
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 26-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Bírósági ülnökválasztás (soron

2 1 kívüli)

Döntéshozatal módja: Jélemémező hizolísóg:

Egyszerű többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság

flirgva!ás módja: Előkészí!el/e:

Nyílt ülés dr. Kiss Mihály aljegyző

TiszteJt Képviselő-testület!

2018. évjú]ius hó 1. napján lép hatályba a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a
továbbiakban: Be.) amelynek rendelkezései megváltoztatják a fiatalkorúak elleni
büntetőeljárásban részt vevő ülnökök összetételére vonatkozó szabályokat.

A Be. 680. * (5) bekezdése értelmében a fiatalkorú elleni bünielőeljárásban ülnökkén!
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 fentiekre tekintettel a kö2társasági elnök 70/20 18. Számú KE határozatával 20 IS. április 5.
és 30. napja közé soron kívüli bírósági ülnökválasztást tűzött ki. Ennek kapcsán a Gyulai
Tön’ényszék levélben kérte fel Békés város polgármesterét. hogy gondoskodjon megfelelő
számú ülnök megválasztásáról.

Békés város esetében 2 fő pedagógus ülnök megválasztása vált szükségessé a Békési
Járásbiróságra.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.)
212. * (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy 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. 213. (2) értelmében a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit
a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktalási intézmények
tantesiülerei jelölik.

Ajelöléshez csatolni kellett ajelölt elfogadó nyi]atkozatát. Ajelölt emellett ajelölés elfogadását
követően haladéktalanul a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal
igazolja az őt megválasztó Képviselő-testület felé, hogy vele szemben kizáró okok nem állnak
fenn.
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A tantestületektöl a megadott határidőig összesen 2 jelölés érkezett, az alábbiak szerint:

1. Egeresiiulianna (aki született: Békésen, 1963.januórhó 19. napján, anjja jzei’e: Seres
Jidianna) 5630 Békés, Fáy A. utca 7/A szám alatti lakos. Jelölő: Gál Ferenc Főiskola
Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

2. Szegő Edina Zsófia (aki született: Törökszentunkióson, 1986. október hó 15, napján,
anyja neve: Szabados Magdolna) 5630 Békés, Kispince utca 1. szám alatti lakos. Jelölő:
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Ovoda és Kollégium.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Möh.) 46. * (2) bekezdés b,.) pontja értelmében a képviselő-testület zárt ülést tart
az érintett kérésére választás. kinevezés. felmentés, vezetöi megbízás adása. annak
visszavonása. fegyelmi eljárás megindítása és áltásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalásakor. A jeWltek nem kérték. hogy a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja az
előterjesztést, ezért nem indokolt a zárt ülésen történő tárgyalás.

Az Mőtv. 42. 10. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a
bíróságok ülnökeinek megválasztása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi
határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. (1) bekezdése alapján

a) Egeresi Julianna “aki született: Békésen, 1963. Január hó 19. ‘zapján, amja neve:
Seres Juliannaj 5630 Békés, Fáy A. utca 7/A szám alatti lakost és

b) Szegő Edina Zsófia (‘aki született Törökszentmiklóson, 1986. október hó 15. napJán,
anyja neve: Szabados Magdolna,) 5630 Békés, Kispince utca 1. szám alatti lakost

a Békési Járásbíróság pedagógus ülnökeiként megválasztja.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. április 20.

Iz Gá or

polgármester
iw3L

Jogi ellenjegyző

Pénzűgyi ellerjegyző

2



4. számú melléklet

CM Ferenc Főiskola
— Békési Sznkképz6 13k01a,IeIolo szervezet Ginmázium és Kollégium

nevr ?!.9kr6 39

cime
képviselő neve:..MQ .):.G2Yh\3 \-k- Gf\

Bírósági ülnöklcé jelölés

fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra

A Bjt. 213. (2) bekezdés alapján

(név, előző név)

alatti lakost

bíróságra

ülnöknek jelölöm.

