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A Bicskei Járásbíróság 2016. évi ügyelosztási, tárgyalási és ügyfélfogadási
rendje.

Az ítélkezı tanácsok száma:
Polgári tanács:
1.P. tanács: dr. Aporfi Márta bíró
5.P. tanács: dr. Demeter Kinga Mária bíró
Büntetı tanács:
1.B. tanács: dr. Szekeres Mónika bíró, a járásbíróság elnöke

A bírák ügybeosztása:

Büntetı ügyszak:
Dr. Szekeres Mónika bíró intézi a bírósághoz érkezı valamennyi büntetı peres ügyet
(B., Fk.,), büntetı peren kívüli ügyek közül az összbüntetésbe foglalást (Beü.) és a
fiatalkorúakra vonatkozó tárgyalás mellızéses ügyeket (Bpk.).
A szabálysértési ügyeket (Sze., Szve., Szk., Szpá.), valamint a magánvádas
személyes meghallgatásokat, továbbá a tárgyalás mellızésével elintézendı ügyeket
(Bpk., Beü.) a bíróságra beosztott bírósági titkár intézi.
Szabálysértési ügyekben eljáró bírósági titkárt bármely okból történt akadályoztatása
esetén dr. Szekeres Mónika bíró helyettesíti, szabálysértési ügyben eljáró bíróként
kijelölésre kerül.
Polgári ügyszak:
Az 1. számú polgári tanács intézi azon polgári peres ügyeket, amelyben az alperes
bicskei lakóhellyel rendelkezik.
Az 5. számú polgári tanács intézi azon polgári peres ügyeket, amelyben az alperes
Bicske vonzáskörzetéhez tartozik. Ügyszám egyenlıtlensége esetén az iroda hó
elején kompenzál.
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Peren kívüli ügyszak:
A „távoltartásos” (Pk.) peren kívüli ügyben az a bíró intézkedik, aki az ügy
érkezésének napján nem tárgyal.
Minden más polgári peren kívüli ügyet (Pk.) a bírósági titkár intéz, továbbá közvetıi
eljárás lefolytatására is ı jogosult.
A bírósághoz érkezı végrehajtási ügyeket a végrehajtási ügyintézı intézi.
A panasznapokat dr. Kun Györgyi bírósági titkár tartja.
A tárgyalótermek beosztása:
3. számú tárgyalóterem:
- hétfı, szerda: dr. Aporfi Márta bíró
- kedd, csütörtök: dr. Demeter Kinga Mária bíró
- péntek: tárgyalási pótnapok, titkári szabálysértési tárgyalások, meghallgatások.
4. számú tárgyalóterem:
- kedd, csütörtök: dr. Szekeres Mónika bíró.
- szerda: panasznap
- péntek: tárgyalási pótnapok, titkári meghallgatás, szabálysértési tárgyalás.
Tanúszoba:
Titkári meghallgatás, szabálysértési tárgyalás és közvetítıi eljárás lefolytatására a
tanúszobát heti rendszerességgel igénybe vesszük.
Félfogadási idı:
Lajstromiroda:
- hétfı, kedd, péntek: 9-11 óra
- szerda: 8-12 óra, 13-15 óra
- csütörtök: 13-15 óra
Panasznap hetente: szerda 8-13 óra.
Elnöki fogadónap minden hónap utolsó szerdáján 8-12 óráig.
Bicske, 2015. november 30.
Schubertné dr. Szekeres Mónika s.k.
a járásbíróság elnöke
Záradék:
A Bicskei Járásbíróság 2016. évre vonatkozó ügyelosztási rendjét jóváhagyom.
Székesfehérvár, 2016. január 21.

Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin s.k.
a törvényszék elnöke

