Tájékoztató
a bírósági ülnökök választásáról
Magyarország köztársasági elnöke a bírósági ülnökök megválasztása időpontjának kitűzéséről
szóló 98/2015. (II.11.) KE határozatban foglaltak alapján a törvényszékek, a járásbíróságok,
valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.
A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy - az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás
elvének megfelelően - az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.
I. Az ülnökök jelölése:
1. Az ülnöki jelölést az alábbi bíróságokra lehet benyújtani:
-

A Jászberényi Járásbíróság ülnökeit Jászberény Városi Képviselő-testület, illetve
a települési nemzetiségi önkormányzat választja meg.

-

A Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint Szolnoki Törvényszékre vonatkozó jelöléseket továbbítjuk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei önkormányzathoz.

Egy jelölt csak egy bírósághoz választható meg ülnöknek!
2. Ki állíthat jelöltet:
-

a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú
magyar állampolgár,
a bíróság illetékességi területén működő egyesületek,
A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés is
jogosult ülnököt jelölni. A jelölésre javaslatot bármelyik képviselő tehet.

- A fiatalkorúak büntető ügyében 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
munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

3. Kit lehet bírósági ülnöknek jelölni:
-

30. évet betöltött magyar állampolgárt, aki
cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya
alatt nem áll,
büntetlen előéletű,
nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt.

4. A jelölés mellé csatolandó dokumentumok:
-

elfogadó nyilatkozat ,
erkölcsi bizonyítvány

5. A jelölést az alábbi időpontig és helyszínre kell benyújtani:
-

A jelölés benyújtásának időpontja: 2015. március 20.
Helyszíne: Jászberényi Polgármesteri Hivatal (5100 Jászberény, Lehel Vezér tér
18.)

A jelöltek megválasztásáról a jászberényi Képviselő-testület április 15-i ülésén dönt.
Jelen tájékoztató mellékletét képezik a következő mellékletek:
- 1 számú melléklet a bírósági ülnökök jogairól és kötelességeiről,
- 2. számú melléklet a bírósági ülnökké jelölésről,
- 3. számú melléklet nyilatkozat a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról
Jászberény, 2015. február
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