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A KISKUNFÉLEGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2016. ÉVI

ÜGYELOSZTÁSI RENDJE:

A  bíróságok  szervezetéről  és  igazgatásáról  szóló  2011.  évi  CLXI.  Törvény
(továbbiakban:  Bszi.)  9.§  (1)  bekezdése  alapján,  a  Bszi.  9-11  §-ra  figyelemmel  a
Kiskunfélegyházi Járásbíróság, mint I. fokú általános hatáskörű bíróság - 2016. évi
ügyelosztási rendjét az alábbiakban határozom meg:

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: Véninger Barbara 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. Gémes Andrea bíró
        minden peres és nem peres ügy

(2014.  augusztus  21.  napjától  kirendelve  Kkfházi
Járásbírósághoz)

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: Mihalovicsné  Cseri  Judit
tisztviselő

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: Konkoly  Jánosné  bírósági
ügyintéző

III.
A Kiskunfélegyházi Járásbíróságon eljáró bírói tanácsok és titkár

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. Gémes Andrea bíró  - azonos ügykiosztásra tekintettel  egymást
helyettesítik akadályoztatásuk esetén.

Szabálysértési  ügyszak:  Dr.  Majoros  Sándor  titkár  akadályoztatása  esetén  Dr.
Cserháti László bíró és Dr. Hegedűs János bíró helyettesíti.
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A Kiskunfélegyházi Járásbíróságon az eljáró bírók 
kijelölésének módja.

Polgári ügyszak: Az ügyek elosztása a bírák között az ügyek munkaigényessége és az
arányos munkateher elosztás figyelembevételével a BÜSZ. 31. § e./ pontja szerint heti
váltással történik azzal, hogy ettől a BÜSZ 31. § f./ és i./ pontja szerint lehet eltérni.
Irányadó,  hogy  a  gazdasági,  szövetkezeti,  tulajdoni,  birtokvédelmi,  végrehajtási
valamint a lakásügyi pereket alapvetően Majorosné Dr. Kastóczki Marianna bíró és
Dr.  Gémes  Andrea  bíró,  az  apasági,  származás  megállapítási,  gondnoksággal
kapcsolatos pereket Dr. Doroginé Dr. Bitó Klára bíró tárgyalja.

A távol tartással kapcsolatos ügyeket a bírák ügyenkénti  váltással egyedi szignálás
alapján kapják.

Az  ügyeket  a  Kiskunfélegyházi  Járásbíróság  elnöke  –  távolléte  esetén  az  általa
megbízott bíró – szignálja.

Büntető ügyszak: Az ügyek elosztása a bírák között az ügyek munkaigényessége és
az arányos munkateher elosztás figyelembevételével a BÜSZ 31. §. e./ pontja szerint
heti váltással történik, azzal, hogy ettől a BÜSZ 31. § f./ és i./ pontja szerint lehet
eltérni.  Irányadó,  hogy  a  fiatalkorúak  által  elkövetett,  a  magánvádas  és  a  pót-
magánvádas  bűncselekményeket  Dr.  Hegedűs  János  bíró,  a  közlekedési
bűncselekményeket Dr. Cserháti László bíró tárgyalja.

A bíróság elé állítással kapcsolatos feladatokat a bírák az alábbi rend szerint látják el:

Dr. Cserháti László bíró minden hónap 1-15. napjáig,
Dr. Hegedűs János bíró  minden hónap 16. napjától a hónap utolsó napjáig látja el.

A bíróság elé állításos ügyeket automatikusan a soros bíró kapja, ettől szükség esetén
a bíróság elnökének intézkedése alapján hivatali érdekből el lehet térni. Ez esetben az
automatikus kiosztás helyett az elnök ill. az általa megbízott bíró szignál.

Az  ügyeket  a  Kiskunfélegyházi  Járásbíróság  elnöke  –  távolléte  esetén  az  általa
megbízott bíró – szignálja.

Szabálysértési  ügyszak: Az  elzárással  is  büntethető  szabálysértések  miatt  indult
ügyeket bírósági titkár látja el.

Az ügyek kiosztása a BÜSZ 31. § f./ pontja szerint történik.
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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.

Majorosné dr. Kastóczki Marianna kedd-csütörtök I.em.17.

Dr.Gémes Andrea hétfő-szerda I.em.15.

Dr. Doroginé dr. Bitó Klára kedd-csütörtök I.em.18.

Dr. Majoros Sándor hétfő-szerda I.em.14.

Kiskunfélegyháza, 2015. november 20.

Dr. Cserháti László
járásbíróság elnöke


