Hirdetmény bírósági ülnök választásról
Magyarország Köztársasági Elnöke 2015. március 7. és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra
kitűzte a bíróságok ülnökeinek megválasztását.
A bírósági ülnökök 2015. évi választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszem közzé:
A bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény (Bjt.) szabályozza.
Bírósági 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.
Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.
Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg, ülnököt jelölni a Miskolci Járásbíróságra, a
Miskolci Törvényszékre, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra lehet.
Az ülnököket a Miskolci Járásbíróságra Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, valamint
Miskolc Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatainak képviselő-testületei, a Miskolci
Törvényszékre és a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra Miskolc Megyei Jogú
Város Közgyűlése, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés és a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.
Jelöltet állíthatnak:
•
•
•
•

a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok,
a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek, a pártok
kivételével,
a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi
területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók
érdek-képviseleti szervei.

Jelöltet állítani 2015. március 20. napján (péntek) 12:00 óráig lehet!
A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§
(1) bekezdésében felsorolt adatokat. A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia
büntetlen előéletét, amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnöknek
megválasztani nem lehet!
A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala (3525 Miskolc, Városház tér 8.) Jegyzői Kabinetjének Irodájában, valamint
Ügyfélszolgálatán beszerezhetők, illetve letölthetők a www.miskolc.hu honlapról.
A jelöléseket - a jelölt elfogadó nyilatkozatával és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt legkésőbb 2015. március 20. napján (péntek) 12:00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal Jegyzői
Kabinet Irodájában leadni.
Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal földszinti
hirdetőtábláján megtekinthető, vagy letölthető a www.miskolc.hu honlapról.

Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben további információk kérhetők a Polgármesteri
Hivatal Jegyzői Kabinet Önkormányzati és Szervezési Osztályán személyesen vagy telefonon (3525
Miskolc Városház tér 8. Tel: 46/512-700/1259-es mellék).
Letölthető dokumentumok:
• A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
• Bírósági ülnökké jelölés nyomtatvány
• Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról
• Hozzájáruló nyilatkozat
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