Bicskei Járásbíróság Elnöke
Bicske
2013. EI. III. A.

A Bicskei Járásbíróság 2014. évi ügyelosztási, tárgyalási és ügyfélfogadási
rendje.

Az ítélkező tanácsok száma:
1.P. tanács: dr. Aporfi Márta bíró
5.P. tanács: dr. Demeter Kinga Mária bíró
Büntető tanács: Schubertné dr. Szekeres Mónika bíró, a járásbíróság elnöke, 2013.
januártól dr. Soós Gyula törvényszéki bíró helyettesít előre láthatólag 2014. október
31-ig
A bírák ügybeosztása:
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 egyenlőtlensége esetén az iroda hó
elején kompenzál.
Dr. Soós Gyula törvényszéki bíró intézi a bírósághoz érkező valamennyi büntető
ügyet és büntető peren kívüli intézkedéseket.
A szabálysértési ügyeket, valamint a magánvádas személyes meghallgatásokat a
bíróságra beosztott bírósági titkár intézi.
A
büntető
bíró
távolléte
esetén
az
azonnali
kényszerintézkedéseket a jelenlévő polgári bíró intézi.

intézkedést

igénylő

Amennyiben mindkét polgári bíró jelen van, közülük az intézkedik, aki aznap nem
tárgyal, vonatkozik ez a peren kívüli „távoltartásos” ügyekre is.
A bírósághoz érkező végrehajtási ügyeket a végrehajtási ügyintéző intézi.
A panasznapokat dr. Kun Györgyi bírósági fogalmazó tartja. Távolléte esetén a
bírósági titkár helyettesíti.
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A tárgyalótermek beosztása:
3. számú tárgyalóterem:
- hétfő, szerda: dr. Aporfi Márta bíró
- kedd, csütörtök: dr. Demeter Kinga Mária bíró
- péntek: tárgyalási pótnapok, titkári szabálysértési tárgyalások.
4. számú tárgyalóterem:
- kedd, csütörtök: dr. Soós Gyula bíró.
- szerda: panasznap
- péntek: tárgyalási pótnapok, titkári meghallgatás, szabálysértési tárgyalás.
Félfogadási idő:
Lajstromiroda:
- hétfő, kedd, péntek: 9-11 óra
- szerda: 8-12, 13-15 óra
- csütörtök: 13-15 óra
Panasznap hetente: szerda 8-15 óra.
Elnöki fogadónap minden hónap utolsó szerdáján 8-12 óráig.

Bicske, 2013. december 4.

Dr. Soós Gyula
a járásbíróság megbízott elnöke

Záradék:
A Bicskei Járásbíróság ügyelosztási rendjét jóváhagyom.
Székesfehérvár, 2014. január 8.

Dr. Gerber Tamás
a törvényszék elnöke

