2661

Balassagyarm at Veros Polgerm estere
Balassagyarmat, Rek6czi fejedelem u. 12. pf.:

SB.

Telefon: (35)505-925, Telefax: (35)300-782, email: pmester@balassagyarmat.hu

HIRDETMENY

A

Balassagyarmati TArvenysz'k eln,khelyettese, Dr. Fekete Zsott a 201A.E\.1.A.76/2. szemI
level'ben arr6l tAi4koztatott, hogy a Kozarsasagi Elnok - az Orszdgos Bir1segi Hivatat Eln,keneK
kezdemenyezesere - soron klviili iilnakvelaszt^st ttiz1tt ki 2018. Aprilis 5. es epritis 30. napja kAz'tt
id6pontra.

Az Orszagos Bir1segi Hivatal Eln'ke a 39/2018.(1.30.) OBHE haarozaaban mege apitotta, hogy a
2018. 6vi soron kiv(ili elndkvehsztes kerercben a Balassagyarma\ Jerasbir1seghoz a fiatalkorlak
e eni bAntetdeueresban euerni jagosult 1 fO Atn1kAt szijkseges megvehsztani.
A i1rAsbir'segokra megvebsztand1 alnakak tekintet'ben a jeresbir6sAg szekhelye szerint ittetekes
helyi, illetve telepiil6si nemzetisegi ankormAnyzati k6pvisel1-testaletek jogosultak az Uln6k6k
megvabszEsara.
A birak joge esar5l 6s javadalmazesarot sz6t6 2u 1. evi cLX . taN'ny ftovabbiakban: Btt.) 212. (1)
S
bekezdeseben rogziteft altalenos feltetel szerint Alnaknek az a 30. 6vet bet'ttatt magyar 1rtlampo@er
vehszthat6 meg, aki nem 6ll cselekvokdpesseget erint6 gondnokseg, vagy Emogatott d'nt'shozatat
hatAlya alatt, tovebb1 bUntetlen .'l66let(i 6s nem e kAztigyekt'l eltittds hatdlya atait sem.

A bantet5eueresrol sz6l0 2017. 6vi XC. tdrv€ny 630. S ft bekezdeseben ragzitett kijt1nais fett1tel
szerint a fiatalkor1 elleni btintet^e\eresban iiln6kk6nt kizer'lao

a)
b)

pedag6gus,

pszichol5gus, vagy

c) a

csalad-, gyermek- 6.s ifjIsegvedehi szovaftafts, gy,nAgyi igazgates keretlben az
e etoftak gy'gyitaseL epohset, foglalkoztataseL fejlesztlset, e atasei, nevel6s6t, gondozaset
vagy szocielis segi16s61 a gyermek sorsenak rendezeset k'zvetteniil szobeb egyetemi vagy
foiskolai vegzettseghez ,k6t6tt munkakorben dolgoz6 vagy kor\bban dotgbz6 siemely vehet
reszt.

A Bjt.213. s e) bekezdes a) r.ontja 6ftetm6ben a fiatatkoriak biintet, itgyaben eljer6 bir6seg
pedag6gus Ulniikeit a bir6seg i et6kessegi teriileten mnkiid' alapfokti ei XAzepfoXU nevellsioma6si i ntez m 6nyek tantestti I'ztei jel 6l i k.

A jelal^shez szrksdges nyontatv,nyok, 6jekoztat6 anyagok a

balassagyarmat.hu honlapon
megtat6lhat6k, illetve szemelyesttn a Balassagyarmati Kdz1s Onkormenyzati iivatal Onkorm1nyzau,
H u m 6 n szolg

6lhft si 6 s lg azg at'si Oszt6 lye n ig6 nyel het6k.

A iel6l6st a Balassagyarmati Kcizas onkormenyzati Hivatal onkormilnyzati, Humenszoqeftaasi es
lgazgaftsi Osztalyen 2018. eprilis h6 1S- napjeig bhet bejetenteni.
Balassagyarmat, 2018. mArcius
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