1.

A

szSm( mell6klet

bir6sfqi iilndktik josai 6s kittelezetts€sei

Ulndknek az a 30, 6v6t betdltott magyar 6llampolg6r v6laszthat6 meg, aki
nem ill a cselekv6kdpess6get 6rint6 gondnoksSg, vagy timogatott donteshozatal
hatilya alatt, tovebbd blintetlen el66letfi 6s nem 5ll kdzugyekt6l eltiltSs hat6lya alatt
sem.
Az i.iln6koknek az it6lkez6sben hivatSsos birSkkal azonos jogaik 6s
kcitelezetts6geik vannak.

a

Az ulndk<jk a megbizatSsuk id6tartama alatt nem lehetnek tagjai p6rtnak €s
politikai tevdkenys6get sem folytathatnak (Bjt. 212.5 (3) bek.) Az orszdggyfil6si
k6pvisel6i megbizat6s, az cinkormSnyzati k6pvisel6-testuleti tagsSg politikai
tevdkenys6gnek tekintend6. Nem politikai tev6kenys6g a munkaviillal6i - szakmai,
6rdekv6delmi - szervezetben val6 r6szv6tel,

Az uln6kot az

igazsdgszolgiltatSsban val6 r6szvdteidvel. osszefrigg6
cselekm6nye tekintet6ben mentelmi jog illeti meg. A mentess6g terjedelmere 6s az
ailndk mentelmijoginak felfuggeszt6sere vonatkoz6 szabSlyokat a Bjt. 2. 5 (4) 6s (5)
bekezddse tartalmazza:
A megv6lasztott irlndknek blr6i eskut kell tennie.

Az i..iln6kdt a bir6sig elncike hvja be 6s osztja be az i'telkez6 tanScsba. E
iiszts6ge gyakoil6sSnak idejdre az ulncikdt a Bit. 221 , 5 rendelkezdsei szerint
tiivoll6ti dil, illet6leg tiszteletdij illeti me& amelyet a bir6sdgok kolts6gvet6silkb6l
tdritenek meg.

A Bjt, 221.5 (1) bekezd6s6ben

foglaltak szerint

a

munkaviszonyban,
kormdnytisztvisel6i, kdzszolgSlati vagy kdzalkalmazotti jogviszonyban, a tegyveres
szerveknel 6s a Magyar Honv6dsdgn6l szolgSlati viszonyban, vagy foglalkoztat5sra
ir6nyul0 m6s jogrriszonyban (szovetkezetn6l munkaviszony jellegfi jogviszonyban
stb.) 5116 ulndk6t 0lndki mrlik6dds6nek id6tartamSra a tdvoll6ti dija illeti meg.

A (3) bekezd6s alapj6n az (1) bekezd6sben meghat6rozott jogviszonyokban nem

5116,

vagy az Ulnoki mUkdd6se idej6re munkabdrben (dijaz6sban) nem r6szes0l6 tilnokot
tiszteletdlj illeti meg. A tiszteletd(i mdrt6ke az ulndk m(koddsdnek minden napjdra a
bir6i illetm6nyaiap (396.000.ft) egy munk:inapra es6 6sszeg6nek a25 szinal|ka.

7
Az (5) bekezd6s szerint az Ulndk a hivatalos kikrildet6s6vel

jdr6 k6lts6geket a bir6kra
irSnyad6 rendelkez6sek megfelel6 alkalmazds6val szSmolhatja el.

Joga az illnoknek, hogy a behivSsSr6l legalSbb egy h6nappal kor6bban
6rtes0ljrin. illetve, hogy k6rds6re, fontos okb6l a bir6s6g elnoke elhalaszthassa a
miikod6se megkezd6s6nek id6pontjjt.
Az ft6lkez6 tan5cshoz beosztott iilnok joga, hogy a tirgyaland6 rigyek tdny- 6s
joganyag6t megismerhesse, arr6l 6t az ft6lkez6 tan5cs eln6ke t6jdkoztassa.

Az it6let meghozatal6t

mege1626

zArt tanicskoziissal kapcsolatos
is kotelez6. Ez vonatkozik a

tan6cskozdsi titok meg6rz6se az rjln<jk szdmdra
szolgdlati, illetve az illamtitokra is.

tu

a

0ln6kdkre vonatkozd legfontosabb rendelkez6seket
bfr6sAgok
szervezeter6l 6s igazgatSsdr6l sz6l6 201 1. dvi CLXI. torveny 6s a birak jog6lldsd16l 6s
javadalmazdsdr6l sz6l6 201 1. 6vi CLX|l. torvdny tartalmazza.

3,

sziimf mell6klet

NYILATKOZAT
bir6siigi 0lnrikkd jeliil6s elfogaddsdr6t

................:............

::::::::::::: ;:,1i",","1;
........(utca).............. szdm alafti lakos

(torv6nysz€ki, jdrdsbir6s6gi, kozigazgatasi ds munkaugTi,
fiatarkor0ak b0ntet6
0gy€ben elj6r6 bfr6s6gra) iilnokk6 va16 jeldldsemet etfogadom.

A

jelol6shez szr.iksdges adatokat az aliibbiakban k6zldm:

Szulet6si hely 6s id6;
Anyja neve:
lskolai v6gzetts6gei ......................
Foglalkozilsa:
Munkahelye neve 6s c(me:
Egy h6napra jA16 tdvoll6ti dij6nak 6sszege .,.....................,,...........,........:............

El6rhet6s6ge (telefon sz5ma, e-mail): ..................................................................:................

Kijelentem, hogy az'riln6kkd v5l6s tcirv6nyben (Bjt.212. s (1) bek.) meghatjrozou
sztiks6ges feltdt€leivel rendelkezem. A btintetlen e16dletemet igazo16 hat6sagi
bizonyitvinyt mell6kelten csatolom,

'Beleegyezem/Nem egyezem bele, hogy megvdlasztdsomat
k6pvisel6-testUlete nyilviinos 0l6sen ti rgyalja.

az

DAtum:

jeliilt aliiirdsa
" nem

klvdnt rdsz t6rlend6

6nkormjnvzat

8

2. szdm6

Bir6siiql
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mell6klet

nitkkd ielitlds

5 (1) bekezddse atapjin................

......--..........,.., (n6v)
...... . sz. alatti lakost

b116sigra

.,.,.,..........,..,...,.....
D6tum

0ln6knek jel6t6m.

.....,....,..

je1616

' Megjegyz6s: A jeliil$ oldtrdsdn kfviil, ha:
1.) vdlaut6polgdr o jel6l6, okkor olvashatd niv
ds dlland' lakch, telefonszdm felttintetdse;
2.)

a jel6!6, c ueruezet nevq cime €s
jetdlex
a
otdlrd kdpvisel6j€nek megjel1lCse

szervezet

is sz0kseges.

alifrSsa *

