
Jegyzőkönyv 
 
Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak Kaposvár 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. alatti hivatali helyiségben 
2019. április 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint. 
 
Cserti Istvánné elnök: Köszöntötte képviselőtársait és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, 
valamint Bálint Gabriella ülnökjelöltet. Megállapította, hogy 3 fő képviselő jelen van, így az 
ülés határozatképes. A jelenléti ívet az 1. számú melléklet tartalmazza. Kérte a meghívóban 
szereplő napirend megszavazását. A meghívót a 2. számú melléklet tartalmazza.  
 
35/2019. (IV. 29.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a napirendet elfogadta.  
 
Szavazati arány:  3  igen 

-     nem 
-     tartózkodás 
 

Napirend: 
 

1. Előterjesztés a bírósági ülnökök megválasztásáról 
Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    dr. Gróf Regina irodavezető 

 
Napirend tárgyalása: 

 
1. Előterjesztés a bírósági ülnökök megválasztásáról (3. sz. melléklet) 

Előterjesztő:     Szita Károly polgármester 
Közreműködik:     dr. Gróf Regina irodavezető 

 
Cserti Istvánné elnök: Köszöntötte Bálint Gabriellát és kérte, hogy mondjon magáról pár 
szót. 
 
Bálint Gabriella ülnökjelölt: Elmondta, hogy jelenleg nyugdíjas, a Berzsenyi Dániel 
Általános Iskolában tanított 1976-tól 2015-ig. Két ciklust a Törvényszéken ülnökként 
dolgozott. Kaposváron született, szülei, nagyszülei is innen származnak. Párja ügyvéd 
Budapesten, de kaposvári származású, ő is nyugdíjas már.  
 
Fekete Balázs képviselő: Megköszönte Bálint Gabriellának, hogy megjelent az ülésen. 
Elmondta, hogy kevesebben jelentkeztek az ülnöki pályázatra, mint ahány hely van. 
Megkérdezte, hogy hogyan értesült arról, hogy pályázni lehet. 
 
Bálint Gabriella ülnökjelölt: Elmondta, hogy újságból értesült a lehetőségről. A 
Törvényszéken utoljára nyáron volt jelen ülnökként, így nem ott kapott tájékoztatást erről. 
 
Fekete Balázs képviselő: Megkérdezte, hogy véleménye szerint miért nem szeretnének a 
pedagógusok - vagy mások, akik megfelelnek a feltételeknek - ülnökök lenni. Miért nem 
jelentkeznek, esetleg a fizetés miatt? 



Bálint Gabriella ülnökjelölt: Elmondta, hogy fizetés miatt annyira nem vonzó. A másik 
probléma, hogy aki dolgozik, nem tudja vállalni, mert nem mindig engedik el a 
munkahelyéről. Meg kell oldani a helyettesítését is. Az életkor is fontos. Négy évre választják 
az ülnököket, de a 70. életévét nem töltheti be a négy év alatt. 
 
Cserti Istvánné elnök: Megköszönte Bálint Gabriellának, hogy részt vett az ülésen. 
Javasolta, hogy az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatról szavazzanak. 
 
36/2019. (IV. 29.) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati határozat: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a Kaposvári Járásbíróság 
ülnökének a következő személyt választotta meg: 
 
Ülnök neve: Bálint Gabriella 
Lakcíme:  
Születési hely és idő:  
Anyja neve:  
  

Felelős:   Cserti Istvánné elnök 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:   2019. április 30. 

 
Szavazati arány: 3 igen 

 -  nem 
 -  tartózkodás 

 
Több napirend nem lévén az elnök a rendkívüli ülést 9.30-kor bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 
Cserti Istvánné      Zajáczné Ryst Liliana Iwona 
         elnök  jegyzőkönyv-hitelesítő 


