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2015. évi beszámoló szöveges indoklása 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 161. 

§-a alapján a 2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indokolását az alábbiak szerint 

készítettem el:  

 
1. Feladatkör, tevékenység 

 

1.1. A törvényszék törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe. 

A Szegedi Törvényszék irányító  szerve az Országos Bírósági Hivatal elnöke.    

Törzskönyvi azonosító száma : 311520                                                                                              

Honlap címe: szegeditorvenyszek.birosag.hu  

 

1.2  A törvényszéken az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a 

szakmai feladatokban bekövetkezett változás, a szakmai működés értékelése. 

Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az előirányzatok felett teljes 

jogkörrel rendelkezik.  

Alapítói joggyakorló szerv: Országgyűlés ( 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. ) 

 

Alapítás dátuma: 1954. február 1. 

Alapító okirat: OBH Elnöke által 2014.OBH.XXXIII.J./1./41. számon kiadott alapító okirat (a 

módosításokkal egységes szerkezetben)    

A bíróság  létrehozásáról és működéséről rendelkező jogszabály: 

Létrehozását elrendelő – már nem hatályos – jogszabály a Magyar Népköztársaság bírósági 

szervezetéről szóló 1954. évi II. törvény 

Jelenleg a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény rendelkezik az 

intézmény működéséről 

 

A bíróság jogszabályban meghatározott közfeladata: igazságszolgáltatás 

Az Alaptörvény 25. cikkének (1) bekezdése szerint a bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet 

látnak el.  

 

A bíróság alaptevékenysége: 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (1) bekezdése 

alapján a törvényszék - a törvényben meghatározott ügyekben - első fokon jár el, és másodfokon 
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elbírálja a járás(helyi)bíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok határozatai 

ellen bejelentett fellebbezéseket, illetve eljár a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben. 

A törvényszék ellátja a központi költségvetési szervre háruló feladatokat. A törvényszék 

szervezetét elnök vezeti, és irányítja a gazdálkodási tevékenységet. 

A törvényszék működéséhez szükséges költségvetési előirányzatokat a Magyarország 

költségvetéséről szóló VI. Bíróságok fejezete tartalmazza, mellyel a mindenkor érvényes 

jogszabályok, továbbá az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a törvényszék szabályzatainak 

figyelembevételével gazdálkodik. 

 

A bíróság alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

033020 Bírósági tevékenység 

Az alaptevékenységek államháztartási szakágazati besorolása: 

842320 Bíróságok tevékenysége 

A bíróság vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az intézménynél a tevékenységi kör, illetve az ellátott szakfeladatok nem változtak.  

 

1.3. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett 

intézkedések.  

A Szegedi Törvényszékhez öt járásbíróság (Szegedi, Hódmezővásárhelyi, Makói, Szentesi, 

Csongrádi Járásbíróságok) és a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tartozik.  

A törvényszék alaptevékenységébe, valamint az elnök felelősségébe tartozó feladatokat a 

Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt szervezeti egységek végzik.  

2015. évben a szervezeti struktúra nem változott.  

 

2.  Az előirányzatok alakulása 

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt 

tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az 

eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés 

tapasztalható. 

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló tényezők.  

A kiadási előirányzat összességében 628.495 ezer Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz viszonyítva. 

A teljesítés 91,55 % mértékű volt. Az év során több alkalommal került sor nagyobb összegű 

pótelőirányzat biztosítására.  

 

Személyi juttatás és járulékok soron ezek indokai az alábbiak: 
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 A költségvetési szerveknél és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi 

kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII.29.) Kormányrendeletben előírt kompenzációra 

 Központilag kezelt üres álláshely betöltése kapcsán, kapcsolódó illetmény átcsoportosítása 

 A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése 

értelmében adományozott címekre 

 Az Iasz. 2015. július hó 1. napjától módosított rendelkezésének végrehajtására, mely 

értelmében a bírósági fogalmazó és a bírósági titkár az illetményalap 10 százalékának 

megfelelő összegű munkaköri pótlékra jogosult  

 Tömeges bevándorlással kapcsolatos kiadások fedezetére szolgáló előirányzat biztosítása 

 Céljutalom  

 Ruházati költség térítés kifizetésére 

 Pénzügyi helyzet rendezésére 

 Kirendelésekhez, szolgálati bírósághoz kapcsolódó kiadások fedezetére 

 

A járulékok előirányzatok sorra az előzőekben felsorolt személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 

járulékok is biztosításra kerültek. A járulékok soron jelentkező hiányt a törvényszék saját 

hatáskörben rendezte a személyi juttatások soron keletkezett megtakarításokból. Ennek egyik 

indoka: a béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó előirányzat bruttó módon  a személyi 

juttatásokon került biztosításra.   

