
Tisztelt Képviselő Testület! 

Mellékelten csatolom a Pest Megye Önkormányzat Főjegyzőjének levelét, amelyben bírósági 
ülnök választásról tájékoztat. Az Alkotmány 46. § (2) bekezdése értelmében a törvény által 
meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az 
ítélkezésben. 
 
A bíróságok ülnökeinek választása legutóbb 2011 áprilisában volt, ahol a képviselő testület az 
alábbi döntést hozta: 
 
Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő Testülete  a Dabasi Városi Bírósághoz 1 fő 
ülnököt és 1 fő pedagógus ülnököt választ meg az alábbiak szerint:  
 
Újhartyán Község Általános Iskola Tantestülete által javasolt pedagógus: 

Rajszki Margit (2367 Újhartyán, Diófa u. 3.) 
 

Újhartyán Község Önkormányzatához javaslat két beérkezett: 
Márton Antalné (2367 Újhartyán, Pilisi u. 57.) 

Jelölését megvizsgáltam, törvényi akadálya nincs, a jelölést elfogadja. 
 

 
Az 1997. évi LXVII. tv. 123. §-a alapján az ülnököket a bíróság illetékességi területén 
lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi 
területén működő helyi önkormányzatok és a társadalmi szervezetek – kivéve a pártokat – 
jelölik. A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság 
illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények 
tantestületei jelölik. A munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók 
érdekképviseleti szervei jelölik. 
A bíróságokra ülnöknek büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező, a 30. életévét betöltött, 
de a 70. életévet el nem ért magyar állampolgár jelölhető. 
A jelöléshez csatolni kell azt a jelölést elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a 
jelölt arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy volt-e büntetve és van-e választójoga. 
A jelölt  a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására 
jogosult képviselőtestület, megyei közgyűlés részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja 
büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké 
megválasztani nem lehet. 
Az ülnökök megbízásuk időtartama alatt az Alkotmány 50. § (3) bekezdése értelmében nem 
lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathatnak. Az országgyűlési képviselői 
megbízatás, az önkormányzati képviselő-testületi tagság politikai tevékenységnek  
tekintendő. Nem politikai tevékenység a munkavállalói – szakmai, érdekvédelmi – 
szervezetben való részvétel. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet a csatolt levél 2. számú melléklete szerint adjanak jelölést, hogy 
a levél értelmében 2011. nov. 11-ig el tudjuk küldeni a Főjegyző részére. 

 
 
 

Göndörné Frajka Gabriella 
Jegyző  

 


