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Minősített többség 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30.-i ülése 8. számú 
napirendi pontja 
 
Javaslat bírósági ülnökök megválasztására 
Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke 
 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében 
törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt 
vesznek az ítélkezésben. 
 
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 
(továbbiakban: Bjt.) előírásai szerint az önkormányzatoknak kiemelkedő szerepük 
van a bírósági ülnökök jelölésében és megválasztásában. 
 
A legutóbbi általános ülnökválasztásra 2011. március 7. napja és április 30. napja 
között került sor, melynek keretében a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
41/2011. (IV.28.) közgyűlési határozatával választotta meg a bírósági ülnököket 
akként, hogy megbízatásuk az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le. 
 
Az állampolgárok közötti egyre több jogviszonyban – vita esetén – a bíróságok 
hozzák meg a végső döntést. Egy-egy település lakossága számára rendkívül fontos, 
hogy a bíróságok működőképesek legyenek. Ennek egyik feltétele az ülnökök 
választásának sikeres, zökkenőmentes lebonyolítása. 
 
A Köztársasági Elnök Úr idén 98/2015. (II.11.) KE határozatával 2015. március 7. és 
2015. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki a bírósági ülnökök megválasztását. 
 
A Bjt. 213.§-a szerint az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel 
rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén 
működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik. A 
fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság 
illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények 
tantestületei jelölik. A munkaügyi bíróság ülnökeit pedig elsősorban a munkavállalók 
és munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik. 
 
A jelölés időszakában 31 db jelölés illetve elfogadó nyilatkozat érkezett. 
 
A Bjt. 212. § (1) bekezdése értelmében 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. A Bjt. 212. § (3) bekezdése alapján ülnök nem 
lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat. 
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A Bjt. 215. § (1) bekezdése szerint a törvényszék, valamint a közigazgatási és 
munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei, illetve megyei jogú városi közgyűlés és a 
területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. 
 
Az Országos Bírósági Hivatal által meghatározott létszámkereteken belül a 
Szekszárdi Törvényszékkel egyeztetve a megyei közgyűlés 10 törvényszéki, 18 
közigazgatási és munkaügyi bírósági és 2 pedagógus ülnököt választ. Ezek alapján a 
Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalához 10 törvényszéki, 18 közigazgatási és 
munkaügyi bírósági és 3 pedagógus ülnöki jelölés érkezett. 
 
A Bjt. 214. § (2) bekezdése alapján a jelölt a jelölés elfogadását követően 
haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület 
részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. A 31 pályázati 
anyag átvizsgálását követően a közgyűlési előterjesztések elkészítéséig 23 érvényes 
jelölés érkezett. Az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványok bemutatásának 
hiányában 8 jelölt nem rendelkezik a törvény által rögzített, a bírósági ülnökök 
megválasztásához szükséges feltételekkel. Abban az esetben, ha a Közgyűlés soron 
következő üléséig (2015. április 30.) a hiányzó hatósági erkölcsi bizonyítványok 
csatolása megtörténik, a jelöltek megválasztásának nincs akadálya. 
 
A Bizottság és a Közgyűlés ülésén a jelöltek jelölő és elfogadó nyilatkozatai valamint 
a hatósági erkölcsi bizonyítványai rendelkezésre állnak és megtekinthetőek. 
 
A bírósági ülnökök megválasztásának lebonyolításával kapcsolatos feladatok 
elvégzéséhez a Tolna Megyei Önkormányzat együttműködik a Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság- 
és a Szekszárdi Törvényszék elnökével. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozat elfogadására. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2015. (IV. 30.) közgyűlési 
határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Közgyűlés megállapítja, hogy a jelölés 

időszakában az alábbi személyektől érkezett jelölés 
illetve elfogadó nyilatkozat: 
 
