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HIRDETMENY
A Balassagyarmati T6ru6nysz6k eln1ke, Dr. Tatdr-Kis P6ter a 2019.Et.t.A.32/18. sz6m0 level'ben
arr6l tdi1koztatott, hogy a K6ztdrsasdgi Eln1k - az Orszdgos Biros1gi Hivatat Etn6k6nek
el6terieszt6s6re - a 2019.6vi soros iilndkvdlasztdst 2019. mdrcius 07. 6s 2019. apritis 30. napja
k1z)tt id5pontra tfrzte ki.

Az Orszdgos Bir6sdgi Hivatal E,ln1ke a 20.57J2019.(t1.21.) OBHE hatitrozatdban meg1ttapttotta, hogy
a 2019. 6vi soros elndkvitlasztds kereteben a Balassagyarmati Jdrdtsbirosdghoz - a zavartalan
mAkOd6s 6rdek6ben - fiatalkorilak elleni btintet1eljardsban etjarni jogosutt 4 fO tiln6k6t sz0ks6ges
megvdlasztani.

A iSritsbir6sdgokra megvdlasztilndo ulnokok tekintet1ben a jdritsbirosdg szekhelye szerint ittetlkes
helyi, illetve telepiil6si nemzetisdgi 6nkormdnyzati kepvisel6lest0tetek jogosuttak az iitn6k6k
megvalasztds6ra. A vdlaszt4ts siordn biztosftani kell, hogy legal1bb egy tiln6k6t minden nemzetis1gi
1nkorm1nyzat vdlaszthasson, ez6rt a nemzetisAgi lnkormdtnyzatok egy-egy iiln1k megvdlasztdsihra
jogosultak.

A birdkictgdll1sdr6l6siavadalmazitsdr6l sz6l6 2011.6viCLX|l. t1rueny (tovdbbiakban: Bjt.) 212. S (1)
bekezd6t;6ben rdgzitett dltalhnos feltfltel szerint 1lnoknek az a 30. 6v6t bet6lt6tt magyar 6llampolg6r
vdlaszthat6 meg, aki nem 6ll cselekvdk6pessdgef 1rintl gondnoksdg, vagy tlmogatott dlnt1shozatat
hatdlya alatt, tovdbb6 bAntetlen el66lefi 6s nem dll kozagyekt6l eltiltds hatdlya alatt sem.
b0ntet6eliardsr6l sz6lo 2017. 6vi XC. t1rv6ny (a tovdbbiakban: Be.) 6S0. S g) bekezd1s6ben
rOgzitett kill6nds felt6tel szerintl a fiatalkor1 elleni bilntet6eljdrdsban uln6kk6nt kizdrotag
a) pedag6gus,
b) pszicho169us, vagy
a csal6d-, gyermek- eis ifj1sdgvAdelmi szolgdltat1s, gydmugyi igazgatds keret6ben az
ell1tottak gy6gyitdsdt, 1ltoldsdt, foglalkoztatds1t, fejleszt6s1t, ell1tdsdt, nevetds't, gondozds^t
vagy szociSLs segif6s6f, a gyermek sorsdnak rendez6s6t kozvetlenul szolgdlo, egyetemi vagy
filiskolai v^gzettsdghez k1tdtt munkak1rben dolgoz6 vagy kor1bban dotgoz6 szem6ly vehet

A

c)

rEszt.

A Bit. 213. $ (2) bekezd1s a) pontja ertelm1ben a fiatalkorrtak bilntetd ilgy6ben eljdr6 bir6sdg
pedagogus iilndkeit a birosdg illetlkesslgi teriileten milkod6 alapfokl 6s k6z6pfok0 nevet1sioktatdsi i,nt6zm6nyek tantestiiletlei jel6lik. A tantestiiletek nyugdfjas, allomdnyukba mdr nem tartozo

pedagog ttst is jel6l hetnek.

A Bit. 213t. $ (2) bekezdds b) pontja 6rtelm6ben a fiatalkorrtak biintet6 iigy6ben eljdr6 birosdg nem
pedag6gus iilndkeit az egyesiiletek - kivlve a pdftokat -, a foglalkozdsuk szerinti 1rdekk1pviseteti
szeruek, a Be. 680. $ (5) beke>zd1s c) pontja szerinti munkakdrben foglatkoztato, vagy kordbban
fog I al koztat6 sze ruezete k jel6l i k

A

iel6l6shez sz(iks6ges nyonttatu1nyok, t6j6koztato anyagok

a

balassagyarmat.hu honlapon

megtal1lhat6k, illetue szem6lyesen a Balassagyarmati KdzOs Onkormdnyzati Hivatat Onkormilnyzati,
H u m 6 n szo lg 1ltatdsi 6 s I g a zg atd sii O szt1ly 6 n ig6 n ye I h et6k.

A iel6l6sltez csatolni kell az elfogad6 nyilatkozatot, amelynek taftalmaznia kett a Bjt. 214. S
be ke zd 6 s6 be

n

fe I so ro lt a d ato

kat.

(1)

A jet1lt a jet6t6s elf$gaddsdt k6vet6en hataddktalanrtL az aln6kk6 t6ft6n6 megv1lasztasdra jogosutt
k6pvisel6-testiilet r6|zdre a bir6sdgi iiln6kdk r6sz6re kidllitott erkdlcsi bizonyitvdnnyal igazolja
azt, hogy
bilntetlen eldeletfr
nem 6ll kOzltgyekt6l eltiltds hat1lya alaft. (A jel6l6shez ezen speciilis felt5telt is igazol6
erkOlcsi bizohyitvdnyt kell ig1nyelni.)

-

A

fiatalkor0ak btintQt6tigyeiben eljdr6 bfr6sdg nem pedag6gus illnokjel1ltj1nek az tilnOkkl t6rt6n6
megvdlasztdsdra joQosult k5pvisel6-testiilet r6sz6re igazolnia kell a megv1lasztdsdhoz szr.iks6ges
adatokat 6s tdnyek@t. Amennyiben a jel5lt ezen igazol1tsi kdtelezettsAg valamelyik6t elmulasztja,
Alndkk6 megvdlasztQni nem lehet.

A

jet6l6st

a

BatassQgyarmati Klzos Onkormdnyzati Hivatat Onkormdnyzati, Hum6nszolgdltatdsi 6s
iprilis h6 15. napjaig lehet bejelenteni.

lgazgatdsi Osztdlydk 2019.

Balassagyarmat, 2079. mdrcius 21.
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