HIRDETMÉNY
BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban Bjt.)
216. § (2) bekezdése alapján 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.
Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar
állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az
egyesületek – pártok kivételével – jelölik.
A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi
területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.
A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és a
munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik.
A Bjt. 212. § (1) bekezdése alapján: 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. Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat. Az
ülnök jelöléséhez csatolni kell az elfogadó nyilatkozatot is, valamint a büntetlen előéletet
igazoló hatósági bizonyítványt. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét a jelentkező
elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.
A 2011. évben megválasztott ülnökök megbízatása a Bjt. 217. § (1) bekezdése szerint az új
ülnökök választásától számított 30 nap elteltével jár le.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a következő négy évre ismét
bírósági ülnököket választ az Országos Bírósági Hivatal által meghatározott létszámban. A
város a Szekszárdi Járásbíróságra, a Szekszárdi Törvényszékre és a Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra választ ülnököket az alábbiak szerint:
Szekszárdi Törvényszék
Törvényszéki ülnök
Pedagógus ülnök

5 fő
1 fő

Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
ülnök
8 fő
Szekszárdi Járásbíróság
járásbírósági ülnök
Pedagógus ülnök

12 fő
10 fő

Összesen

36 fő

Jelentkezési határidő: 2015. április 5.
A jelentkezést személyesen leadni a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Osztályán lehet
(Szekszárd, Bezerédj u. 2.), vagy megküldhető postán a Polgármesteri Hivatal címére
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.).
Az ülnököket Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. áprilisi rendes ülésén
választja meg.
Tájékoztatjuk az állampolgárokat, hogy bírósági ülnököket választ a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyűlése, a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat is.
A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatvány, valamint az ülnök jogaira
és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban az Igazgatási és
Ügyfélszolgálati Osztály hirdetményén megtekinthető és beszerezhető, valamint a hivatal
honlapjáról (www.szekszard.hu) letölthető. Érdeklődni telefonon Parrag Ferencné
osztályvezetőnél lehet a 74/504-162-as telefonszámon.
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Bírósági ülnökök megválasztásáról szóló hirdetmény
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