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18-2/2015. 
E l ő t e r j e s z t é s 

a Csanyteleki Roma Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. márciusi ülésére 
 

Tárgy: Bírósági ülnökök jelölése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke a bírósági ülnökök választását 2015. 
március 7. és április 30. között terjedő időszakra kitűzte, mivel a 2011. évben megválasztott ülnökök 
mandátuma – az új ülnökök választásától számított 30 napon elteltével – 2015. május 16. napjával lejár. 
Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke és a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára által tárgyra 
vonatkozóan kiadott tájékoztatójában részletezi a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) rendelkezéseit, melyből a 213. § (1) bekezdése kiemelése fontos,  
mivel ezen szakasz rendelkezik arról, hogy bírósági ülnököket a bíróság illetékességi területén (Csongrád, 
Csanytelek, Felgyő és Tömörkény) lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a 
bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és 
egyesületek – a pártok kivételével – jelölik.   Az illetékes bíróság településünk esetében a Csongrádi 
Járásbíróság. 
Annak érdekében, hogy a településünkön a bírósági ülnökök jelölése lehetőségéről az aziránt érdeklődők 
tudomást szerezzenek, településünk Polgármestere  és az Elnök úr 2015. február 27. napján hirdetményt  tett 
közzé, melyről tájékoztatást adtam a Csanyi Hírmondó 2015. februári számában. A hirdetmény a 
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján a közzététel időpontja 
alatt folyamatosan rendelkezésre állt. A hirdetményt ezen előterjesztés mellékleteként csatolom. 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy az ülnökök jelölésére nyitva álló időszak alatt – 2015. február 27. – 2015. 
március 20. du. 14 óráig – a Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete adott be a vonatkozó 
formanyomtatványon 1 főre vonatkozó jelölést, mely jelölést a Bjt.-ben szabályozott feltételeknek megfelelő magánszemély 
az irányadó formanyomtatvány aláírásával elfogadott.  
A  fenti jelölési időszak alatt az önkormányzat Képviselő-testülete tagjai közül érvényes jelölés nem 
érkezett, ezért azt úgy kell tekinteni, hogy a nemzetiségi önkormányzat nem kíván élni a Bjt. 213. § (1) 
bekezdésében foglalt joga gyakorlásával. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozom tárgyi előterjesztés megtárgyalását követően annak és a határozati javaslatnak változtatás 
nélküli elfogadását. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2015. március 21.  
 

Tisztelettel: 
 

       
 

         Kató Pálné jegyző 
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…/2015. (III. 27.) Rökt határozat 
 
Tárgy:  Bírósági ülnök jelölése 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

1.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy a bírák 
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 213. § (1) 
bekezdésében számára biztosított bírósági ülnök jelölése joga gyakorlásával nem él, ugyanakkor támogatja 
a Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete által a Csongrádi Járásbíróság bírósági ülnökének jelölt magánszemély 
jelölését, tekintettel arra, hogy a jelölt a jelölést a vonatkozó formanyomtatvány aláírásával elfogadta, 
továbbá megfelel a Bjt. 212. § (1) bekezdésében írt feltételeknek. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, mint a Bjt.215. § 
(1) bekezdésében szabályozottak szerint a Csongrádi Járásbíróság székhelye szerint eljáró illetékes 
nemzetiségi önkormányzata döntéshozatalára jogosítottat arra, hogy a bírósági ülnökök névsorába 
vegye fel a Csanyteleki székhelyű egyesület által jelölt magánszemélyt. 

Végrehajtás határideje:  2015. április 07. az ülnök jelölés dokumentációinak megküldésére 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:  soros ülés időpontja és a döntést követő soros ülésen 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Csongrád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke (Csongrád) 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete Elnöke és Tagjai (H) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
   


