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Tisztelt Elnök Asszony!

írásbeli kérdés-

,-„Felállításra kerül-e 2004. július 1 . napján a Győri Ítélőtábla, illetve összefüggésbe hozható-e az
érdemi működés megkezdésének esetleges elhalasztása a Győr város által rosszul megválasztott
ingatlan ítélőtábla céljára való felajánlása miatt?", címmel a Házszabály 91 . § alapján kérdést
kívánok feltenni dr. Bárándy Péter igazságügy miniszter úrnak . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Egy országos napilapban olvashattunk nemrégiben egy az új ítélőtáblák felállításával kapcsolatos
írást. A cikk szerint a kormány mérlegeli a győri és a debreceni ítélőtáblák létrehozásának elhalasztását .
Ez a hír országgyűlési képviselőként és győri polgárként is megdöbbentett .

Az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének
megállapításáról szóló 2002 . évi XXII . törvény 1 . § (4) szerint Győrött 2004. július 1 . napjától ítélőtábla
létesül . Az aggódó győri polgárok joggal várják el a Magyar Kormánytól, hogy a Győri Ítélőtábla a
törvény szövegének megfelelően 2005 januárjában megkezdje tényleges működését, hiszen nem
szeretnék ügyeiket -jelentős anyagi és időveszteséggel - továbbra is Budapesten intézni .
Érthetetlen, hogy mi állhat az esetleges halasztási szándék hátterében . Ugyanakkor tény, hogy Balogh
József, Győr szocialista polgármestere négy éven keresztül makacs kitartással képviselte azt az
álláspontot, hogy az ítélőtábla elhelyezésére az arra alkalmatlan Király u. 4. szám alatti 7373 hrsz-ú
(közismert nevén Napóleon ház) épületben kerüljön sor . Annak ellenére, hogy köztudomású: az
ítélőtábla 2200 m2 hasznos alapterületet plusz gépkocsi parkolót, a fellebbviteli főügyészség elhelyezése
pedig 600-1000 m2 hasznos alapterület plusz gépkocsi parkolót igényel .

Tisztelt Miniszter úr!

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala végül talált a Győri Ítélőtábla elhelyezésére alkalmas
ingatlant a város területén, amit Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003 . július 3-i ülésén
térítésmentesen felajánlott a cél érdekében, bár félő, hogy ez az indokolatlan és jelentős késlekedés
súlyos gondokat okoz a Győri Ítélőtábla működésének megkezdését illetően .
Ezért kérdezem tisztelt Miniszter Urat : Veszélybe kerülhet-e a törvényi előírásoknak megfelelően a
2004. július 1. napjától létrehozandó Győri ítélőtábla felállítása, illetve összefüggésbe hozható-e az
érdemi működés megkezdésének esetleges elhalasztása a Győr város által rosszul megválasztott
ingatlan ítélőtábla céljára való felajánlása miatt?
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