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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 09. 05.

Javaslat bírósági ülnök soron kívüli megválasztására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
Meghívott:

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                            2019. 09. 03.

A napirendi pont rövid tartalma: Magyarország köztársasági elnöke soron kívüli bírósági
ülnökválasztást  tűzött  ki.  A  választás  véghatárideje  2019.  szeptember  30.  napja,  a
Székesfehérvári  Törvényszékre  1  fő  fiatalkorúak  büntető  ügyében  eljáró  ülnök
megválasztása a közgyűlés feladata.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: jogi és közgyűlési osztály
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos
E-mail címe: petanszki@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-155
Iktatószám: 16164-54/2019

Előkészítő aláírása:
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. Petánszki Lajos

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2019. 08.
Ellenőrzés dátuma: 2019. 08.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
bírósági ülnök soron kívüli megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország köztársasági elnöke 299/2019. (VII.26.) KE határozatával – az Országos
Bírósági  Hivatal  elnökének  előterjesztésére  –  a  2019.  évi  soron  kívüli  bírósági
ülnökválasztást 2019. augusztus 1. és szeptember 30. napja közé eső időpontra tűzte ki
(1. melléklet).

Az  Országos  Bírósági  Hivatal  elnöke  által  közzétett  adatok  alapján  a  Székesfehérvári
Törvényszékre 6 fő fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnököt szükséges megválasztani
(2. melléklet), melyből a Székesfehérvári Törvényszék elnökének az előkészítő osztályra
2019.  augusztus  26-án érkezett  tájékoztatása szerint  Dunaújváros Megyei  Jogú Város
Közgyűlése 1 fő ülnököt választhat meg (3. melléklet).

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 212. § (1)
bekezdés  rendelkezése  szerint  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 fiatalkorúak  büntető  ügyeiben  eljáró  bíróság  fiatalkorúak  ügyében  eljáró  ülnökeit  a
bíróság  illetékességi  területén  működő  alapfokú  és  középfokú  nevelési-oktatási
intézmények tantestületei jelölik.

A  jelölt  a  jelölés  elfogadásáról  írásban  nyilatkozik.  A  jelöltnek  hatósági  erkölcsi
bizonyítvánnyal  igazolnia  kell  büntetlen  előéletét.  Amennyiben  ezen  igazolási
kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A  soron  kívüli  ülnökválasztásról  szóló  törvényszéki  tájékoztatás  beérkezése  és  a
közgyűlés szeptember elején megtartott  ülése közötti  rövid időtartam miatt  a szokásos
eljárást (hirdetmény közzététele,  oktatási intézmények megkeresése stb.) az előkészítő
osztály lefolytatni  nem tudta. Megkereste azonban azokat a személyeket,  akik a 2019.
április  havi  ülnökválasztást  megelőzően  jelölést  kaptak,  akik  közül  1  fő  vállalta  –
megválasztása esetén – az ülnöki feladatok ellátását.

Az ülnökjelölt  benyújtotta  jelölését  és  a  jelölést  elfogadó  nyilatkozatát  (4-5.  melléklet),
továbbá a büntetlen előéletét igazoló hatósági bizonyítványt, melyet adatvédelmi okokból
az előterjesztéshez mellékletként nem csatoltunk.

Az ülnökjelölt 2014. évtől már látott el ülnöki feladatokat.

Az ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság a közgyűlési  anyagok postázását  követően –
2019.  szeptember  3-ai  ülésén  –  tárgyalja  meg  az  előterjesztést,  ezért  a  bizottság
véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

…  /2019. (IX.05.) határozata
a Székesfehérvári Törvényszéken fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnök

megválasztásáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Székesfehérvári  Törvényszéken
fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnöknek Schmidt  Tünde Erika  2400 Dunaújváros,
Kölcsey u. 3. szám alatti lakost megválasztja.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  jelen
határozat  és  a  bírósági  ülnökké  jelölés  elfogadásáról  szóló  nyilatkozat  megküldésével
együtt értesítse az ülnökválasztással érintett bíróság elnökét, majd a megválasztott ülnök
részére a megbízólevelet adja át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: 2019. szeptember 30.

Dunaújváros, 2019. szeptember 05.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke


