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Tisztelt Közgyűlés!
Az Alaptörvény 27. cikkének (2) bekezdése alapján, a törvény által meghatározott
ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.
Az ülnöki megbízatás keletkezésével, illetve megszűnésével kapcsolatos szabályokat
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. év CLXII. törvény (a
továbbiakban: Bjt.) tartalmazza. A Bjt. 220. § (1) bekezdés d) pontja értelmében az
ülnöki megbízatás megszűnik a 70. életév betöltésével, melyet a (6) bekezdés alapján
a képviselő-testület határozattal állapít meg, és erről haladéktalanul értesíti az illetékes
bíróság elnökét.
A Pécsi Törvényszék 2020. november 9-én és november 10-én kelt levelében arról
tájékoztatott, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 35/2019.
(IV.30.) Kgy. határozatával a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökévé
megválasztott Faragó Istvánné 2020. október 10. napján, dr. Dránovits Pál 2020.
január 27. napján a 70. életévét betöltötte.
Az ismertetett jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Faragó Istvánné és dr. Dránovits
Pál ülnöki megbízatásának megszűnését meg kell állapítani.
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Bjt. 217. § (4) bekezdése alapján soron kívüli
bírósági ülnökválasztás kiírását – a Köztársasági Elnöknél – kizárólag az Országos
Bírósági Hivatal (OBH) elnöke kezdeményezhet, ennek hiányában új bírósági ülnököt
nem kell választani.
2020. március 31-ével megszűntek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, így az
illetékes, értesítendő bíróság elnöke a Pécsi Törvényszék elnöke.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület ülése nyilvános. Az Mötv.
46. § (2) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett
kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalásakor;
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1.§ával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy
„veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester,
a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A fentiekben írtak alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladatés hatáskörét gyakorolva az előterjesztéshez csatolt határozatot hozom.

Pécs, 2020. november 10.

Dr. Őri László s.k.
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2020. november ….-i
döntéséről
Tárgy: Bírósági ülnökök megbízatása megszűnésének megállapítása
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
/2020. (…...)
határozata
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján– figyelemmel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre – a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. év CLXII. törvény 220. § (6)
bekezdése alapján megállapítom Faragó Istvánné és dr. Dránovits Pál (…) ülnöki
megbízatásának 220. § (1) bekezdés d) pontja szerinti megszűnését.
Az ülnöki megbízatás megszűnéséről a Pécsi Törvényszék elnökét értesítem.
Határidő:
Felelős:

azonnal, az értesítésre 2020. november 30.
Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke

Kapja: Dr. Végi Melinda aljegyző

