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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország Alaptörvényének bíróságokról szóló 27. cikkének (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 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.)
212. § (1) bekezdése értelmében 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.
A Bjt. 215. § (1) bekezdés szerint a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes
helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, a
törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei, illetve megyei városi
képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselőtestületei választják meg.
Az ülnökök megbízatása 4 évre szól. Mivel legutóbb 2011-ben került sor ülnökök választására, a
köztársasági elnök a 98/2015. (II. 11.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását a 2015.
március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.
A Bjt. 213. § (1) bekezdése szerint 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 (2) bekezdés értelmében a
fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi
területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.
A lakosság tájékoztatása - hirdetményi formában- a jelölésről, valamint az ülnökök jogairól és
kötelezettségeiről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés, a www.mako.hu
weblapon, valamint a Makói Hírek című újság két lapszámában történő közzététel útján történt meg.
A jelölésre nyitva álló határidőig összesen 23, illetve 3 pedagógus ülnök jelölés érkezett, melyek
közül 1 jelölés elfogadására vonatkozó nyilatkozat visszavonásra került, továbbá 1 jelölés határidőn
túl érkezett.
A jelöltek írásban nyilatkoztak a jelölés elfogadásáról (a jelöltek nevét az előterjesztés melléklete
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tartalmazza). A nyilatkozat tartalmazza továbbá a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,
lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy
hónapra járó távolléti díjának összegét, valamint az aláírását. Nyilatkoztak arról is, hogy a Bjt. 212. §
(1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek, továbbá, hogy csatolják a büntetlen előéletet
igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A Bjt. 214. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul,
az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét.
A jelölt amennyiben nem igazolja hatósági igazolvánnyal büntetlen előéletét, ülnökké megválasztani
nem lehet.
Valamennyi jelölt benyújtotta hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmét a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához, a jelöltek többsége már megkapta a
dokumentumot, 2 esetben azonban még folyamatban van a postázás. Ez utóbbi jelölteket amennyiben a választás rájuk esne - a képviselő-testület csak azzal a feltétellel tudja megválasztani, ha
hatósági erkölcsi bizonyítványukat haladéktalanul benyújtják.
A Bjt. 215. § (1) bekezdése alapján a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi
önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete választják meg.
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének a 2015.OBH.XXVII.F.1./44. számú leiratához csatolt
kimutatás tartalmazza, hogy a bíróságok hány ülnök megválasztását tartják szükségesnek, kérve, hogy
lehetőleg csak a jelzett számú ülnököt válassza meg a képviselő-testület, mert a nagyobb létszám
foglalkoztatása nem biztosított.
E szerint a Makói Járásbíróságra 12 (ebből 3 pedagógus) ülnök megválasztása szükséges.
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének a 2015.OBH.XXVII.F.1./47. számú leiratai szerint a
települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testülete a helyi bíróságra 1-1 ülnököt
választhat. Ezt figyelembe véve mindösszesen 10 bírósági ülnök megválasztására teszek
javaslatot.
Az ülnökjelöltek kiválasztási feladata végrehajtásánál együttműködtünk az illetékes bíróság
vezetőjével.
Az ülnökök kiválasztásának szempontrendszerét, feltételeit azonban sem a jogszabályok
nem tartalmazzák, sem az OIT arra vonatkozóan segítséget nem adott. A törvényi minimum
követelményeknek (azaz ülnök lehet a 30. életévet betöltött, de 70. életévét be nem töltött magyar
állampolgár, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal
hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem)
ugyanakkor a jelöltek megfelelnek.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és szíveskedjen döntéseit
meghozni.
1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 215. §-a alapján a Makói Járásbíróság ülnökévé választja a
Bjt. 214. § (2) bekezdésében foglalt feltételnek már eleget tett személyeket 4 év időtartamra:
1. név és cím
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2. név és cím
3. név és cím
4. név és cím
5. név és cím
6. név és cím
7. név és cím
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott ülnökökről a Makói Járásbíróság
elnökét tájékoztassa, és gondoskodjon a bírósággal együttműködve a megbízólevelek átadásáról és az
ülnökök eskütételéről.
Felelős:
polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
- megválasztott ülnökök
- Makói Járásbíróság Elnöke
- Irattár

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 215. §-a alapján a Makói Járásbíróság pedagógus
ülnökévé választja a Bjt. 214. § (2) bekezdésében foglalt feltételnek már eleget tett személyeket 4 év
időtartamra:
1. név és cím
2. név és cím
3. név és cím
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott ülnökökről a Makói Járásbíróság
elnökét tájékoztassa, és gondoskodjon a bírósággal együttműködve a megbízólevelek átadásáról és az
ülnökök eskütételéről.
Felelős:
polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
- Makó Város polgármestere
- Makó Város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
- megválasztott ülnökök
- Makói Járásbíróság Elnöke
- Irattár
Makó, 2015. április 15.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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ülnökjelöltek

ÜLNÖKJELÖLTEK

"Bírósági ülnökök választása" tárgyú előterjesztés melléklete

Név
Kúsz Pál Zoltánné
Sipos Judit
Sákovicsné Takács Mária Éva

Cím
Makó, Szent Anna u. 10.
Makó, Tulipán u. 19.
Makó, Liget u. 40.

Bökönyi Lajos Jánosné
Köteles Imre Sándorné
Takácsné Csuhaj Katalin
Varga Béla Lajosné
Guvat László
Kereszturi Olga
Gyömbér Béla
Sepseiné Tóth Ildikó
Guvat Erzsébet
Joó Julianna
Rotár Viorel
Csala Mihály Pálné
Kovács Zsuzsanna Henrietta
Dr. Sánta Sándorné
Karakas Sándor József
Zsiga István
Görbe Jánosné
Kovács Sándorné
Endes Tamás
Papdi Istvánné

Makó, Hédervári u. 8.
Makó, Hosszú u. 32.
Makó, Szerecsen u. 26/B
Makó, Rigó u. 12.
Makó, Kápolna u 2/a
Makó, Hunyadi u. 20. 3/15
Makó, Vásárhelyi u. 9/A.
Makó, Széchenyi tér 21-23
Kiszombor, Régi-Makói u. 49.
Makó, Szt. Gellért u. 28/a
Makó, Kálvin u. 48.
Makó, Posta u. 3/a 1/5
Makó, Hársfa u. 1/B
Makó, Szép u. 7. 1/4
Makó, Gerizdes u. 17.
Makó, Hunyadi u. 5. 3/12
Makó, Holló u. 9.
Makó, Barcsai u. 16.
Makó, Bárányos sor 1/A
Makó, Posta u. 3/b 1/5

Banyó Zoltán Attila

Makó, Szilágyi Dezső u. 18..

KLIK Makói
Tankerülete

Makó, Percel u. 17.

Kiszombori
Mikrotérség Karatson
Emilia Óvoda

Makó, Pipacs u. 6.

Makói Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti
Iskola

2.
Szücsné Ponyecz Mária
3.
Szlama Benedekné

Jelölő

Megjegyzés

2017. 01.20-án betölti a 70.
életévét

Visszavonta a nyilatkozatát

Elkésett

