133/2014. (XI.10.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács elfogadja a 2015. I. félévi üléstervét az alábbiak
szerint:
2015. január 13.
1/
A jogszabályváltozásokból eredő feladatok megtárgyalása
2./ Tájékoztató az OBT 2015. évi költségvetéséről, illetve a Bíróságok fejezet
2015.évi költségvetéséről
3./ A törvényszékek gazdálkodásának ellenőrzéséről készült vizsgálati
anyagokból levonható általános tapasztalatok megvitatása
2015. február 10.
1./ Az OBH elnökének 2014. II. félévi beszámolója
2./ Az OBH elnöke és a Kúria elnöke vezetői kinevezései esetén a
véleményező szerv javaslatától eltérés során figyelembe veendő elvek
megvitatása, elfogadása
3./ Az EKOP/ÁROP projektekkel kapcsolatban tájékoztató az elért
eredményekről, fejlesztésekről
2015. március 10.
1./ Előterjesztés a bírák és igazságügyi alkalmazottak augusztus 20-a,
államalapító Szent István ünnepe alkalmából adományozható 2015. évi
állami kitüntetésekről
(Juhász Andor díj, címadományozások, Pro Iustitia Hungarorum plakett
adományozása, Bírósági Szolgálatért Oklevél adományozása)
2./ A szolgálai bíróságok elnökeinek beszámolója a szolgálati bíróságok
2014. évi tevékenységéről
3./ A soros elnök beszámolója, - a soros elnökség átadása átvétele
2015. április 14.
1./ A munkacsoportok elnökeinek tájékoztatói a munkacsoportok
tevékenységéről
2./ Éves ellenőrzési jelentés az OBH Ellenőrzési Főosztály 2014. évi
tevékenységéről
3./ Beszámoló az OBT nemzetközi kapcsolatairól
4./ Tájékoztató informatikai beszerzésekről
5./ Tájékoztató
gépjármű
és
irodabútor
beszerzésekről,
más
közbeszerzésekről
2015. május 12.
1./ Az OBT 2015. II. félévi üléstervének összeállítása
2./ Tájékoztató az OBH elnöke által a bírói, valamint a bírósági vezetői

3./
4./

5./
6./

pályázatok elbírálása során 2014. évben folytatott gyakorlatról
Tájékoztató a Kúria elnökének a bírói, illetve a bírósági vezetői
pályázatok elbírálása során 2014. évben folytatott gyakorlatról
Tájékoztató a megüresedő bírói álláshelyek betöltésének szempontjairól
és az OBH elnökének a bírói álláshelyre vonatkozó 2014. évi pályázat
kiírási gyakorlatáról
A MABIE elnökének tájékoztatója a bírói életpálya modellről
Az OBH elnökének tájékoztatója a 2014. évi ügyforgalmi adatokról és a
megüresedő bírói álláshelyek átcsoportosításának szempontjairól,
okairól

2015. június 9.
1.
Tájékoztató az OBT nemzetközi kapcsolatairól
2./ Az OBH elnökének tájékoztatója a bírósági közvetítői eljárás, a
gyermekbarát igazságszolgáltatás, a nyitott bíróságok programok
eredményeiről és más „ jó gyakorlatokról” a bíróságok szolgáltató
jellegének erősítése körében
3./ Az OBT tagok összbírói értekezletekkel kapcsolatos tapasztalatainak
összegzése
4./ Az OBH elnökének tájékoztatója a Fejezeti beruházásokról, épületfelújításokról