- Bali Jánosné Kővágó Ibolya 
- Bálint Mária 
- Beréti Tímea 
- Béresné Kovács Erika 
- Borbás Tamás 
- dr. Girst Julianna 
- dr. Szügyiné Karazsi Magdolna 
- Erős Józsefné 
- Fejős Katalin Friderika 
- Fenyvesi Henrik 
- Horváthné dr. Gelencsér Edit 
- Kaponya Györgyné 
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- Karácsonyiné Nagy Julianna Veronika 
- Kelemen József 
- Kissné Takács Tímea 
- Lugosiné Romics Irén 
- Major István 
- Máté Mihály Istvánné 
- Pintér Ágnes 
- Prantnerné Miklós Andrea 
- Régi Ágnes 
- Siklósi Zsolt 
- Stohmayer József Péter 
- Szabó László 
- Szabópál Miklósné 
- Szajkiné Báthori Zsuzsanna 
- Szereczné Csonka Katalin 
- Tóth Sándor 
- Varga Jánosné Pech Éva 
- Werling Józsefné 
- Wittinger József 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi
CLXII. törvény 215. § (1) bekezdése alapján az alábbi
személyeket bírósági ülnöknek megválasztja:

Törvényszékhez: 

1) Bali Jánosné Kővágó Ibolya
 

2) dr. Szügyiné Karazsi Magdolna
 

3) Kissné Takács Tímea
 

4) Lugosiné Romics Irén
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5) Major István
 

6) Siklósi Zsolt
 

7) Szabó László
 

8) Tóth Sándor
 

9) Wittinger   József

 

10) ..............................
Születési idő:…….., Anyja neve: ………, Iskolai 
végzettsége: ………., Foglalkozása: ………., 
Lakcíme: ………. 

 Pedagógus ülnöknek: 

1) Karácsonyiné Nagy Julianna Veronika  

2) …………………………
Születési idő: ………., Anyja neve: ………., Iskolai
végzettsége: ………., Foglalkozása: ……….,
Lakcíme: ……….
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3) …………………………
Születési idő: ………., Anyja neve: ………., Iskolai
végzettsége: ………., Foglalkozása: ……….,
Lakcíme: ……….

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz: 

1) Béresné Kovács Erika
 

2) dr. Girst Julianna
 

3) Erős Józsefné
 

4) Fenyvesi Henrik
 

5) Horváthné dr. Gelencsér Edit
 

6) Kelemen József
 

7) Máté Mihály Istvánné
 .
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8) Pintér Ágnes
 

9) Régi Ágnes

 

10) Strohmayer József Péter
 

11) Szabópál Miklósné
 

12) Szajkiné Báthori Zsuzsanna
 

13) Szereczné Csonka Katalin
 

14) ..............................
Születési idő: ………., Anyja neve: ………., Iskolai 
végzettsége: ………., Foglalkozása: ………., 
Lakcíme: ………. 

15) ………………………..
Születési idő:………., Anyja neve:………., Iskolai
végzettsége: ………., Foglalkozása:……….,
Lakcíme: ……….

16) ………………………..
Születési idő:………., Anyja neve:………., Iskolai
végzettsége: ………., Foglalkozása:……….,
Lakcíme: ……….
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17) ………………………..
Születési idő:………., Anyja neve:………., Iskolai
végzettsége: ………., Foglalkozása:……….,
Lakcíme: ……….

18) ………………………..
Születési idő:………., Anyja neve:………., Iskolai
végzettsége: ………., Foglalkozása:……….,
Lakcíme: ……….

3. A Közgyűlés figyelemmel a bírósági ülnökök
választásának törvényben rögzített szabályaira,
hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az alábbi
személyeket bírósági ülnöknek nem választja meg:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

4. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megválasztott
ülnökök megbízólevelének átadásával kapcsolatos
szükséges intézkedéseket tegye meg.

5. A Közgyűlés felkéri elnökét ezen határozatának a
Szekszárdi Törvényszék elnöke valamint az
érintettek részére történő megküldésére.

Felelős:  Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

Szekszárd, 2015. április 30. 

  Ribányi József 
 a Közgyűlés alelnöke 


