ELŐTERJESZTÉS
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 24-én tartandó ülésére
Az előterjesztés tárgya:

Szarvai Járásbíróságra történő soron kívüli ülnökjelölés

Melléklet:

Tájékoztató anyag

A napirend előterjesztője: Kovács Mária polgármester
Az előterjesztés készítője: Czene Boglárka jegyző
A képviselő-testületi ülés jellege:
Döntés jellege:

nyílt ülés

egyszerű többséggel

zárt ülés
minősített többséggel

Előzetesen tárgyalta:
Oktatási, szociális és gazdasági Bizottság

Ecsegfalva, 2018. április 6.

Kovács Mária
polgármester

* : A képviselő-testület ülés jellege
a) zárt ülést kell tartani
aa) hatósági,
ab) összeférhetetlenségi,
ac) méltatlansági,
ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
af) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
b) érintett kérésére zárt ülést tart ba) választás,
bb) kinevezés,
bc) felmentés,
bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
be) fegyelmi eljárás megindítása
bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
c) zárt ülést rendelhet el

ca) vagyonával való rendelkezés,
cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett
üzleti érdekét sértené.

**: Minősített többségi szavazás szükséges a
1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt
választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból
történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7.önkormányzati képviselő kizárásához, összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy
más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy
elidegenítéséhez, megterheléséhez,
c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
f) hitelfelvételhez,
g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és
az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2018. július 1-jén hatályba lépő, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (új Be.)
egyes rendelkezései megváltoztatják a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő
ülnökökre vonatkozó szabályokat. Az Országos Bírósági Hivatal felmérte, hogy a
törvényszékeken elégséges-e a jelenlegi ülnöki létszám, illetve szükség van-e soron kívüli
ülnökválasztás kezdeményezésére.
A köztársasági elnök az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére 2018. április 5.
és április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki a bírósági ülnökök soron kívüli választását az
ülnöki létszám optimalizálására érdekében. A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – az
Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően – az ítélkezés menetében
megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni. A törvényben meghatározott képviselőtestületekre, mint választó szervekre, kiemelt feladatot jelent az ülnökválasztás lebonyolítása.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szeretnénk az önkormányzatok munkáját
segíteni a jelölési és választási eljárások lefolytatásában. Erre figyelemmel készítettük el a
Tájékoztatót, remélve, hogy az abban foglaltak munkájukat megkönnyítik.
A fentiek alapján Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron kívüli
ülnökválasztás keretében a Szarvasi Járásbíróságra ülnököket választ.
Előterjesztésemhez mellékelem:
• a bírósági ülnökök 2018. évi soron kívüli választásáról szóló tájékoztatót,
• a bírósági ülnökök jogai és kötelezettségeiről szóló tájékoztatót,
• Bírósági ülnökké jelölés nyomtatványt,
• bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalni és a
Járásbíróságra történő soron kívüli ülnökjelölésről dönteni szíveskedjenek.

Szarvai

Határozati javaslat:
____/2018. (IV.24.) Kt. hat.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Járásbíróságra nem kíván ülnököt jelölni.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét értesítse.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
azonnal

