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KUNSZENTMIKLÓSI VÁROSI BÍRÓSÁG
ÜGYELOSZTÁSI RENDJE
A városi bíróság elnöke: Dr. Parti Zsuzsanna.
A Kunszentmiklósi Városi Bíróságon az ügyek elosztására a bíróság elnöke, Dr. Parti
Zsuzsanna jogosult.
Akadályoztatása esetén az ügyek elosztását Dr. Mészáros János bíró látja el.

A POLGÁRI ÜGYSZAK
A polgári ügyszak feladatait
- Dr. Parti Zsuzsanna bírónő és
- Dr. Gyenes Viktor bíró
látja el.

Az 1.P. tanácsot Dr. Parti Zsuzsanna vezeti és vegyes tárgyú polgári pereket tárgyal, úgy
mint
-

tulajdonjoggal kapcsolatos
birtokháborítási
kötelmi jogviszonyból eredő
gazdasági
házassági bontóper
apasági és származás megállapítása iránti
személyi állapotra vonatkozó
házastársi tartás iránti
házasságból és házasságon kívül született gyermekek tartása iránti
lakásügyi
végrehajtással kapcsolatos és
házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi igény iránt indított perek,
távoltartással kapcsolatos peren kívüli ügyek
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Dr. Parti Zsuzsanna polgári ügyszakos bíró mellett Némethné Rácz Éva tisztviselő látja el a
bíró mellett felmerülő feladatokat.

A 9.P. tanácsot Dr. Gyenes Viktor bíró vezeti, szintén vegyes tárgyú polgári pereket tárgyal,
úgy mint:
-

tulajdonjoggal kapcsolatos
birtokháborítási
öröklési
kötelmi jogviszonyból eredő
gazdasági
házassági bontóperek
apasági és származás megállapítása iránti
személyi állapotra vonatkozó
házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi
házastárs tartása iránti
házasságból és házasságon kívül született gyermek tartása iránti
lakásügyi
végrehajtással kapcsolatos pereket,
távoltartással kapcsolatos peren kívüli ügyek.

Dr. Gyenes Viktor polgári ügyszakos bíró mellett Selyem Edina tisztviselő látja el a bíró
mellett felmerülő feladatokat.
A polgár ügyszakban Dr. Gyenes Viktor és Dr. Parti Zsuzsanna polgári ügyszakos bírák kedd
és csütörtöki napokon tartanak tárgyalásokat, de amennyiben az ügy soronkívülisége, tárgya
indokolja, úgy a hét más napján is tárgyalnak.
Dr. Parti Zsuzsanna, mint az 1.P. tanács elnöke a Kunszentmiklósi Városi Bíróság 1-es
számú, míg Dr. Gyenes Viktor mint a 9.P. tanács tanácselnöke a 3-as számú tárgyalóteremben
tárgyal.
Polgári bíró helyettesítése:
Amennyiben polgári ügyszakos bírót kell helyettesíteni, helyette a másik polgári ügyszakos
bíró jár el.
Peres ügyek szignálása:
A peres ügyek szignálása automatikusan történik. Páros számmal végződő ügyeket az 1.P.
tanács, míg a páratlan számmal végződő ügyeket a 9.P. tanács kapja, valamint azokat az újra
indult ügyeket, amelyek az általuk vezetett tanács által kerültek befejezésre.
Az ügyek elosztására jogosult városi bíróság elnöke az ügy intézésére másik tanácsot (bírót)
jelöl ki
-

az eljárási törvény szerinti kizárás,
a bíró szolgálati viszonyának megszűnése és
tartós távollét esetén,
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minden esetben az ügy jellegére is figyelemmel az egyenletes és arányos munkateher
biztosítása mellett.
A törvény alapján soron kívül tárgyalandó ügyek kiosztásakor – az arányos munkateher
megvalósítása érdekében – a fenti szabályozott kijelöléstől el lehet térni.

BÜNTETŐ ÜGYSZAK
A büntető ügyszakban a 6.B. tanácsot Dr. Mészáros János büntető bíró vezeti, aki a
közlekedési bűncselekmények és a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények tárgyalására
is kijelölést kapott.
Dr. Mészáros János büntető ügyszakos bíró a hét minden napján tárgyal, tekintettel arra, hogy
a Kunszentmiklósi Városi Bíróságon egy büntető ügyszakos bíró van, így a bíróság elé
állításokat is kizárólagosan ő tárgyalja, mely tárgyalások a Kunszentmiklósi Városi Bíróság
épületének 2-es számú tárgyalójában vannak.
Dr. Mészáros János büntető ügyszakos bíró mellett Gudmon Gáborné írnok látja el a
teljeskörű adminisztrációs feladatokat.