A szociális hozzájárulási adó növekedése a járulékköteles jövedelem bázisévhez viszonyított 

növekedés eredménye. A rehabilitációs járulék csökkenésének oka a megváltozott 

munkaképességű dolgozók számának növekedéséhez kapcsolódódik, melynek a társadalmi 

felelősségvállalás terén is kiemelt jelentősége van.  

A SZOCHO kedvezmény 2015. évben jogszabályváltozás eredményeként megszűnt, így befizetési 

kötelezettség sem keletkezett. Ezen jogcímen a teljesítésként jelentkező 1.419 ezer Ft a 2014. év 

december hónapban igénybe vett, de 2015. évre áthúzódó SZOCHO kedvezmény befizetése. 

 

A dologi kiadásokban jelentkező hiányok elsődleges forrása a keletkezett személyi juttatás 

megtakarítás, a bevételi többlet egy része, melyet az OBH elnöke a törvényszék által kért kiadási 

sorokra visszahagyta. 

 

A felhalmozási kiadási előirányzat-növekedés 279.011 ezer Ft. Ennek egy részét a 2014. évi 

előirányzat maradvány felhasználása 59.736 ezer Ft teszi ki. Másik, közel 80 %-át az OBH elnöke 

által biztosított pótelőirányzat. 
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A felhalmozási kiadás előirányzata a következő projektek megvalósítására kerültek biztosításra, 

lekötésre: 

 2014. évi maradvány terhére vállalt kötelezettségek teljesítése 

 Makói Járásbíróság épülete külső homlokzata felújítás II. üteme 

 Jablonszky Ferenc program keretében meghirdetett és elnyert pályázati projektek 

megvalósítása  

 Hivatali gépkocsi cseréje, vásárlása 

 Szeged, Tábor utca 4. szám alatti épület erős és gyengeáramú hálózat felújítása 

 

A pénzügyi helyzet folyamatos elemzése eredményeként a 2015. december 31-ig kalkulált 

többletbevétel egy része 23.000 ezer Ft, illetve az ÁROP projekt kapcsán az irányító hatóság által a 

törvényszék részére kiutalt 20.000 ezer forintos többletbevétel, összesen 43.000 ezer forint került 

elvonásra, fejezeti kezelésbe. 

 

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz 

kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított 

átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért 

megtakarítás éves szintű hatása. 

A rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzata fedezetet nyújtott az engedélyezett létszámra 

vonatkozó kulcsszám szerinti, kötelező előresorolásokkal növelt illetményre, 391.600 Ft bírói 

alapilletménnyel számolva. A bírói alapilletmény 2015. évben nem emelkedett. A bírák 

jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése értelmében 

adományozott címekre, címpótlékának költségvetési támogatása évközben előirányzat 

módosítással került biztosításra. 

 

A fizikai dolgozók illetményének meghatározásánál a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 

és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 347/2014. (XII.29.) Kormányrendeletben 

foglaltakat kell alkalmazni. A minimálbér és a garantált bérminimum alkalmazására külön fedezet 

nem került biztosításra.  

 

A  650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes 

eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról szóló 2015. évi LXXI. törvény 

21. § (6) bekezdése értelmében, az Iasz. 109. § (1) bekezdése  2015. július hó 1. napjától 

módosított rendelkezésének végrehajtására, mely értelmében a bírósági fogalmazó és a bírósági 
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titkár az illetményalap 10 százalékának megfelelő összegű munkaköri pótlékra jogosult - 

előirányzata NGM hatásköri módosítással átadásra került. 

