Az OBT 2017. első félévi ülésterve

JANUÁR 10.
1. Éves ellenőrzési jelentés az OBH Ellenőrzési Főosztály 2016. évi tevékenységéről;
2. A 7/2011. (III.4.) KIM rendelet alkalmazása során felmerült problémák feltárására megrendezett
konzultatív tanácskozáson felmerült javaslatok megvitatása;
3. Az OBT ENCJ-vel kapcsolatos tevékenysége
FEBRUÁR 13-14. PÉCS
1. A Pécsi Törvényszék elnökének tájékoztatója a Törvényszék munkájáról és eredményeiről
2. Az OBH elnökének 2016. I. félévi beszámolója;
3. A 7/2011. (III.4.) KIM rendelet alkalmazásával kapcsolatos OBT javaslatok;

MÁRCIUS 14.
1. Előterjesztés a bírák és igazságügyi alkalmazottak augusztus 20-ai államalapító Szent István
ünnepe alkalmából adományozható 2017. évi állami kitüntetésekről (Juhász Andor díj,
címadományozások, Pro Justitia Hungarorum plakett adományozása, Bírósági Szolgálatért
Oklevél adományozása);
2. Tájékoztató a „Bíróságok” fejezet 2016/2017. évi költségvetéséről;
3. A soros elnök beszámolója, a soros elnökség átadása-átvétele;
4. A szolgálati bíróságok elnökeinek beszámolója a szolgálati bíróságok 2016. évi tevékenységéről;
5. Sajtószóvivői munkacsoport elnökének tájékoztatója;
ÁPRILIS 11.
1. Az OBH elnöke és a Kúria elnöke vezetői kinevezései esetén a véleményező szerv javaslatától
eltérés során figyelembe veendő elvek tapasztalatai a gyakorlatban;
2. Tájékoztató az OBH elnöke által a bírói, valamint a bírósági vezetői pályázatok elbírálása során
2015. évben folytatott gyakorlatról;
3. Tájékoztató a Kúria elnökének a bírói, illetve a bírósági vezetői pályázatok elbírálása során 2016.
évben folytatott gyakorlatról;
4. A „Fenntartható fejlődés” program szakmai és igazgatási tapasztalatai, a programból levonható
következtetések.
5. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezetők elismerése,
annak egységes szempontrendszere a „Fenntartható fejlődés” program keretében és azon kívül.

MÁJUS 9.
1. A végrehajtói fegyelmi bíróság elnökének beszámolója a 2016. évi tevékenységről;
2. Az OBH elnökének tájékoztatója a 2016. évi ügyforgalmi adatokról és a megüresedő bírói
álláshelyek átcsoportosításának szempontjairól, okairól;
3. Az elektronikus eljárások kapcsán 2016. évben szerzett szakmai tapasztalatok, az igazgatási
feladatok hatályosulása.
4. a Kompetencia Alapú Tudástár kialakításával és a bírák, igazságügyi alkalmazottak szakmai
kompetenciájának fejlesztésével kapcsolatos feladatok áttekintése
JÚNIUS 13.
1. Az OBT 2017. II. félévi üléstervének összeállítása;
2. Tájékoztató az ENCJ munkacsoportokban végzett szakmai tevékenységről;
3. Az Integritási Szabályzat utánkövetése