‘1.e-.r rL iCDátum

ajelölő Szervezet képvise(őJ#fiek aláírása X

bélyegzőlenyomata



5. számú melléklet

NYILATKOZAT
bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról

(név, előző név).

(helység, jr.szám)

(utca) . szám alatti lakos
fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra ülnökké való jelölésemetelfogadom.

A jelöléshez szükséges adatokat az alábbiakban közlöm:

Születési hely és Idő

Anyja neve

Iskolai végzettsége:

óL3Q2- SlVAD5
Foglalkozása: h)Szakképze1tsége: EX}1 3]..3 Z.EQG96\SM.’L’\ %LE 1Aw.LP2c3 ‘MŰAMunkahelye neve és címe: ibA’21YJ’ M.QLL U.

Egy hónapra Járó távolléti dának összege

Elérhetösége (telefon száma, e-mail): 0J. 4L}P jrnct; ). .

Kelentem, hogy az ülnökké válás törvényben (BJt. 212. S (1) bek. És Be. 680. (5)bek.) meghatározott feltételeivel rendelkezem.
A büntetlen előéletemet igazoló bírósági ülnökök részére kiállított hatóságibizonyítványt, valamint
a megválasztásomhoz szükséges adatokat és tényeket tartalmazó dokumentumokat(pedagógus, pszichológus díploma másolata, a Be. 680.5 (5) bek. c.) pontja szerinUmunkáltatói igazolás) mellékelten csatolom. (Ejt. 214.5(2) bel<.)

xaeleegyezem/Nem egyezem bele, hogy megválasztásomat az önkormányzatképviselő-testülete nyilvános ülésen tárgyalja.

Dátum:..9P

jelölt aláírása
nem kívánt rész törlendő



4.számú melléklet

lelólő Szervezet
j14W-%1 p,-Yt4WG floI-A, UO1M% tS niVIU ki

képviselő neve:.S...Li

Bírósági ülnökké jelölés

fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra

A Bjt. 213. (2) bekezdés alapján

(név, előző név)

W. sz. alatti lakost

b(r6ságra

2PB.Q- ülnöknek jelölöm.

3flD ;s4Dátum *Z9JLWL1.1 ‚‘

a jelölő szervezet Ip jéri aláí,ása X

bélyegzőlenyomata



5. számú melléklet

NYIL.ATKOZAT
bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról

?s.q’ (név, e)őzö név).

f.6...° (helység, lr.szám)
yg,e’ (utca) ..í szám alatti lakos

fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra ülnökké való jelölésemet
elfogadom.

Ajelöléshez szükséges adatokat az alábbiakban közlöm:

SzületésI hely ás Idő: 71LS.

Anyja neve !2’

Iskolai végzettsége’

Foglalkozása’ ‘P9.!*4 Szakképzettsége: V9lMt j’!?.%ÁWts- Js
StOEDI acs i67v*J Q5’Oflfl*US LUtlu8

Munkahelye neve és címe: ‘!° M

Egy hónapra járó távolléU díjának összege .L!)p

Elérhetösége (telefon száma, e-maily. Q:7 2/,

Kijelentem, hagy az űlnökké válás törvényben (Bt. 212. 5(1) bek. és Be. 680. S (5)
bek.) meghatározott feltételeivel rendelkezem.
A büntetlen elöéletemet igazoló bírósági ülnökök részére kiállított hatósági
bizonyítványt, valamint
a megválasztásomhoz szükséges adatokat és tényeket tartalmazó dokumentumokat
(pedagógus, pszichológus diploma másolata, a Be. 680.5 (5) bek. c.) pontja szerinti
munkáltatói igazolás) mellékelten csatolom. (Bjt. 214. S (2) bel<.)

xgeieegyezem/Nem egyezem bele, hogy megválasztásamat az önkormányzat
képviselő-testülete nyilvános ülésen tárgyalja.

Jelölt aláírása
nem kívánt rész törlendő


