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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Köztársaság Alkotmányának 46. § (2) bekezdése értelmében a törvény által 
meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az 
ítélkezésben. 
 
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: 
Bjt.) 124. § (1) bekezdése alapján a kerületi bíróságok ülnökeit a bíróság illetékességi területe 
szerinti települési önkormányzatok és a települési kisebbségi önkormányzatok képviselő-
testületei választják meg. 
 
A Bjt. 125. § (1) bekezdése értelmében az ülnökök megbízatása 4 évre szól. A legutóbbi 
ülnökválasztás 2003-ban volt, ezért szükséges az új választás megtartása. 
 
A Bjt. 125. § (2) bekezdése szerint az ülnökök választását a köztársasági elnök tűzi ki. A 
köztársasági elnök a bíróságok ülnökeinek megválasztása időpontjának kijelöléséről szóló 
28/2007. (II. 28.) KE határozatával a bíróságok ülnökeinek megválasztását 2007. március 5. 
és április 22. közé eső időtartamra tűzte ki. 
 
Az ülnökök jelölése a Bjt. 123. §-ában foglaltak figyelembevételével történt. A Budapesti 
XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságra 17 fő, a Pesti Központi Kerületi Bíróságra 1 fő 
pedagógus ülnököt jelöltek az arra jogosultak. 
 
A Bjt. 125. § (4) bekezdése alapján az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: 
OIT) állapítja meg, hogy a választó szerv melyik bírósághoz hány ülnököt választ. Az OIT 
Hivatala Bírósági Igazgatási Főosztály 12.078/2007. OIT Hiv. számú levelében foglaltak 
szerint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi Bíróságra 10 fő, a Pesti Központi Kerületi 
Bíróságra 1 fő pedagógus ülnököt kell választania. 
 
A jelöltek a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatukban mindannyian 
beleegyezésüket adták ahhoz, hogy az önkormányzat képviselő-testülete 
megválasztásukat nyilvános ülésen tárgyalja, ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdése a) pontját figyelembe véve, a napirend tárgyalása során 
nem kell zárt ülést tartani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a bírósági ülnökök megválasztásáról. 
 
Budapest, 2007. március 29. 
 
 
         T ó t h    Mihály 
         polgármester 
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