
or ickzXSS i'tUS
...... -- -------------- ------------B > rr j • t ?loterjesztes

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat

Kepviselo-testiilete szamara

Elokeszito szervezeti egyseg: Jogi Iroda

Keszitette: dr. Urban Kristof

PenzOgyi fedezetet nem igenyel/igazolas:
Jogikontroll:
Beterjesztesrealkalmas: I \ /)

Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

A kepviselo-testuleti tiles iddpontja: 2022. januar 20. ................... sz. napirend

Targy: Javaslat birosagi ulnok megvalasztasara

A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz mindsitett tobbseg 
sziikseges.

DrvVqros Silvia
______________________________________________________________________________ALJEGYZO________________________________________________________________________

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi

Kulturalis, Civil, Nemzetisegi, Oktatasi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag veleme- - 
nyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteruiet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

Hatarozati javaslat a Bizottsag szamara: -

Tisztelt Kepviseld-testulet!

I. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Magyarorszag Alaptorvenyenek 27. cikk (2) bekezdese ertelmeben a torveny altal meghatarozott 
iigyekben es modon nem hivatasos birak is reszt vesznek az itelkezesben. A nem hivatasos birakat (iil- 
nokoket) a birak jogallasarol es javadalmazasardl szolo 2011. evi CLXII. torveny (a tovabbiakban: Bjt.) 
215. § (1) bekezdese ertelmeben a Budapest teriileten mukodd jarasbirosagok tilnokeit a birosag illete- 
kessegi teriilete szerinti helyi onkormanyzatok kepviselo-testiiletei valasztjak meg.

A Pesti Kozponti Keriileti Birdsag altalanos elnokhelyettese 2022. januar 7. napjan erkezett megkerese- 
seben tajekoztatta onkormanyzatunkat arrol, hogy a Koztarsasagi Elnok KEH/05275-2/2021. sz. hataro- 
zataval a Pesti Kozponti Keriileti Birosag iilnokeinek soron kiviili valasztasat 2021. december 15. es 
2022. februar 15. napja koze eso idotartamra tiizte ki, ez alapjan egy fd ulnokot sziikseges megvalaszta- 
nia a kepviseld-testiiletnek; aki pedagogus, pszichologus, vagy a csalad-, gyermek- es i^usagvedelmi 
szolgaltatas, gyamiigyi igazgatas kereteben az ellatottak gyogyitasat, apolasat, foglakoztatasat, fejleszte- 
set, ellatasat, neveleset, gondozasat vagy szocialis segiteset, a gyermek sorsanak rendezdset kozvetleniil 
szolgald, egyetemi vagy foiskolai vegzettseghez kotott munkakorben dolgozik vagy korabban dolgozott.
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A jogszabalyi rendelkezesek szerint iilnoknek az a 30. evet betoltott, de 70. eletevet el nem ero magyar 
allampolgar valaszthato meg, aki nem all a cselekvokepesseget erinto gondnoksag vagy tamogatott don- 
teshozatal hatalya alatt, tovabba biintetlen eloeletu es nem all kbziigyektol eltiltas hatalya alatt sem. Az 
ulnok nem lehet tagja partnak, es politikai tevekenyseget nem folytathat.

A fiatalkoruak biinteto ugyeiben eljaro birosag pedagdgus iilnokeit a birosag illetekessegi teriileten mu- 
kodo alapfoku es kozepfoku nevelesi-oktatasi intezmenyek tantestuletei, nem pedagogus ulnokeit pedig 
az egyesuletek, a foglalkozasuk szerinti erdek-kepviseleti szervek, valamint az oket a Be. 680. § (5) 
bekezdes c) pontja szerinti munkakorben foglalkoztato, vagy korabban foglalkoztato szervezetek jeidlik.

A jeloles erdekeben megkerestiik a Belsd-Pesti Tankeruleti Kozpontot, valamint a Jozsefvarosi Szocialis 
Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpontot. A megkeresesre egy jeloles erkezett, a Jozsefvarosi Szocialis 
Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont intezmenyvezetoje Nemeth Nikolettara, az intezmeny jelzorend- 
szeri felelds munkatarsara tett javaslatot. A jelolt a jeloleshez szukseges felteteleknek megfelel, a jeld- 
lest elfogadta.

