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Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
bírósági ülnökök megválasztásáról szóló 68/2019. (IV. 18.) határozatával megválasztotta a
Debreceni Járásbíróság, a Debreceni Törvényszék és a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság ülnökeit 4 évi időtartamra.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.)
220. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év
betöltésével. A Bjt. 220. § (6) bekezdése rendelkezik arról, hogy a fenti esetben az ülnöki
megbízatás megszűnését a Közgyűlés határozattal állapítja meg, és erről az illetékes bíróság
elnökét haladéktalanul értesíti.
A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra megválasztott ülnökök közül Fegyverneki
Tiborné 2022. június 10-én tölti be 70. életévét, ezért a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia
ülnöki megbízatásának megszűnéséről.
2020. március 31. napjával a közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűntek, melyre
tekintettel 2020. április 1. napjától a közigazgatási és munkaügyi perekben a törvényszékek
járnak el, így a Bjt. 220. § (6) bekezdése értelmében a Közgyűlés döntéséről a Debreceni
Törvényszék elnökét kell értesíteni.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 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 2021. február 8.
napjával.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint „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 katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a
307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXII. törvény 220. § (1) bekezdés d) pontja és (6)
bekezdése alapján
1./ megállapítja a bírósági ülnökök megválasztásáról szóló 68/2019. (IV. 18.) határozat 1./ pont
c) alpontja alapján megválasztott Fegyverneki Tiborné ülnöki megbízatásának megszűnését
2022. június 10. napjával, 70. életévének betöltésére tekintettel.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy az ülnöki megbízatás megszűnéséről a Debreceni Törvényszék
elnökét és az érintettet értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2022. május 19.

Dr. Papp László
polgármester

