Kiskőrösi Járásbíróság
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6200 Kiskőrös Petőfi tér 5.
2015. El. III. A. 6. szám
A KISKŐRÖSI JÁRÁSBÍRÓSÁG
2016. ÉVI
ÜGYELOSZTÁSI RENDJE
A 2011. évi CLXI. törvény 9-11.§-ai alapján a Kiskőrösi Járásbíróság 2015. évi
ügyelosztási rendjét 2016. január 1. napjától az alábbiak szerint határozom meg:
BÜNTETŐ ÜGYSZAK
1. Az ügyszakban tevékenykedő tanácsok és azok számozása:
Büntető peres ügyek:
1. B. tanács

dr. Jádi János bíró
Tisztviselő: Kovácsné Martinkó Erika
Kirendeléssel a Kecskeméti Járásbíróságon dolgozik. Jelenleg 1
konkrét ügyet tárgyal, annak befejezését követően a kirendelés
megszűnése után a Kiskőrösi Járásbíróságon vegyes tárgyú közvádas
és magánvádas büntető ügyeket tárgyal.
tárgyalási napjai: hétfő-szerda ( pótnap: kedd-csütörtök-péntek )
fsz. 2. tárgyalóterem

4. B. tanács

dr. Hegedűs Róbert bíró
tisztviselő: Litauszki Lászlóné
Vegyes tárgyú közvádas és magánvádas büntető ügyeket tárgyal.
tárgyalási napjai: hétfő-csütörtök ( pótnap: kedd-szerda-péntek )
fsz. 1. tárgyalóterem

8.B. tanács

dr. Pirisi Levente bíró (a járásbíróság elnöke)
tisztviselő: Dulai Kitti
Vegyes tárgyú közvádas- és magánvádas büntető ügyeket tárgyal.
Továbbá kirendeléssel BV. bírói feladatok ellátása Kalocsai Fegyházés Börtönben, illetve Dr. Mikó Ferenc bv. bíró helyettesítése a további
két büntetés-végrehajtási intézetben.
tárgyalási napjai: kedd (pótnap: hétfő, szerda, csütörtök, péntek)
fsz. 1. tárgyalóterem
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9.B. tanács

dr. Kálóczi Norbert bíró
Kirendeléssel a Kalocsai Járásbíróságon dolgozik. A Kiskőrösi
Járásbíróságon munkát nem végez.

10. B. tanács

dr. Gyenesné dr. Utschalott Ágnes
tisztviselő: Kovácsné Martinkó Erika
A Kiskunhalasi Járásbíróságról kirendelve. Kirendeléssel vegyes
tárgyú közvádas és magánvádas büntető ügyeket tárgyal. „Feles
kiosztásban”, továbbá kirendelve a
Kunszentmiklósi
Járásbíróságra vegyes tárgyú közvádas és magánvádas büntető
ügyek tárgyalására.
tárgyalási napjai: szerda (pótnap: kedd-csütörtök-péntek )
fsz. 2. tárgyalóterem

Mind a négy büntető bíró rendelkezik fiatalkorúak ügyeit tárgyaló kijelöléssel.
A tárgyalási napok szükség esetén, alkalmi jelleggel, az elnöki irodával történő egyeztetés
alapján változhatnak.
Büntető nem peres ügyek:
15. B. tanács

dr. Leiné dr. Schön Melinda bírósági titkár
tisztviselő: Rakonczay Katalin

Büntető ügyszakos bírósági titkár hiányában a Kiskőrösi Járásbíróságon a bírósági titkár
által intézhető ügyeket kirendelés útján a Kalocsai Járásbíróságról kirendelt bírósági titkár
intézi a magánvádas ügyeket - a személyes meghallgatás berekesztéséig, valamint intézi
a tárgyalás mellőzéses közvádas ügyeket.
2. Ügyelosztás:
A büntető peres ügyek elosztása az ügyszakban működő bírák között az ügyek
jelentősége, munkaigényessége és az arányos munkateher elosztás figyelembe vételével
a Büsz. 31.§. i) pontja alkalmazásával – az e), f) és g) pontokban írt módszerek együttes
alkalmazásával – történik. A bíróság elé állításos ügyeket mindhárom bíró intézi, a heti
kitűzött tárgyalásokhoz illeszkedően, elnök szignálása alapján heti váltásban, jellemzően
pénteki napokon. Kiemelt jelentőségű ügyben bármely bíró eljárhat.
A büntető peres ügyeket a bíróság elnöke, távolléte esetén az általa megbízott bíró
szignálja.
3. Helyettesítés:
Az ügyszakban tevékenykedő bírák az elnök eseti intézkedése szerint kölcsönösen
helyettesítik egymást. Ugyanígy a bírósági titkárt is a bírák helyettesítik eseti elnöki
intézkedés alapján.
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SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYSZAK:
15. Sz. tanács