II. A beterjesztes indoka
A birosagok ulnokeinek megvalasztasa a kepviselo-testiilet at nem ruhazhato hataskdrebe tartozik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a jogszabalyi kotelezettsegnek eleget teve a birosagi iilnok megvalasztasa. A dontesnek 
penziigyi hatasa nines.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A birosagi ulnokok valasztasa a Kepviselo-testiilet at nem ruhazhato hataskdrebe tartozik a Magyaror- 
szag helyi onkormanyzatairol szold 2011. evi CLXXXIX. tbrveny (a tovabbiakban: Mbtv.) 42. § 10. 
pontja, valamint a Bjt. 215. § (1) bekezdese alapjan.
A buntetbeljarasrdl szold 2017. evi XC. tbrveny (tovabbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdeseben rbgzftett 
kiilonos feltetel szerint a fiatalkoru elleni buntetdeljarasban kizardlag:
a) pedagogus,
b) pszicholdgus, vagy
c) a csalad-, gyermek- es ifjusagvedehni szolgaltatas, gyamiigyi igazgatas kereteben az ellatottak gyo- 
gyitasat, apolasat, foglakoztatasat, fejleszteset, ellatasat, neveleset, gondozasat vagy szocialis segiteset, 
a gyermek sorsanak rendezeset kbzvetleniil szolgalo, egyetemi vagy foiskolai vegzettseghez kotott 
munkakorben dolgozo vagy korabban dolgozo szemely vehet reszt.
Bjt. 212. § (1) Ulnoknek az a 30. evet betoltott magyar allampolgar valaszthato meg, aki nem all a cse- 
lekvbkepesseget erinto gondnoksag vagy tamogatott dbnteshozatal hatalya alatt, tovabba biintetlen elbe- 
letu es nem all kbziigyektol eltiltas hatalya alatt sem.
Bjt. 213. § (1) Az ulnokbket a birosag illetekessegi teriileten lakdhellyel rendelkezd nagykoru magyar 
allampolgarok, a birosag illetekessegi teriileten mukodo helyi onkormanyzatok es az egyesuletek - kive- 
ve a partokat - jeidlik.
(2) A fiatalkoruak biintetdiigyeiben eljaro birdsag
a) pedagdgus iilnokeit a birdsag illetekessegi teriileten mukodo alapfoku es kozepfoku nevelesi-oktatasi 
intezmenyek tantestiiletei,
b) nem pedagdgus iilnokeit az egyesiiletek - kiveve a partokat -, a foglalkozasuk szerinti erdek- 
kepviseleti szervek, valamint oket a Be. 680. § (5) bekezdes c) pontja szerinti munkakorben foglalkozta- 
tb, vagy korabban foglalkoztato szervezetek 
jeidlik.
A jelolt az eloterjesztes nyilvanos ulesen vald targyalasahoz hozzajarult. A minositett tobbseg elrendele- 
se a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek a Kepviselo- 
testiilet es Szervei Szervezeti es Miikddesi Szabalyzatarol szold 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rende- 
lete 6. mellekletenek 1. pontjan alapul, mely szerint minositett tobbseget igenyel a tbrveny altal a Kep- 
viselo-testiilet hataskdrebe utalt valasztas, kinevezes, megbizas.

Kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.
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Melleklet:
1. szamu melleklet: PKKB altalanos elnokhelyettesenek megkeresese
2. szamu melleklet: Koztarsasagi Elnok KEH/05275-2/2021. sz. hatdrozata
3. szamu melleklet: jeldles es a jelolt elfogadd nyilatkozata

Hatarozati Javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek. 
..../2022. (....... ) szamu hatarozata

a birosagi ulnbk megvalasztasarol

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a Pesti Kozponti Keriileti Birosag altalanos elnokhelyettesenek megkeresese es a Koztarsasagi 
Elnok KEH/05275-2/2021. szamu hatarozata alapjan a biintetoeljarasrol szolo 2017. evi XC. 
torveny 680. § (5) bekezdese szerinti birosagi ulndknek valasztja meg a Pesti Kozponti Keriileti 
Birosagra Nemeth Nikolettat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kbzpont 
foglalkoztatottjat az eldterjesztes 3. szamu mellekleteben foglaltak alapjan

2. felkeri a polgarmestert, hogy tajekoztassa a Pesti Kozponti Keriileti Birosag altalanos elnokhe- 
lyetteset a hatarozat 1. pontjaban foglaltakrol, valamint hogy a birosagi iilnok megvalasztasahoz 
szukseges dokumentumok nja ala.

Felelbs: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: 2022. januar 20., 2. pont eseteben: 2022. februar 15.