Az egyes foglalkozási csoportokban az egy főre jutó rendszeres illetmény eltérő irányba változott 

(növekedés-csökkenés). A változás eltérő mértéke más és más tényezőre vezethető vissza: 

 Bírák: növekedés, melynek indoka a kötelező előresorolás, a létszámösszetétel változása 

(címpótlék, vezetői pótlék),  

 Bírósági titkár: a kötelező előresoroláson túl az előzőekben már többször jelzett 

jogszabályváltozásból eredő munkaköri pótlék,   

 Bírósági fogalmazó: növekedés indoka az életpálya mértékének változása, valamint itt is a 

munkaköri pótlék jogszabályi változása,  

 Felsőfokú végzettségű tisztviselők: csökkenés mutatkozik, melynek indoka a létszám 

összetételének jelentős változása, melyet a kötelező előresorolás mértéke sem tudott 

kompenzálni, 

 Középfokú végzettségű tisztviselő és írnok: csökkenés mutatkozik, melynek indoka a létszám 

összetételének jelentős változása, melyet a kötelező előresorolás mértéke és a garantált 

bérminimum változása együttesen sem tudott kompenzálni, 

 Fizikai alkalmazottak és részfoglalkozásúak: csökkenés mutatkozik, melynek indoka a létszám 

(munkakör összetétele) összetételének változása.  

 

A nem rendszeres személyi juttatás jogcímeken számfejtett összegek négy kategóriába 

sorolhatók: 

1. Kötelezően, jogszabály által előírt fizetési kötelezettség: készenlét, ügyelet, kompenzáció, 

szabadságmegváltás, végrehajtói prémium, jubileumi jutalom, napidíj, betegszabadság, 

közlekedési költségtérítés, elrendelt túlóra, bankkártya költségtérítés 

2. Béren kívüli juttatások, a munkavállaló által választott elemek a cafeteria kereten belül: 

önkéntes biztosítási pénztár, SZÉP kártya alszámláira juttatott összeg, Erzsébet utalvány étkezési 

utalvány, helyi közlekedés költségtérítése, beiskolázási utalvány, iskolarendszerű képzés 

költségtérítése 

3. Irányító szerv, OBH elnöki intézkedés alapján számfejtésre kerülő juttatás: céljuttatás, 

projektprémium, ruházati költségtérítés 

4. Törvényszék elnöke által adható céljuttatás (OBHE utasítás, szabályzat alapján) 

támogatások jogcímen, fedezete a rendszeres személyi juttatás megtakarítás. 

 

A tömeges bevándorlás bíróságokra háruló feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások hatása a 

nem rendszeres személyi juttatásokra: 
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A tömeges bevándorlás bíróságokra háruló feladatok ellátásához kapcsolódóan egyrészt a 

jogszabályok alapján kötelezően adandó készenlét, ügyelet, rendkívüli munkavégzés számfejtett 

juttatások; másrészt az OBH elnöke Gazdálkodási szabályzata alapján juttatott rendkívüli 

helytállási díj, céljuttatás jogcímeken jelentett többletkiadást. 

       

Kiadások alakulása            adatok Ft-ban 

Megnevezés 

Tömeges 
bevándorlás-

hoz 
kapcsolódó  

2015. évi 
összes 

Céljuttatás 11 772 062 34 209 875 

ebből: rendkívüli helytállási díj 8 626 318 8 626 318 

Készenlét, ügyelet, túlmunka 9 559 052 13 144 546 

 

A külső személyi juttatás elemzése során, az ítélkezésben közreműködők díjazására 2015. évben 

mindösszesen 48.845 ezer Ft került számfejtésre. Ez mindösszesen 2.852 ezer Ft-tal jelentett 

többletkiadást a 2014. évhez képest.  Jelentős csökkenés figyelhető meg a különböző 

ügyszakokban számfejtett szakértői díjak, valamint a tanúdíj és költségtérítés sorokon. Ezen két 

tétel csökkenése elsősorban az ügyforgalmi statisztikával támasztható alá (tárgyalt ügyek száma). 

A tolmácsolási és fordítói tevékenység jogcímeken számfejtett összeg a bázis évben számfejtett 

összegekhez képest kiugróan megnövekedtek, ami a tömeges bevándorlással kapcsolatban 

keletkezett többletfeladat eredménye.  