A 13.B. tanácsot vezető Dr. Demeter Gábor Kecskeméti Városi Bíróság kirendelt bírája:
A Kunszentmiklósi Városi Bíróság hatáskörébe átkerülő 15 db büntető ügyet, melynek
vádlottja fiatalkorú, valamint a Kunszentmiklósi Városi Bíróság előtt már jelenleg is
folyamatban lévő 14 db közlekedési tárgyú büntető ügyet, és ezeken túlmenően az újonnan
érkező fiatalkorúak elleni büntető ügyek és a közlekedési tárgyú büntető ügyek intézésére a
Bács-Kiskun Megyei Bíróság Elnöke a 2011.El.III.D.23. számú átiratban foglaltak szerint
2011. szeptember 15-től 2012. december 31. napjáig terjedő időre rendelte ki Dr. Demeter
Gábort.
Jelenleg 20 db fiatalkorú, 5 db közlekedési büntető ügy, valamint 2 db fiatalkorúk által
elkövetett közlekedési büntető ügy van folyamatban 13.B. tanács előtt.
Dr. Demeter Gábor büntető ügyszakos bíró mellett Gelencsér Gáborné bírósági ügyintéző
látja el a teljeskörű ügyintézést.
Dr. Demeter Gábor hétfő, szerda és pénteki napokon tárgyal, melynek helye a 2-es számú
tárgyalóterem.
Bírósági titkári hatáskörbe tartozó szabálysértési ügyek:
Bírósági titkári hatáskörbe tartozó szabálysértési ügyek teljes körű intézését 2012. július 15.
napjától kezdődően 2012. december 31. napjáig terjedő határozott idejű kinevezéssel, a
Kecskeméti Törvényszék 2012.El.VI.N.17/16. szám alatti kinevezési okiratban foglaltak
alapján dr. Demeter Éva Kunszentmiklósi Városi Bíróság bírósági titkára látja el.
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Dr. Demeter Éva bírósági titkár kinevezésétől, tehát 2012. július 15. napjától 2012. november
19. napján 466 db szabálysértési ügy érkezett, - ebből 434 Szá, melyet 30 napon belül kell
letárgyalni -, a Kunszentmiklósi Városi Bírósághoz, ez átlagosan havi 116 db ügyet jelent.
Dr. Demeter Éva bíróság titkár e feladatköre mellett ellátja a végrehajtási ügyek teljeskörü
intézést, melyre a későbbiek során kívánok részletes adatokat közölni.
Dr. Demeter Éva bírósági titkár hétfői és szerdai napokon tartja tárgyalásait a bírósági épület
3-as számú tárgyalótermében, aki mellett a teljeskörű ügyintézési feladatokat Balog Ilona
írnok látja el.
Helyettesítés:
A büntető ügyszakos bíró helyettesítéséről – tekintettel arra, hogy a Kunszentmiklósi Városi
Bíróságon egy büntető ügyszakos státusz van, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Elnöke eseti
kirendeléssel határoz.

POLGÁRI NEM PERES ÜGYEK
A polgári nem peres ügyek Gelencsér Gáborné bírósági ügyintézőre kerülnek kiszignálásra,
ezen ügyeket 2009. január 1. napjától kezdődően önálló aláírási joggal intézi.
Amennyiben a polgári nem peres ügyszakban tárgyalás tartása szükséges (például
megkeresés), úgy azokat a polgári ügyszak két bírája tarja meg a szokásos tárgyalási napján is
a számára kijelölt és már leírt tárgyalóteremben a mellé beosztott írnok vagy tisztviselő
jegyzőkönyvvezetése és ügyintézése mellett.

VÉGREHAJTÁSI ÜGYSZAK
A végrehajtási ügyek intézését Hegedűs Sándorné végrehajtási ügyintéző látja el.
2012. július 15. napjától kezdődően 2012. december 31. napjáig terjedő határozott idejű
kinevezéssel, a Kecskeméti Törvényszék 2012.El.VI.N.17/16. szám alatti kinevezési
okiratban foglaltak alapján Dr. Demeter Éva Kunszentmiklósi Városi Bíróság bírósági
titkára látja el az alábbiak szerint:
-

Rendbírság kiszabása
Jogutód megállapítása
Végrehajtási kifogás
Végrehajtás felfüggesztése
Zálogjogosult bekapcsolódása
Végrehajtási további módjának meghatározása
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-

Végrehajtás megszüntetése
Részletfizetés iránti kérelem
Halasztás iránti kérelem

PANASZNAP
A panasznapot 2012. január 2. napjától kezdődően Dr. Kusztos Mónika bírósági fogalmazó
tartja a hét pénteki napjain délelőtt 9 órától 12 óráig és mellette a jegyzőkönyvvezetési
feladatokat a bíróság írnokai és tisztviselői meghatározott rendben, egymást hetenkénti
váltásban látják el.
Kunszentmiklós, 2012. november 19.
Tisztelettel

Dr. Parti Zsuzsanna
városi bíróság elnöke

