
 

      Iktató szám: 187/2019. 
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. szeptember 30-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat bírósági ülnök megválasztására 
 

Előterjesztő:  dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  – 
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű   

minősített X többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A köztársasági elnök az ülnöki létszám optimalizálása érdekében 2019. szeptember 30. 

napjáig soron kívüli ülnökválasztást tűzött ki. 

 

Magyarország Alaptörvényének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által 

meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök – is részt vesznek az 

ítélkezésben. 

 

A Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöke felkérte Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a Fővárosi Törvényszék illetékességi 

területéhez tartozó Pesti Központi Kerületi Bíróságra egy fő, fiatalkorúak elleni 

büntetőeljárásban eljáró pedagógus ülnököt válasszon meg.  

 

Az ülnökjelölés és választás szabályairól a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 

évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik. A Bjt. 213. § (2) bekezdése értelmében 

a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi 

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

Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. életévét 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. A Bjt. 215. § (1) bekezdése értelmében a Pesti Központi Kerületi Bíróság ülnökeit a 

bíróság illetékességi területe szerinti helyi önkormányzatok választják meg. 

 

A soron kívüli ülnökválasztás tényéről és a jelölés lehetőségéről a Jogi és Pályázati Iroda 

elektronikus és postai úton is tájékoztatta a Budapest IX. kerületben működő alapfokú és 

középfokú nevelési-oktatási intézményeket. A beérkezett jelöléseket az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

Ülnök 

jelölt neve 

Ülnök jelölt 

címe 
Jelölő neve és címe 

Abai 

Singer 

Klára 

1081 

Budapest 

Légszesz utca 

6. 8. ajtó 
BGSZC Szily Kálmán 

Műszaki Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

 

1097 

Budapest, Timót u. 3. 

Elek 

Sándor 

György 

1132 

Budapest 

Visegrádi utca 

82/A. 4. em. 

1. ajtó 

Pál Géza 

János 

1081 

Budapest 

Légszesz utca 

6. 8. ajtó 



A táblázatban szereplő jelöltek a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkoztak, valamint 

benyújtották pedagógus diplomájukat és a Bjt. által megkívánt büntetlen előéletet igazoló 

hatósági erkölcsi bizonyítványukat.  

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Pál Géza János jelölést elfogadó nyilatkozata 

nem tartalmazza a jelölt egy hónapra járó távolléti díjának összegét. A jelölt a hiánypótlásnak 

mai napig nem tett eleget, azonban a Bjt. nem tartalmaz arra vonatkozóan rendelkezést, hogy 

az egy hónapra járó távolléti díj összegére vonatkozó nyilatkozat hiányában a jelöltet ne 

lehetne ülnökké megválasztani. 

 

A jelöltek beleegyeztek, hogy megválasztásukat a Képviselő-testület nyilvános ülésen 

tárgyalja. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 42. § 10. pontjának értelmében a bíróságok ülnökeinek megválasztása a képviselő-

testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik, a bírósági ülnökök megválasztásához az Mötv. 

50. §-a szerint minősített többség szükséges. 

A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – Magyarország Alaptörvényében rögzített 

társasbíráskodás elvének megfelelően – az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt 

tudjanak foglalkoztatni, melyre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az 

ülnökválasztás tárgyában dönteni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2019. szeptember 27. 

 

 

       Tisztelettel: 

 

 

         dr. Bácskai János s.k. 

             polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

...............................................-t (szül.: ..............................................., lakcím: 

..............................................) a Pesti Központi Kerületi Bíróságra fiatalkorúak elleni 

büntetőeljárásban eljáró ülnöknek megválasztja. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

 

 