A külső személyi juttatások tételen elszámolt felmentett munkavállalók egyéb juttatása jogcímen 

a 2015. évi felmentéssel megszűnő jogviszony számának jelentős csökkenése eredményezi.  

A reprezentációs kiadások tételen a az elszámolt költségek jelentős része az Alföldi Közigazgatási 

és Regionális Kollégium működését biztosító elkülönített költségvetésből számfejtett 

reprezentációs kiadások összege, amely a kollégium sajátos feladatellátása érdekében merült fel 

a 2015. év során is.    

A tömeges bevándorlás kezelése érdekében a bíróságokra háruló feladatok ellátásához 

kapcsolódó kiadások hatása a külső személyi juttatásokra: 

A tömeges bevándorlás bíróságokra háruló feladatok ellátásához kapcsolódóan a külső személyi 

juttatások sorokon, a jogszabályok alapján tolmácsolási, fordítói tevékenységek jogcímeken 

jelentett jelentős többletkiadást. 
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Kiadások alakulása            adatok Ft-ban 

Megnevezés 

Tömeges 
bevándorláshoz 

kapcsolódó  
2015. évi 

összes 

Tolmácsolási és fordítói díjak, 
költségtérítések 9 643 10 143 

 
2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági 
intézkedéseket is. 

 
Összehasonlító adatok a dologi kiadások 2015. évi alakulásáról  

adatok ezer Ft 

Jogcímek 
2014. évi  

felhasználás 

2015. évi 
eredeti 

előirányzat 

2015. évi 
módosított 
előirányzat 

2015. évi  
felhasználás 

Teljesítés 
változása                  

2015/2014 % 

Könyv beszerzése  841     841 100,00% 

Folyóirat beszerzése 801     1 067 133,21% 

Elektronikus inf. 0     35 0,00% 

Szakmai anyagok 
beszerzése (K311) 

1 642 1 642 1 943 1 943 118,33% 

Hajtó- és kenőanyagok 
beszerzése 

6 072     5 410 89,10% 

Munkaruha, védőruha, 
formaruha, egyenruha 
beszerzése 

77     173 224,68% 

Irodaszer, nyomtatvány, 
sokszorosítással 
összefüggő kiadások 

15 303     10 403 67,98% 

Egyéb anyagbeszerzés 5 049     5 978 118,40% 

Üzemeltetési anyagok 
beszerzése (K312) 

26 501 21 132 21 964 21 964 82,88% 

Készletbeszerzés  28 143 22 774 23 907 23 907 84,95% 

Informatikai 
szolgáltatások (K321) 

208 208 166 166 79,81% 

Nem adatátviteli célú 
távközlési díjak (K322) 

13 130 9 040 13 158 13 158 100,21% 

Kommunikációs 
szolgáltatások  

13 338 9 248 13 324 13 324 99,90% 

Bérleti és lízing díjak 
(K333) 

478 478 7 440 7 440 1556,49% 
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Gázenergia-szolgáltatás 
díja 

15 627     20 020 128,11% 

Villamosenergia-
szolgáltatás díja 

17 385     15 859 91,22% 

Távhő- és melegvíz-
szolgáltatás díja 

5 326     4 943 92,81% 

Víz- és csatornadíjak 2 030     2 108 103,84% 

Közüzemi díjak (K331) 40 368 42 386 42 930 42 930 106,35% 

Karbantartási, 
kisjavítási 
szolgáltatások kiadásai 
(K334) 

14 811 2 288 21 503 17 750 119,84% 

Közvetített 
szolgáltatások kiadásai 
államháztartáson 
belülre (K335) 

14 888 14 200 15 749 15 749 105,78% 

Szakmai tevékenységet 
segítő szolgáltatások 
(K336) 

139 527 149 000 159 358 152 814 109,52% 

Egyéb szolgáltatások 
(K337) 