A dbntes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Jogi Iroda

Budapest, 2022. januar( ) I I

Piko Andras 
polgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:

tos Csilla
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a pesti kOzponti kerOlei i b(r6sAg 
AltalAnos elnOkhelyettese

1055 Budapest, Marko utca 25.
lelefonn^nt: +36-1-354-6504
e-mail: pkkb.altalanojelnokh@pkkb.birosas.hu

www.birosag.hu

2022.E1.III.E.1/5JIL

Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jozsefvdrosi Onkormanyzatanak
Polgarmestere

Piko Andras 
Polgarmester Ur 
resz^re

Budapest

Tisztelt Polgarmester Or!

Tajekoztatom, hogy a Koztarsasagi Elnok soron klvuli ulnokv^lasztast tuzott ki 2021. december 
15. es 2022. februar 15. napja kozotti idotartamra.

Erre tekintettel felkerem a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzata 
Polgarmester! Hivatal Kepviseld-testuletet, hogy a Fovarosi Torvenyszek illetekessdgi 
teruletehez tartozo Pesti Kozponti Keriileti Birosagra 1 fo, a Biintetoeljarasrol szolo 2017. evi 
XC. torveny (Be.) 68O.§ (5) bekezd&s&iek megfeleld kdpzettseggel rendelkezo iilnokot 
valasszon meg.

Tajekoztatom, hogy iilndknek az a 30. dletdvdt betdltdtt magyar &HampolgAr valaszthat6 meg, 
aki nem all a cselekvokepesseget erinto gondnoksag, vagy tamogatott donteshozatal hatdlya 
alatt, tovdbba btintetlen elodletu ds nem all koziigyektol eltiltas hatdlya alatt sem. Az UlnOk nem 
lehet tagja partnak es politikai tevekenyseget nem foiytathat. A fiatalkoruak elleni 
buntetoeljArAsban eljArd iilnokoket a Be. 68O.§ (5) bekezddsdben fbglaltak alapjAn a 
tantestiiletek, 6rdek-k£pviseleti szervek, valamint jogszabAlyban meghatdrozott cgydb 
szervezetek jelolik.

A birosagi iilnokoket a helyi dnkormanyzat ds a telepdlesi nemzetisegi onkormanyzat 
kepviselo-testiilete valasztja meg.

Az iilnokdknek az itelkezesben a hivatasos bfrakkal azonos jogaik es kotelezettsegeik vannak, 
a megvalasztott uinoknek birdi eskut kell tennie. Az iilnokot a tisztsege gyakorlasanak idejere 
tdvolleti dij vagy tiszteletdlj illeti meg (201 l.evi CLXII. torveny 212.§-221 .§).

A megvalasztott iilndknek birdsagunkon havonta legalabb 2 munkanapon iilndki iigyeleti 
tevekenyseget is el kell latnia.

Kerem, hogy amennyiben az ulnokvalasztassal kapcsolatban barmilyen informaciora lenne 
szuksege, ugy az alabbi elerhetosegeken sziveskedjen jelezni:

telefon: 061-354-6437

e-mail cim: pkkb.altalanoselnokh@pkkb.birosag.hu

mailto:pkkb.altalanojelnokh@pkkb.birosas.hu
http://www.birosag.hu
mailto:pkkb.altalanoselnokh@pkkb.birosag.hu


A PESTI KdZPONTl KEROLETI BIRdSAG 
altalAnos elnOkh el yettese

1055 Budapest, Markd utca 25.
telefoKitaiu: +36-1-354-6504
e-ntall: pkkb.altalanoselnokh@pkhb.birosag.hu
www.bitosag.hu

Kerem, hogy amennyiben az onkormanyzat felhivasara tobb jeloit is jelentkezik, a jeldles 
elfogadasat megelozden a fenti elerhetosegek valamelyiken szfveskedjen ertesiteni arrol, hogy 
a kertiletbol tobb jelentkezo is lenne, annak erdekeben, hogy ha esetleg valamelyik mas 
keriiletben nem lenne jeloit, ugy a tobb jeloltet is delegalni kepes onkormanyzat tekinteteben a 
jeloltek letszamara vonatkozd felhivast birosagunk sztikseg eseten modositani tudja.

A Koztarsasagi Elnok soron kivuli ulnokvalasztasrol szdlo hatarozatdt, valamint a fiatalkoruak 
biinteto iigyeiben eljard iilnbk jeldlesehez sziikseges nyomtatvanyokat mellekelten 
csatolom. A nyomtatvanyok elerhetdek a Fovarosi Torvenyszek honlapjan is (2019. evi rendes 
ulnokvalasztas soran kozze tett nyomtatvanyok):

https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugvfeleknek/elkezdodott-2019-evi-birosagi-ulnokvalasztas

Segito kozremukodeset eldre is koszondm.

Budapest, 2022. januar 5.

