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A BONYHÁDI JÁRÁSBÍRÓSÁG
M Ó D O S Í T O T T 

2 0 1 4.  ÉVI
ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A Bonyhádi Járásbíróság elnökének 2014. augusztus 25. napján kelt 2014. El. III. A. 2.
számú javaslata alapján, valamint az SZMSZ. 75. §-ának figyelembevételével a Bonyhádi
Járásbíróság 2014. évi ügyelosztási rendjét az alábbiak szerint              m ó d o s í t o m   :

Polgári elsőfokú tanácsok:

1. számú tanács 

Dr. Ábrahám Péter bonyhádi járásbírósági bíró, a járásbíróság elnöke (2.P.)

Tárgyalja a polgári és gazdasági pereket, kiemelten
− a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó,
− apasági,
− gazdasági szervezetek és volt tagjai közötti elszámolási,
− szülői felügyelettel kapcsolatos,
− gyermektartásdíj megállapítása, leszállítása, felemelése iránti,
− személyi állapottal kapcsolatos,
− felülvizsgálati,
− öröklési,
− kötelmi és 
− egyéb pereket.

Tárgyalási napok:         hétfő, szerda
Tárgyalások helye:         111. számú tárgyalóterem.
Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 3. számú tanács. 
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2.számú tanács

Dr. Lascsik Lívia bonyhádi járásbírósági bíró (7.P.)

Tárgyalja a polgári és gazdasági pereket, kiemelten
− a házassági bontópereket,
− gazdasági,
− tulajdoni,
- öröklési,
− kötelmi
− egyéb pereket.

Tárgyalási napok:          hétfő, szerda
Tárgyalások helye:         111. sz. tárgyalóterem
Akadályoztatása esetén helyettesíti: az 1. számú tanács.

3.számú tanács 

Bartha Károlyné dr. szekszárdi járásbírósági bíró (1.P.)

Kirendelés alapján tárgyalja a polgári és gazdasági pereket, kiemelten
− a házassági bontópereket,
− gazdasági,
− tulajdoni,
− öröklési,
− kötelmi és
− egyéb pereket.

Tárgyalási napok:               kedd, csütörtök
Tárgyalások helye:               földszint 9. sz. tárgyalóterem
Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 1. számú tanács.

Büntető elsőfokú tanácsok:

4. számú tanács  

Dr. Kiss Zoltán bonyhádi járásbírósági bíró (3.B.)

Tárgyalja  a  büntető  és  szabálysértési  ügyeket,  intézi  a  büntető  peren  kívüli  és
szabálysértési ügyeket.

Tárgyalási napok:               kedd, csütörtök
Tárgyalások helye:               112. sz. tárgyalóterem
Akadályoztatása esetén helyettesíti: a járásbíróság elnöke által kijelölt bíró.
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5. számú tanács 

Dr. Bertaldó András  szekszárdi járásbírósági titkár  (4.Sze.)

Kirendelés  alapján  intézi  és  tárgyalja  a  Bonyhádi  Járásbíróság  hatáskörébe  és
illetékességébe tartozó ügyek közül az Iasz. 41/A.§ (1) bekezdése szerinti kijelölés alapján
a  szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési  nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 41-42.§-a szerinti ügyeket; továbbá a hatáskörébe utalt
polgári peren kívüli és szabálysértési ügyeket, valamint ellátja a nyilvános ügyfélfogadási
nap megtartásával kapcsolatos teendőket.

Tárgyalási napok: hétfő, péntek
Tárgyalások helye: földszint 9. sz. tárgyalóterem
Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 4. számú tanács.

Az ügyek kiosztásának módja:
A szakosodásnak és a leterheltségnek megfelelően az ügyek elosztására a járásbíróság
elnöke jogosult.  A járásbíróság elnöke, mint tárgyalási tevékenységet folytató bírósági
vezető  saját  személye  vonatkozásában  is  ellátja  az  ügyek  elosztásának  feladatát.  A
járásbíróság elnökét akadályoztatása esetén a járásbíróság rangidős bírája helyettesíti.

S z e k s z á r d, 2014. szeptember 25. napján

 Dr. Csullag Józsefné
                    a törvényszék elnöke
          


