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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII tv. 216. § (1) 
bekezdése akként rendelkezik, hogy a népi ülnökök megbízatása 4 évre szól. 
Megválasztásukra a helyhatósági választásokat követő év tavaszán kerül sor. Általános 
ülnökválasztás utoljára 2011. március 7.- április 30. napja között volt. Az akkor 
megválasztott személyek megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap 
elteltével lejár.  
A köztársasági elnök 98/2015. . (II.11.) KE határozatával az idei ülnökválasztást 2015. 
március 7. – április 30. napja közé eső időtartamra jelölte ki. 
 
Népi ülnöknek büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező, 30. életévét betöltött 
magyar állampolgár választható, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, 
támogatott döntéshozatal, vagy közügyektől eltiltás hatálya alatt. Ülnöki 
tevékenységük ideje alatt nem lehetnek pártnak tagjai, és politikai tevékenységet sem 
folytathatnak. Ülnököt jelölhetnek a bíróság illetékességi területén lakhellyel 
rendelkező választópolgárok, a helyi önkormányzatok (a települési kisebbségi 
önkormányzatok is) és a társadalmi szervezetek a pártok kivételével. A fiatalkorúak 
büntetőügyeiben eljáró bíróságok pedagógus ülnökeit csak a bíróság illetékességi 
területén működő alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei 
jelölhetik.  
 
Az Országos Bírósági Hivatal közlése szerint a Komlói Járásbírósághoz 
megválasztható ülnökök száma összesen 16 fő, közülük – a fiatalkorúak 
büntetőügyeiben való eljárás miatt - 4 főnek pedagógusi végzettséggel kell 
rendelkeznie.  
 
A választás lebonyolítása érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: 
 

- Felhívást bocsátottunk ki, amelyet az Országos Bírósági Hivatal 
tájékoztatójával, a jelöléshez szükséges nyomtatványokkal megküldtünk a 
Komlói Városi Bíróság illetékességi területéhez tartozó 49 település 
polgármesterének/jegyzőjének/körjegyzőjének azzal a kéréssel, hogy juttassák 
el a felhívást a területükön működő alap- és középfokú nevelési-oktatási 
intézményeinek tantestületeihez is. 

- A felhívást megjelentettük a Komló és Térsége helyi televízióban, továbbá 
közzétettük a helyi újságban is. 

- A plakátokat helyeztünk el. 
- A felhívást közvetlenül megküldtük a helyi alap- és középfokú nevelési-oktatási 

intézmények tantestületeinek. 
 
A felhívásra összesen 21 jelölés érkezett, közülük 4 db érvénytelen. Összesen 3 db 
pedagógus ülnökre érkezett javaslat. A beszerzett hatósági bizonyítványok szerint 
valamennyi jelölt büntetlen előéletű, a választók nyilvántartása szerint választójoggal 
rendelkező magyar állampolgár. (Az előterjesztés melléklete tartalmazza a jelöltek 



adatait, amelyet a személyiségi jogok védelme érdekében nem teszünk közzé, csak a 
képviselők részére juttatjuk el.) Valamennyi jelölt megfelel a törvényes előfeltételnek.  
A jelöltek nem kérték zárt ülés tartását. 
 
Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság tárgyalja, álláspontját a 
testületi ülésen szóban ismerteti. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
 
A képviselő-testület – a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalása 
figyelembevételével – megtárgyalta a Komlói Járásbíróság népi ülnökeinek 
megválasztására irányuló javaslatokat. 
 
A képviselő-testület …..............................alatti lakost a Komlói Járásíróság népi 
ülnökévé, ………………….. alatti lakost a Komlói Városi Bíróság pedagógus népi 
ülnökévé választja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a jelölteket és a 
bíróság elnökét haladéktalanul tájékoztassa, továbbá a megválasztott ülnökök 
eskütételének megszervezéséről és a megbízólevelek átadásáról gondoskodjon. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polics József  polgármester 
 
 
Komló, 2015. március 20. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 



N É V Lakcím Szakképzettség Végzettség Foglalkozás 

Esküdt István    Komló, Arany J. u. 6. sz. gépi forgácsoló szakmunkásképző  nyugdíjas 

Góz Brigitta Komló,  Május 1. u. 7. sz. - gimnáziumi érettségi gondnok 

Szeitz Béla Komló, Krisztina u. 6. sz. géplakatos 
szakérettségi, 

(felsőfokú külker.) 
nyugdíjas 

Haász Imréné 

sz.: Hegedűs Irén 
Komló, Ifjúság u. 36. sz. 

könyvelő, statisztikus, 
tervező 

közgazdasági 
szakközépiskola 

nyugdíjas 

Kispál József Komló, Dózsa Gy. u. 5. sz. műszaki szakoktató műszaki főiskola rokkant járadékos 

Hosszú Józsefné 

sz.: Kaszab Erzsébet 

Komló, Széchenyi u. 11. 
sz 

könyvelő, statisztikus 
közgazdasági 

szakközépiskola 
nyugdíjas 

Elter Ottóné  

sz.: Turcsány Erzsébet 

Komló, Függetlenség u. 
24. sz. 

- érettségi nyugdíjas 

Dr. Kóborné Vámos 
Zsuzsanna 

Komló, Jó szerencsét u. 
18. sz. 

- 
gimnáziumi érettségi + 

3 és fél év főiskola 
hálózatépítő 

Szabó Lászlóné 

sz.: Ujvári Jolán 
Komló, Május 1. u. 6. sz. - gimnáziumi érettségi nyugdíjas 

     



Bogyay Mariann 

sz.: Somfai Mariann 

Magyaregregy, Rákóczi u. 
4/A. sz. 

Könyvelő, személyügyi 
szervező 

főiskola Szakmai munkatárs 

Gáspárné Kovács Lívia Komló, Vértanúk u. 27. sz. gyógypedagógus főiskola tanár 

Barta Zsolt Győzőné 

Sz.: Dobránszki Mária 

Komló, Nagyszántó u. 3. 
sz. 

fodrász szakmunkásképző munkanélküli 

Pappné Raufschneider 
Klára 

Komló, Bartók B. u. 19. fodrász szakmunkásképző nyugdíjas 

Molnár Júlia Komló, Majális tér 4. gyors- és gépíró érettségi nyugdíjas 

Geisz Istvánné 

sz.: Nagy Ludmilla 
Komló, Damjanich u. 20. tanítónő főiskola nyugdíjas 

Virág Gáspár Józsefné 

sz. Papp Erzsébet 
Komló, Kossuth L. u. 46. csecsemőgondozó és ápoló egészségügyi szakiskola nyugdíjas 

Jéhn Istvánné 

sz. Rostás Rózsa 

Mecsekpölöske, Rózsa u. 
7. sz. 

tanár, közoktatási vezető főiskola nyugdíjas 

     

 