dr. Leiné dr. Schön Melinda bírósági titkár
tisztviselő: Rakonczay Katalin

Szabálysértési ügyszakos bírósági titkár hiányában a Kiskőrösi Járásbíróságon a
szabálysértési ügyeket kirendelés útján a Kalocsai Járásbíróságról kirendelt bírósági titkár
intézi.
tárgyalási napjai: hétfő v. szerda
az elnöki irodával való egyeztetés alapján, szabad tárgyalótermi
kapacitás figyelembe vételével
A büntető bírák közül dr. Hegedűs Róbert helyettesíti, illetve jár el Dr. Leiné dr. Schön
Melinda által korábban hozott döntések kapcsán érkezett szabálysértési perújításos
ügyekben.
POLGÁRI ÜGYSZAK
1. Az ügyszakban tevékenykedő tanácsok és azok számozása:
Polgári peres ügyek
2. P. tanács

dr. Városi Adrienne bíró
tisztviselő: Polgárné Rigó Éva
Elsődlegesen a házassági pereket, apasági, származás megállapítása
iránti, személyállapotra vonatkozó pereket, házassági peren kívül
érvényesített házassági vagyonjogi, házastárs tartása iránti pereket,
házasságból és házasságon kívül születettet gyermek tartása iránti
pereket, kötelmi és kártérítési pereket tárgyal.
tárgyalási napjai: kedd-csütörtök ( pótnap: hétfő- szerda-péntek )
I.emelet 111. tárgyalóterem

3. P. tanács

dr. Nedró Erzsébet bíró
tisztviselő: Bukóczki Lászlóné
Elsődlegesen a lakásügyi pereket, kötelmi jogviszonyból eredő
pereket, gazdasági pereket, végrehajtással kapcsolatos pereket,
kártérítési és házassági pereket tárgyal.
tárgyalási napjai: kedd-csütörtök ( pótnap: hétfő-szerda-péntek )
I.emelet 115. tárgyalóterem

5. P. tanács

dr. Szentpéteri Zoltán bíró
tisztviselő: Kancsár Tímea
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Elsődlegesen a tulajdonjoggal kapcsolatos pereket, birtokháborítási
pereket, öröklési pereket, valamint a kötelmi jogviszonyból eredő
pereket, és házassági bontópereket tárgyal.
tárgyalási napjai: kedd-csütörtök ( pótnap: hétfő-szerda-péntek )
fszt. 2. tárgyalóterem
2. Ügyelosztás:
Az ügyek elosztása a bírák között az ügyek munkaigényessége, az arányos munkateher,
és a referádába illeszkedés figyelembe vételével, a Büsz. 31.§. i) pontja alkalmazásával –
az f) és g) pontokban írt módszerek együttes alkalmazásával – történik. Kiemelt
jelentőségű ügy a jelenlegi eljárási szabályok szerint a járásbíróságon nincs. Az eljárási
szabályok változása esetén ezen ügyekben Dr. Szentpéteri Zoltán bíró fog eljárni.
Az ügyeket a bíróság elnöke, távolléte esetén az általa megbízott bíró szignálja.
Polgári nem peres ügyek
12. Pk. /Vh. tanács Supkáné dr. Pecznyik Katalin bírósági titkár
írnok: Horváth Éva
A peren kívüli és a végrehajtási ügyeket intézi.
A fenti ügyelosztási rendtől az eljárási törvényekben szabályozott esetekben, illetőleg
igazgatási úton, a bíróság működését érintő fontos okból lehet eltérni.
3. Helyettesítés:
A bíró akadályoztatása esetén helyettük elsősorban a hasonló ügyeket tárgyaló bíró jár el,
de ha másképpen nem oldható meg, bármelyik bíró helyettesítheti akadályoztatása esetén
a másik polgári bírót. A bírók helyettesítik Supkáné Dr Pecznyik Katalin végrehajtási
ügyszakos titkárt is.
Kiskőrös, 2015. november 25.

Dr. Pirisi Levente
a járásbíróság elnöke

