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A Zala megyében működő bíróságok szervezeti és működési szabályzata VI. fejezete 2.1.b/
pontja  alapján  a  Zalaegerszegi  Törvényszék  civilisztikai  ügyszaka  2017.  évi  ügyelosztási
rendjét  –  figyelemmel  dr.  Bartalné  dr.  Mentes  Judit  tanácselnök  távollétére,  illetőleg  dr.
Zumbók Péter törvényszéki bíró  kirendelésére – az alábbiak szerint módosítom:

1. Az ügyelosztási rend II. 1. A. a. pontjában a 2017. január 1-től 2017. március 31-ig tartó
időszakra nézve a 6.P. (G.) sz alatt eljáró dr. Zumbók Péter törvényszéki bíróra vonatkozó
előírások hatálytalanok.

2. Az ügyelosztási rend  II. 1. B. a. ab., pontjában és II. 1. B. b. ba., pontjában a 2017. január
9-től 2017. március 31-ig terjedő időszakra a dr. Csejtei Péter törvényszéki bíróra vonatkozó
rendelkezések hatálytalanok
Az ügyelosztási rend  II. 1. B. c., pontjából dr. Csejtei Péter törvényszéki bíró esetében a
2017.  január  9-től  2017.  március  31-ig  tartó  időszakra  vonatkozóan  a  zárójeles  rész  –  a
„cégügyek mellett megosztott ügyszakban” szövegrész – hatálytalan

3. Az ügyelosztási rend  II. 2. pontjában a 2.Pf. (Mf.) tanács összetételére vonatkozó előírás
helyébe a 2017. január 11-től 2017. február 10. napjáig tartó időszakra az alábbi rendelkezés
lép:
          
            „Tanácselnök: Tóth Györgyné dr., törvényszéki bíró (polgári ügyek)
                                    dr. Csanádi Lajos, a törvényszék elnökhelyettese (munkaügyi perek)

Előadó és szavazó bírák:
                                    dr. LicskayJózsef törvényszéki bíró

Tóth Györgyné dr., törvényszéki bíró
dr. Szabó Ildikó törvényszéki bíró

                                    dr. Mazzag Judit, a Zalaegerszegi Járásbíróság kirendelt bírája
                                    dr. Pécsi Krisztián, a Keszthelyi Járásbíróság kirendelt bírája
                                    dr. Polay József,  a Zalaegerszegi Járásbíróság kirendelt bírája
                                    dr. Takács-Kancsal Ágnes,  a Keszthelyi Járásbíróság kirendelt bírája
                                    Takácsné dr. Szabados Katalin, a Zalaegerszegi Járásbíróság kirendelt
                                    bírája”

(A helyettesítés, a tárgyalási napok és a tárgyalt ügyek rendje nem változik).
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4.  Az ügyelosztási rend  II. 2. pontjában 3.Pf. (Gf.) tanács esetében a 2017. január 9-től 2017.
március 31-ig tartó időszakra vonatkozóan az „Előadók” alcím  és az az alatti rendelkezés
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Előadó és szavazó bírák:
Fél éves rotációval dr. Bányai Tamás tanácselnök és dr. Sifter Ágnes tanácselnök /a
tanács  vezetésével nem érintett  időszakokban/,  továbbá dr.  Csejtei  Péter  törvényszéki
bíró, valamint dr. Vándor Virág,  a Zalaegerszegi Járásbíróság kirendelt bírája.”

Zalaegerszeg, 2017. január 3.

           Dr. Sorok Norbert
a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke


