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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. április 25-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat bírósági ülnökök 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! 

 

Magyarország Alaptörvényének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a 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.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól. 

 

A legutóbbi általános ülnökválasztásra 2015. március 7. napja és április 30. napja között 

került sor. Az ülnökök megbízatása 4 évre szól. A 2015. évben megválasztott ülnökök 

megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. 

 

Az állampolgárok közötti egyre több jogviszonyban – vita esetén – a bíróságok hozzák meg a 

végső döntést. Egy-egy település lakossága számára rendkívül fontos, hogy a bíróságok 

működőképesek legyenek. Ennek egyik feltétele az ülnökök választásának sikeres, 

zökkenőmentes lebonyolítása. 

 

A Köztársasági Elnök az idei ülnökválasztás időpontját 2019. március 7. napja és április 30. 

napja közötti időtartamra tűzte ki. 

 

A Budapest területén működő járásbíróságok ülnökeit a bíróság illetékességi területe szerinti 

helyi önkormányzatok választják meg. 

 

A Fővárosi Törvényszék Elnökének tájékoztatása szerint Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületnek 4 fő fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban 

közreműködő ülnököt kell megválasztania a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. 

 

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi 

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

 

Ülnökként 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. 

 

Az ülnök választás időpontjáról 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: 
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A táblázatban szereplő jelöltek a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkoztak, valamint – Gilicze 

Zoltán kivételével – benyújtották pedagógus diplomájukat és a Bjt. által megkívánt büntetlen 

előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványukat. A jelöltek beleegyeztek, hogy 

megválasztásukat a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja. 

 

Tekintettel arra, hogy Gilicze Zoltán a képviselő-testület részére a megválasztásához 

szükséges adatokat és tényeket nem igazolta, a Jogi és Pályázati Iroda a hiányok pótlására 

szólította fel őt. A felszólítást követően Gilicze Zoltán írásban jelezte, hogy a hiányokat a 

képviselő-testület ülésének napjáig nem tudja pótolni, és kérte a jelölésétől történő eltekintést. 

A Bjt. 214. § (3) bekezdése értelmében ha a jelölt az igazolási kötelezettségét elmulasztja, 

ülnökké megválasztani nem lehet. 

 

Fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Budapest, 2019. április 17. 

 

 

       Tisztelettel: 

 

 

         dr. Bácskai János s.k. 

             polgármester 

 

 



 

Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

alábbiakban megnevezett személyeket a Pesti Központi Kerületi Bíróságra fiatalkorúak 

elleni büntetőeljárásban eljáró ülnöknek megválasztja:  

 

- Borbély Ferenc (szül.: Gyula, 1986. 03. 02., an.: Katona Ilona, lakcím: 1186 

Budapest, Margó Tivadar u. 146. 2. em. 4.ajtó), 

- dr. Havas Piroska (szül.: Szikszó, 1961. 06.09, an.: Bajusz Piroska, lakcím: 1171 

Budapest, Tálpatak u. 6.), 

- Kapitány János Sándor (szül.: Budapest, 1984. 05. 11., an.: Józsa Edit, lakcím: 2903 

Komárom, Vasvári Pál u. 18.) 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2019. április 25. 

 


