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ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy: Javaslat bírósági ülnök megválasztására 

 
 
Előterjesztő:                    Déri Tibor polgármester 
 
Képviselő-testületi ülés:  2020. október 29. 
 
Előterjesztést készítette: Vasváryné dr. Gulyás Anita 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  
A Köztársasági Elnök 254/2020. (VI.12.) KE határozata alapján 2020. szeptember 01. és 2020. 
október 31. között soron kívüli ülnökválasztásra kerül sor. Az Alaptörvény 27. cikkének (2) 
bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt 
vesznek az ítélkezésben. A Képviselő-testület legutóbb 2015-ben választott bírósági ülnököket. 
 
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke 105.SZ/2020. (VI. 2.) OBHE számú határozata 
alapján a Képviselő-testület a Budapest IV. és XV. Kerületi Bírósághoz 1 fő, a fiatalkorúak 
büntető ügyében eljáró pedagógus és/vagy nem pedagógus ülnököt választhat.  
 
Általános feltétel 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.  
 
Különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban 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 
szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai 
végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt. 
 
A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi 
területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A 
tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek. 
 
A fiatalkorúak büntető ügyében 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 foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek 
jelölik. 
 
Az ülnökválasztásra szóló felhívást Önkormányzatunk honlapján közzétettük. 
 
A felhívásra egy jelölés érkezett határidőben az Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskolából.  
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A jelölést követően a jelölttel, illetőleg a jelölő személyekkel, szervezettel szemben a 
jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételek meglétének ellenőrzése megtörtént. 
 

A jelölt Vincze Zoltánné valamennyi törvényes feltételnek megfelel, amit az előírt dokumentu-

mok benyújtásával igazolt. 

 

A jelölés, továbbá a jelölt személyének elfogadó nyilatkozatai, a jelölő és a jelölt személy jog-

szabályban meghatározott feltételeknek való megfelelésének igazolása(i) a Polgármesteri Hivatal 

Jegyzői Titkárságán megtekinthetők. 

 

Mindezek alapján javaslom Vincze Zoltánné bírósági ülnökké való megválasztását, és a határo-

zati javaslat elfogadását. 

 

Az érintett nem kérte zárt ülés tartását, nyílt ülés keretében tárgyalható az előterjesztés. 

 
Budapest, 2020. október 19. 
 

 

 

 

 
 Déri Tibor 
  
 

 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest IV. és XV. Kerületi Bírósághoz fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bírósági ülnöknek 
megválasztja Vincze Zoltánnét. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott bírósági ülnök névjegyzékét és a jelölt elfogadó 
nyilatkozatait küldje meg a Budapest IV. és XV. Kerületi Bíróság elnökének, és gondoskodjon a 
megválasztott ülnökök megbízóleveleinek kiállításáról és átadásáról. 
 
Felelős:   Polgármester 
Határidő:  azonnal 
 


