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KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK  
 

ELŐTERJESZTÉSE 
A Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére 
Bírósági ülnökök megválasztása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény 
által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök – is rész vesznek az 
ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 
(továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 
évre szól. A legutóbbi ülnök választásra 2015. évben került sor, akiknek a megbízatása ez 
évben, az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. 

A Magyar Köztársaság elnöke 95/2019. (III.5.) KE határozatában a bírósági ülnökök 
választását 2019. március 7. és 2019. április 30. napja közé eső időtartamban tűzte ki. 

Az ülnökválasztás megszervezésére az Országos Bírósági Hivatal elnöke küldött tájékoztatást. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő testülete a Kiskunhalasi Járásbírósághoz, választ 
ülnököket, az Országos Bírósági Hivatal Elnöke 20.-SZ/2019 (II.21.) OBHE határozatában 
megállapított létszámban. 

A Kiskunhalasi Járásbíróság részére az elkövetkező 4 évre összesen 6 ülnök választását írta 
elő, akik a fiatalkorúak büntető ügyeiben járnak el. 

A Bjt 212.§ (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár 
választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott 
döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya 
alatt sem. A Bjt. 220.§ (1) bekezdés d) pontja szerint az ülnök megbízatása megszűnik a 70. 
év betöltésével. 

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC tv. 680. § (5) bekezdése szerint a fiatalkorú elleni 
büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus, 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 Bjt. 213.§ (2) bekezdése szerint a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság 

a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú 
nevelési-oktatási intézmények tantestületei, 

b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti 
érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti 
munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik. 

A jelöltnek a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkoznia kell, illetve ezt követően 
haladéktalanul hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét. A Bjt. 214. 
(3) bekezdése alapján, aki az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké nem választható. 

A jelölés lehetőségéről tájékoztatás közreadása javasolt, amit a www.kiskunhalas.hu oldalon, 
a Halasi Tükör hetilapban, a Halas TV képújságán keresztül megtettünk, illetve pedagógus 
ülnökök esetén az alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményeket levélben 
tájékoztattuk. A felhívásra összesen 7 fő jelentkezett. 



PEDAGÓGUS ÜLNÖKJELÖLTEK: 

Gyenizse László    Kovács Erika 
Dicső Lajosné     Elek János Lajosné 
Mesterné Taskovics Valéria   Zseni László 
Lajosné Tóth Klára Ibolya 

 
Határozat javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv. 215.§ (1) bekezdésében kapott jogkörében 
eljárva négy évre szóló időszakra az alábbi személyeket választja meg a Kiskunhalasi 
Járásbíróság ülnökeinek: 
 
Pedagógus ülnökök: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
 
Kiskunhalas, 2019. április 16. 
 
 
 
         Fülöp Róbert s.k.  
 
Határidő:  2019. április 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelő: Szili Anett titkársági ügyintéző 
Értesülnek:   Megválasztott ülnökök 

Kiskunhalasi Járásbíróság elnöke 
Szili Anett titkársági ügyintéző 

 


