HIRDETMÉNY
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Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. augusztus 1. és 2019. szeptember 30. napja
közötti időtartamra soron kívüli bírósági ülnökválasztást tűzött ki.
Mátészalka Város Önkormányzata - az Országos Bírósági Hivatal elnöke által közzétett
adatok alapján - a Mátészalkai Járásbíróságra 3 fő fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnököt
választhat meg.
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (5) bekezdésében rögzített különös
feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag a.) pedagógus, b)
pszichológus, vagy c.) 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.
Ki választható meg bírósági ülnöknek?
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, továbbá 70. életévét még
nem töltötte be. (A Bjt. 220. § (1) bekezdés d) pontja értelmében az ülnök megbízatása
megszűnik 70. életévének betöltésével, ezért a 70. életév betöltését követően már nem
választható meg az ülnöknek jelölt személy.)
Az ülnök a megbízatása időtartama alatt nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet
sem folytathat (Bjt. 212. § (3) bekezdés). Az országgyűlési képviselői megbízatás, az
önkormányzati képviselő-testületi tagság politikai tevékenységnek tekintendő. Nem politikai
tevékenység a munkavállalói - szakmai, érdekvédelmi - szervezetben való részvétel.
Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján, illetve az önkormányzat honlapján (www. mateszalka.hu) tekinthető meg.
Az ülnök jelölése
A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság
a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alap és középfokú
nevelési-oktatási intézmények tantestületei, a tantestületek nyugdíjas, állományukba
már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.
b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek –kivéve 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 ülnök választása
A Mátészalkai Járásbíróság ülnökeit Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselőtestülete választja meg legkésőbb 2019. szeptember 30. napjáig.
Tudnivalók a jelölés bejelentéséről
A jelölést - a szükséges alább felsorolt iratokkal együtt - a jelöltnek kell benyújtania.

A hiánytalanul kitöltött formanyomtatványokat és az erkölcsi bizonyítványt
2019. szeptember 13. (péntek) 12:00 óráig
személyesen Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárságára (Mátészalka,
Hősök tere 9. I. emelet 12. ) kell eljuttatni vagy postai úton lehet benyújtani úgy, hogy a
küldemény legkésőbb 2019. szeptember 13. napján beérkezzen.
Hiánypótlásra nincs lehetőség, a kötelező mellékletek hiányában benyújtott, valamint a
határidőn túl érkezett és a többes jelölés érvénytelen!
A bírósági ülnök jelöléséhez a következő nyomtatványok kitöltése és együttes benyújtása
szükséges:
1. Bírósági ülnökké jelölés - jelölő személy, illetőleg szervezet tölti ki (1. sz. melléklet)
2. Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról - jelölt tölti ki (2. sz. melléklet)
3. bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására,
hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt (a
jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni) jelölt szerzi be. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké
megválasztani nem lehet.
4. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró pedagógus ülnök jelölteknek be kell mutatniuk
képesítésüket igazoló oklevelüket, nem pedagógus ülnökjelöltnek az ülnökké történő
megválasztásra jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell a megválasztásához
szükséges adatokat és tényeket.
Nyomtatványok beszerzése
Az ülnök jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok, valamint az ülnök
jogait és kötelezettségeit tartalmazó részletes tájékoztató beszerezhető a Mátészalka Város
Polgármesteri Hivatala Mátészalka, Hősök tere 9. szám alatti épületének II. emelet 35.
szobájában, továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.mateszalka.hu).
Az erkölcsi bizonyítvány igényléséhez szükséges űrlap beszerezhető a postahivatalokban,
illetve elektronikus úton ügyfélkapun keresztül igényelhető.
A jelöléssel kapcsolatban további információt ad és a jelöléseket fogadja Potosné Dr.
Kovács Zsuzsanna aljegyző. Személyesen a polgármesteri hivatal I. emelet 12. sz.
irodahelyiségében, illetve az 44/501-391 telefonszámon érhető el.
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