a zárt ülés tartását.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
Pápai Járásbírósághoz az ülnököket, pedagógus ülnököket megválasztani szíveskedjék.
Összeállította: dr. Puskády Norbert köztisztviselő
Pápa, 2015. április 22.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

