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HIRDETMENY
A Balassagyarmati r6rv6nysz6k elnokhelyettese, Dr. Fekete Zsolt, 2079.Er.r.A.32/64.
szdmri level6ben arr6l tej6koztatott, hogy Ader !6nos k6zt6rsas6gi elnok - az
orsz6gos Bir6sagi Hivatal Elncik6nek e16te4eszt6s6re - 2019. augusztus 1. 6s 2019.
szeptember 30. napja kiizotti id6ponka soro4 kivi.ili iilntikv illasztitst triziitt ki.
Ennek oka, hogy az ez €v tavaszltn megtartott bir6s6gi iilnrikvalasztas tiibb
torv6nysz6k 6.s j(rasbir6sag eset6ben eredm6nyteleniil, illetve nem a bir6s6gok
zavartalan m{lkdd6s6hez szriks6ges sz6mri oln6k rnegv6laszt6s6val z6rult. Ezek k6z6
tartozlk a Balassagyarmati J6rdsbir6s6g is, ahov6 jelen eljar6s keretEben tovdbbi 3
f6, a fiatalkoriak elleni biintet6eli6rasban kiizrem(kiidd iilniikiit kell
megvilasztani.

Az rilnokok

megv6laszt6s6ra a j6r6sbir6s6g sz6kheiye szerint illet6kes helyi
6nkorm6nyza! illetve telepril6si nemzetis6gi onkormdnyzat jogosult. A v6laszt6s
sor6n biztositar i ke1l, hogy legal6bb egy n1n<ik6t a nemzetis6gi onkorm6nyzat
vdlaszthasson.

A bir6k jogallls|r6l 6s javadalma z6sAr6l sz6l6

2011,. 6vi CLXIL torv6ny
(tov6bbiakban: Bjt.) 272. S (1) bekezd6s6ben rdgziten dltalinos felt€tel szerint
rilndknek az a 30. €v6t betdlttitt magyar rillampolgir vdlaszthat6 meg, aki nem dll
cselekv6k6pess6get 6rintd gondnoksdg vagy temogatott diint6shozatal hatdlya
alatt, tov6bb6 bi,intetlen eld6letri 6s nem rall kitziigyektdl elfiltds hatdlya alatt sem.

A brintet6elj6rlsrdl sz6l6 2017. €vi XC. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Be.) 6g0. g (5)
bekezdEsdben rdgzitett kiildnds felt6tel szerint fiatalkoni elleni bi,intet6elj6r6sban
i.i I

niikk6nt kizlr 6lag

a)
b)

c)

pedag6gus,
pszichol6gus, vagy
a csal6d-, gyermek- 6s ifjfrsagv6delmi szolg6lta t6s, gyAmngyi igazgatAs
keret6ben az elletottak gy6gyit6tsat, apolfusat, foglalkoztat6s ift, fejleszt6s6t,
ellltAsAt, nevel6s6t, gondoz6s6t vagy szociilis segit6s6t, a gyermek sorsdnak
rendez6s6t kiizvetleni.il szolg6l6, egyetemi vagy fdiskolai vlgzettsl.ghez
kdtiitt munkakdrben dolgoz6 vagy koribban d,olgoz6 szem6ly vehet r6szt.

A Bjt. 213. s (2) bekezd6s a) pontja 6rtelm6ben a fiatalkorfrak biintet6 rigydben eljir6
bir6s6rg pedag6gus tilniikeit a bir6s6g illet6kess6gi teriilet6n mrikod6 alapfokri 6s
kdz6pfokf nevel6si-oktat6si intezm€nyek tantestriletei jekilik. A tantestiiletek
nyugdijas, 61lom6nyukba m6r nem tartoz6 pedag6gust is jelcilhetnek.

A Bjt. 213. S (2) bekezd6s b) pontja

6rtelm6ben a fiatalkorriak biintet6 iigyEben
eljAr6 bir6s1g nem pedag6gus iilndkeit az egyesiiletek - kiv6ve a pdrtokat -, a
foglalkozdsuk szerinti 6rdekk6pviseleti szervek, a Be. 680. S (5) bekezd6s c) pontja
szerinti munkakdrben foglalkoztat6, vagy kor5bban foglalkoztat6 szervezetek jelolik.

A

jelol€shez sziiks6ges nyomtatv6nyok, ttrjlkoztat6 anyagok
www.balassagyarmat.hu honJapon megtalsJhat6k, illeWe szemelyesen

a
a

Balassagyarmati Kozos Onkorm6nyzati Hivatal Onkorm6nyzati, Hum6nszolg6ltat6si
6s Igazgat6si Osztaly 6n ig6nyelhet6k.

A jel6l6shez csatolni kell az elfogad6 nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia
214. S (1) bekezdds6ben felsorolt adatokat.

A

ke11

a Bjt.

a

jeldl6s elfogad6sdt kdvet6en halad6ktalanul, az iilnokk6 t6rt6n6
megv6laszt6sdra jogosult k6pvise16-teshilet rbszlre a bir6sAgi iilniikiik r6.sz6re
jel61t

kiillitott erktilcsi bizonyitudnny al igazolja azt, hogy

-

brintetlen el661etf
nem e1l kozngyekt6l eltiltas hat6iya alatt. (A jelol6shez ezen specidlis feltetelt
is igazol6 erkdlcsi bizonyitvdnyt kell igdnyelni.)

A fiatalkorriak biintet6rigyeiben elj6r6 bir6s6g nem pedag6gus iilndkjeldltj6nek

az
rilnokk6 trirt6n6 megvAlaszt6sAra jogosult k€pvisel6-testi.ilet r6sz6re igazolnia kell a
megviiaszt(tsLhoz szriks6ges adatokat 6s t6nyeket. Amennyiben a jelolt ezen

igazol6si kotelezetts6g valamelyik6t elmulasztja, iilndkk6 megvAlasztani nem lehet.

A

je1ol6st a Balassagyarmati K<iz<is Onkormdnyzati Hivatal Onkorm6nyzati,
Humdnszolg6ltat6si 6s Igazgatlsi Oszt6ly1n 2019. szeptember 15. napjdig lehet
bejelenteni. Tovdbbi inform6ci6 k6rhet6 a Hivatal munkatdrsait6l a 06-35-505-921-es
telefonsz6mon.
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