Melleklet:
Kdztdrsasagi Elnok hatarozata 

- nyomtatvanyok

mailto:pkkb.altalanoselnokh@pkhb.birosag.hu
http://www.bitosag.hu
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugvfeleknek/elkezdodott-2019-evi-birosagi-ulnokvalasztas
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A kOztarsasagi elnOk

KEH/05275-2/2021. szAmu hatArozata

a birosagi OlnOkOk soron kivOu vAlasztAsa idopontjAnak kituzeserol

A birak jogallasarol es ja\ adalmazasarol szolo 2011. evi CLXI1. toncny 216. •? (2) 

bekezdesc alapjan - az Orszagos Birdsagi 1 hvatal dnokenek javaslatara - a Pesri Kozponri 

Keruleri Birdsag iilnokcinck soron kiviili valaszrasat a 2021. deccmbcr 15. napja es 

2022. icbruar 15. napja kozc eso idotartamra ruzbm ki.

Budapest, 2021. < H t u J

KEH ugyszam: Kid l/052~5-2/2021.



Jeloio szemeLuBi\ /szervezet; a (MJ

4/b, szamu melleklet

ncvQ9 a /

cime: , ~ . । t

telefbnszama: 
............

szervezet , 
..............................^<004

k£pviseldj6nek neve:

Birosaoi ulnokke ieldles 

fiatalkoruak biinteto ugyeben eljaro birosagra

A Bjt. 213. § (2) bekezdese1 alapjdn x $e. 6/O^s)c.) ^da^^a 
..................... „..(nev)

*.... —."...........          szam
alatti lakost.....f .............................................................. ......jarasbfrosagra/keruleti

bfrds^gra —.............. . ulnbknekjelbldm.

Ml»»: J.Q1LVLJ.L

a jeloio szervezet kepviseldjenek alairasa, 
belyegzolenyomata

1A Bjt 213. § (2) bekezdese alapjan a fiatalkoruak buntetougyeiben eljaro birdsag
a) pedagogus iilnokeit a birosag illetekessegi teriileten mukodo alapfoku es kozepfoku neveldsi-oktatasi 
intezmenyek tantestuletei,
b) nem pedagogus iilnokeit az egyesiiletek - kiveve a partokat a foglalkozasuk szerinti erdek-kepviseleti 
szervek, valamint oket a Be. 680. § (5) bekezdes c) pontja szerinti munkakbrben foglalkoztato, vagy 
korabban foglalkoztato szervezetek jelolik.



5. szamu melleklet 

♦
NYILATKOZAT 

- birdsagi ulnokke jeloles elfogadasarol

Nemeth Nikoletta (nev, szuleteskorinev)

' (helyseg, iranyitoszam)

- -• sz6m alatti lakos a 

torvenyszeki, jarasbirosagi/kerOleti birdsagi, kozigazgatasi es munkaugyi, fiatalkoruak 
buntetd Qgyeben eljard b(r6sagrax ulnokke valo jeldlesemet elfogadom. ——

A jeloleshez sztiksdges adatokat az alabbiakban kdzldm:

SzUletdsi hely 6s idd:! ‘
Anyja neve:

Iskolai vegzettsdge: foiskola

Foglalkozdsa: jelzorendszeri felelo/tandcsadd

Szakkepzettsdge: attalanos szocidlis munkas (BA diploma)

Munkahelye neve 6s clme: Jdzsefvdrosi Szocialis Szolgdftatd 6s Gyermekjdl6ti KOzpont 
1081 Budapest, N6pszlnh6z u. 22.

Egy honapra jaro tavolleti dljanak dsszege: '

EI6rhet6s6ge (telefon szama, e-mail): t — — *- • - J, “ o

Kijelentem, hogy bUntetlen el66letu vagyok, kfizOgyektol eltilt6s hatdlya alatt nem 6llok. 
Az ezt igazolo birosagi ulnokok r6szere kialHtott hatosagi bizonyltvanyt csatolom.

Fiatalkoruak buntetouqveiben eliaro ulndk eseten a fentieken tOI kijelentem, hogy a Be. 
680. § (5) bekezdeseben meghatarozott felt6teleivel rendelkezem, a
megvalasztasomhoz szukseges adatokat 6s tenyeket tartalmazd dokumentumokat 
(pedagogus, pszichologus diplom^niasol^ta, a Be. 68O.§ (5) bek. c.) pontja szerinti 
munkaltatoi igazolas) mellekelten csatolom. (Bjt. 214. § (2) bek.)

Beleegyezem / Nem egyezem belex, hogy megv6lasztasomat az dnkorm6nyzat 
kepviselo-testulete nyilvanos UI6sen t6rgyalja.