132 722 135 000 136 496 136 496 102,84% 

Szolgáltatási kiadások  342 794 343 352 383 476 373 179 108,86% 

Kiküldetések (K341) 976 976 5 370 5 370 550,20% 

Reklám (K342) 425 0 0 0 0,00% 

Kiküldetések és reklám 1 401 976 5 370 5 370 383,30% 

Vásárolt termékek és 
szolgáltatások általános 
forgalmi adója 

64 806 64 850 73 754 71 982 111,07% 

Fizetendő ÁFA 11 268 4 000 46 847 15 668 139,05% 

Egyéb dologi kiadások  3 963 1 800 4 862 4 382 110,57% 

Kféle. Befizetések és 
egyéb dologi kiadások 

80 037 70 650 125 463 92 032 114,99% 

DOLOGI KIADÁSOK  465 713 447 000 551 540 507 812 109% 

Elvonások és 
befizetések (K502) 

17 295 0 1 419 1 419 8,20% 

  
 

A 2015. év összes dologi kiadásai a 2014. évhez viszonyítva 42.099 ezer Ft növekedést mutat. 
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A dologi kiadásokat jogcímenként áttekintve az alábbi jogcímen jelentős megtakarítás mutatkozik 

a bázisévhez viszonyítva. Ezen tételek az alábbiak: 

 Készletbeszerzések, ebből is kiemelten a hajtó- és kenőanyagok, valamint az irodaszer, 

nyomtatvány, sokszorosítással összefüggő kiadások, beszerzések ami a költségtakarékos 

intézkedések további, következetes végrehajtásának eredménye, 

 Közüzemi díjak, azon belül is villamosenergia és a távhő szolgáltatás díj csökkenése, ami 

szintén a költségtakarékos intézkedések hatásának tudható be. 

 A csökkenő kiadásokkal párhuzamosan az ezen tételekhez kapcsolódó ÁFA kifizetések is 

csökkentek. 

 

Jelentősebb növekedéssel érintett sorok és annak indoka: 

 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, azon belül is a védői díjak, ami a 

jogszabályváltozásból, azaz a kirendelt védők óradíjának 4.000 Ft-ról 5.000 Ft-ra történő 

emelkedése, valamint a tömeges bevándorlással kapcsolatban felmerülő többletfeladatokhoz 

kapcsolódó kiadások okozták.  

 Kiküldetések kiadása jelentős növekedése, amit szintén a tömeges bevándorlással 

kapcsolatban felmerülő többletfeladatokhoz kapcsolódó kiadások okozták.  (Más 

törvényszékekről kirendelt bírák, igazságügyi alkalmazottak szálláshely biztosítása)  

 Közüzemi díjakon belül a gázszolgáltatás díja, ami elsősorban a Szeged, Széchenyi téri épület 

elavult (nem szabályozható) fűtési rendszerének és a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság elavult 

konvektoros fűtési rendszerének köszönhető. 

 Bérleti díjak, amit a tömeges bevándorlással kapcsolatban felmerülő többletfeladatokhoz 

kapcsolódó ingatlanbérlet eredményezi. (Wesselényi utca 6. szám alatti 613 m2 irodaterület 

bérlése a Széchenyi téri épületben kialakításra kerülő új tárgyalók érdekében) 

 Egyéb anyagbeszerzés növekedése szintén a tömeges bevándorláshoz kapcsolódó 

többletfeladatokhoz kapcsolódik. 

 A növekvő kiadásokkal párhuzamosan az ezen tételekhez kapcsolódó ÁFA kifizetések is 

növekedtek. 

 

A tömeges bevándorlás kezelése érdekében a bíróságokra háruló feladatok ellátásához 

kapcsolódó kiadások hatása a dologi kiadásokra: 

1. K333 Egyéb bérleti díjak jogcímen: A megnövekedett tárgyalási tevékenység érdekében új 

tárgyalók kialakítása vált szükségessé. A Szeged, Széchenyi tér 4. szám alatti épület földszinti 

folyosószakaszon leválasztásra kerülő bírói és leírói irodák helyén került kialakításra 11 új 

tárgyalóterem és az elkülönített  migrációs iroda. Az itt dolgozó járásbírósági bírák és igazságügyi 
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alkalmazottak részére a közvetlen szomszéd Tisza Szálló épületében található irodahelyiségek 

bérlésével került biztosításra a megfelelő irodahelyiség, mindösszesen 612 m2 területen. Bérleti 

díj 2.200,- Ft/m2+ÁFA/hó. A bérelt épületrész közel 70 %-a irodabútorokkal berendezett, melynek 

a havi bérleti díja 200.000,- Ft+ÁFA/hó.  

