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Előterjesztés 

a Bicskei Járásbíróságra bírósági ülnök  

megválasztásáról 
 
 

1. előterjesztés száma: 101/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné dr. Halász Ildikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: dokumentációk 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a to-

vábbiakban: Mötv.) 
- a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 
- a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továb-

biakban: Bjt.) 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére a 
2019. évi ülnökválasztást 2019. március 7. napja és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra 
tűzte ki. 

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által 
meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben. 

 
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az ülnöki megbízás lejártára figyelemmel felmérte a bíró-
sági eljárások zavartalan működéséhez szükséges ülnöki létszámot, és a megválasztandó ülnö-
kök számát a jogszabályi előírások szerint megállapította. A megválasztandó ülnökök számá-
nak megállapításáról szóló 20/Sz/2019. (II. 21.) OBHE határozat alapján a Székesfehérvári 
Törvényszék Bicskei Járásbíróságához, mint fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bírósághoz 6 
fő bírósági ülnök választható. 
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A Be. 680.§ (5) bekezdése értelmében különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárás-
ban ülnökként kizárólag  
a) pedagógus, 
b) pszichológus, vagy 
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak 
gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociá-
lis segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai vég-
zettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt. 
 
A Bjt. 216. § (1) bekezdése értelmében az ülnökök megbízatása 4 évre szól. 
 
A Bjt. szabályozza a bírósági ülnökjelölés és választás szabályait. 
 
Az ülnökválasztás a helyi bíróság székhelye szerinti települési önkormányzat képviselő-
testületének a hatásköre. 
 

A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választ-
ható 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) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság 
pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-
oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tar-
tozó pedagógust is jelölhetnek. 
 
A Bjt. 213. 0 (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság 
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 fog-
lalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik. 
 

A Bjt. 214. § (5) bekezdése értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg 
ülnökké. 

A Bjt. 215. § (1) bekezdése szerint 

 a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat illetve 
települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete választja meg. 

 
A jelölés lehetőségeiről az érdekeltek a helyben szokásos módon és hirdetmény útján értesültek. 
A bicskei járáshoz tartozó települések polgármestereit és Bicske közigazgatási területén működő 
közoktatási intézmények vezetőit levélben kerestem meg. 
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A bírósági ülnök megválasztására a következő személyre érkezett jelölés: 
 
1. Teller Tamásné (sz.: Csabdi, 1956.08.06., an.: Peregovics Ilona) Lakóhely: 2066 Szár, Arany 
János u. 15.  
 
A megválasztásra jelölt személy a bírósági ülnökké választáshoz szükséges nyilatkozatot aláírta, 
a megbízatást vállalja. A megválasztáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik, a jelölt büntetlen 
előéletét hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolta.  
A jelölt hozzájárult, hogy megválasztását a képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja.  
(A jelölés és a nyilatkozat az előterjesztés 2. melléklete.) 
 
Fentiek alapján a jelölt bírósági ülnökké választásának törvényes akadálya nincs. 
 
 Az Mötv. 42.§ 10. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható a bírósá-
gi ülnökök megválasztása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Bicske, 2019. április 10. 
 
     Tisztelettel: 
            Pálffy Károly 
              polgármester 
 
 
 
1. melléklet a 101/2019. előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: A Bicskei Járásbíróságra bírósági ülnök megválasztásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem pedagógus ülnök jelölését elfogadja, az 
alábbi jelöltet a 2011. évi CLVII. törvény 215. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a  
Bicskei Járásbíróság nem pedagógus ülnökévé megválasztja: 
 
Teller Tamásné (szül.: Csabdi, 1956. 08. 06., an.: Peregovics Ilona), lakóhely: 2066 Szár, Arany 
János u. 15.  
 
Határidő: 2019. április 17. 
Felelős: polgármester 










	101_birosag_ulnok_valasztas
	2.melléklet

