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2013.El.III.A.1.szám

TISZTELT ELNÖK ÚR!

A 2011.El.III.A.2. számú megkeresésére hivatkozással tisztelettel beterjesztem a
kiskunfélegyházi járásbíróság 2014. évre vonatkozó ügyelosztási rendjének tervezetét.

ÜGYEK KIOSZTÁSÁNAK RENDJE:

A kiskunfélegyházi járásbíróságon az alábbi ügyelosztási rend elfogadását és
kifüggesztését javaslom.
I. A Kiskunfélegyházi Járásbíróságon működő bírói tanácsok:
1/a.

1.B.Tanács

vezetője: Dr. Cserháti László bíró
vegyes kiosztású büntető ügyeket és szabálysértési
ügyeket intéz.
fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróvá
kijelölve: 2011. szeptember 1.
Beosztott ügyintéző: Csonka Róbertné írnok

1/b.

2.B. Tanács

vezetője: Dr. Hegedűs János bíró
vegyes kiosztású büntető ügyeket és szabálysértési
ügyeket intéz.
fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróvá
kijelölve: 2009. május 1.

Beosztott ügyintéző: Punyi Marianna írnok
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1/c.

3.P. Tanács

vezetője: Majorosné Dr. Kastóczki Marianna bíró
minden peres és nem peres ügy
Beosztott ügyintéző: Gubcsiné Pap Andrea tisztviselő

1/d.

4.P. Tanács

vezetője: Dr. Németh Andrea
minden peres és nem peres ügy
(2013. október 1-től 2014. szeptember 30-ig fizetés
nélküli szabadságon.)
Beosztott ügyintéző: Szabadszállási Ilona tisztviselő

1/e. 5. P. Tanács

vezetője: Dr. Doroginé Dr. Bitó Klára bíró
minden peres és nem peres ügy
Beosztott ügyintéző:
tisztviselő

Mihalovicsné

Cseri

Judit

II.
A Kiskunfélegyházi Járásbíróságon működő titkár
A Kiskunfélegyházi Járásbíróságon Dr. Majoros Sándor titkár a szabálysértési peres
és peren kívüli valamint végrehajtási ügyek intézését látja el részben bírói felügyelet
mellett.
Beosztott ügyintéző: Deák Anna tisztviselő

III.
A Kiskunfélegyházi Járásbíróságon eljáró bírói tanácsok
helyettesítésének rendje.
Büntető ügyszakban Dr. Cserháti László bíró és Dr. Hegedűs János bíró azonos
ügykiosztásra tekintettel egymást helyettesíti, akadályoztatásuk esetén.

Polgári ügyszakban Dr. Doroginé Dr. Bitó Klára bíró, Majorosné Dr. Kastóczki
Marianna bíró, Dr. Németh Andrea bíró - azonos ügykiosztásra tekintettel egymást
helyettesítik akadályoztatásuk esetén.
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A kiskunfélegyházi járásbíróságon az eljáró bírók
kijelölésének módja.

A járásbíróságon a peres ügyeket a járásbíróság elnöke szignálással osztja szét a
fentebb megállapított ügykategóriákra tekintettel, az ügyelosztásnál lehetőség szerint
a bírák az adott ügycsoporton belül ügyenkénti váltással kapják meg a kiszignált
ügyeket azzal, hogy ezen szignálási rendtől a bíróság működését érintő fontos okból
az arányos munkateher megvalósítása érdekében ill. az eljárási törvényekben
meghatározott esetekben el lehet térni.
A Járásbíróság Elnökének Dr. Cserháti Lászlónak akadályoztatása esetén a szignálást
a helyettesítési rendben megjelölt rangidős bírók végzik, az alábbi sorrendben:
Dr. Doroginé Dr. Bitó Klára bíró
Dr. Hegedűs János bíró
Dr. Németh Andrea bíró
Majorosné Dr. Kastóczki Marianna bíró

A bíróság elnöke ill. a helyettesítés körében ügyelosztásra jogosult rangidős bíró az
ügyintézésével másik tanácsot (bírót) jelöl ki a kizárás, a bíró szolgálati viszonyának
megszűnése, az egyenletes munkateher biztosítása, vagy az ügyhátralék feldolgozása
esetén.

V.

A Kiskunfélegyházi Járásbíróságon az eljáró bírói tanácsok tárgyalási napjainak
és a tárgyalás helyszíneinek meghatározása.

Név:

Tárgyalási nap:

Tárgyalóterem

Dr. Cserháti László

kedd-csütörtök

I.em.15.

Dr. Hegedűs János

kedd-csütörtök

I.em.14.

Dr. Doroginé Dr. Bitó Klára

kedd-csütörtök

I.em.18.

Dr. Németh Andrea

hétfő-szerda

I.em.15.

Majorosné dr. Kastóczki Marianna

kedd-csütörtök

I.em.17.

Dr. Majoros Sándor

hétfő-szerda

I.em.14.
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A bíróság az ügyelosztási rendet kifüggeszteni rendeli a Járásbíróság hirdető táblájára.

Kérem a fenti ügyelosztási rendre vonatkozó tervezet elfogadását.

Kiskunfélegyháza, 2013. november 19.

Tisztelettel:

Dr. Bicskei Ferenc
Elnök Úr
Kecskemét
Kecskeméti Törvényszék

Dr. Cserháti László
járásbíróság elnöke