2. K331 Közüzemi díjak kiadásokon jelentkező többlet a megnövekedett területhez, azaz a 

bérelt ingatlanrészhez kapcsolódik. 

3. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai: a jogszabályi kötelezettség 

alapján tolmácsolási, fordítói tevékenység; valamint védői ügyvédi díjak. 

4. K341 Kiküldetések kiadásai: a megnövekedett ügyszámokra figyelemmel a más 

törvényszékekről kirendelt bírák és igazságügyi alkalmazottak részére biztosított szállás költsége. 

5. K337 Egyéb szolgáltatások kiadásai: a megnövekedett tárgyalási tevékenység biztosítása 

érdekében elrendelt többletőrzési szolgáltatás és a postaköltség növekménye jelentkezett ezen 

tételeken. 

6. K312 Üzemeltetési anyagok többletkiadása soron egyik jelentős tétel a járványügyi 

kockázatok kezelése érdekében beszerzett védőeszközök (szájmaszk, gumikesztyű, fertőtlenítő 

gél, fertőtlenítő tisztítószerek, stb.) kiadásai; valamint a megnövekedett ügyszámhoz kapcsolható 

nyomtatvány, irodaszer, nyomatköltség kiadásai. 

7. K351 Fenti többletekhez kapcsolódó ÁFA kiadási növekmény. 

Nagyságrendileg kisebb többletkiadás jelentkezett még a karbantartási kiadásokon; a szakmai 

anyagok és az egyéb kommunikációs sorokon. 

 

Tömeges bevándorláshoz kapcsolódó dologi kiadások alakulása az azonos időszakhoz 

viszonyított összes kiadásokhoz 

(2015. szeptember 1. - 2015. december 31.)  

       adatok Ft-ban 

Jogcímek 
Tömeges 

bevándorláshoz 
kapcsolódó 

Összes felhasználás 
2015. szeptember -

december  

Teljesítés aránya   
% 

Szakmai anyagok 
beszerzése  

12 835 1 050 924 1,22% 

Üzemeltetési anyagok 
beszerzése  

794 649 11 108 330 7,15% 

Egyéb kommunikációs 
szolgáltatás 

25 456 4 398 469 0,58% 
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Bérleti és lízing díjak  6 968 700 7 240 864 96,24% 

Közüzemi díjak  415 910 12 305 892 3,38% 

Karbantartási, 
kisjavítási 
szolgáltatások kiadásai 
(K334) 

305 066 3 480 718 8,76% 

Egyéb szakmai 
tevékenységet segítő 
szolgáltatások  

9 338 274 53 477 027 17,46% 

Egyéb üzemeltetési, 
fenntartási 
szolgáltatások  

1 099 533 44 960 373 2,45% 

Kiküldetési költségek 3 760 109 4 280 915 87,83% 

Működési célú 
előzetesen felszámított 
ÁFA 

4 797 322 27 219 724 17,62% 

ÖSSZESEN 27 517 854 169 523 236 16,23% 

 

A 2015. költségvetési év gazdálkodását az előző évekhez hasonlóan a takarékosság jellemezte. A 

személyi juttatások esetében a béren kívüli juttatások szinte teljes mértékű megvonása terén 

valósult meg. 

 
Az előző évekhez hasonlóan a forráshiányos költségvetés nemcsak takarékosságra, hanem a 

kiadások átgondolására és lehetőség szerint a csökkentésre kényszeríttette a törvényszéket. 

Fenti elv mind a személyi, mind a dologi kiadásokat érintette az alábbi intézkedésekkel:  

� A szerződések folyamatos felülvizsgálata, olcsóbb beszállítók és szolgáltatók 

felkutatása 2015. évben is megvalósult. 

� Rendszeresen ellenőrizzük az áramfogyasztási eszközöket, berendezéseket, tiltjuk, 

illetve korlátozzuk használatukat.  

� Régi, elavult hűtők, mikrohullámú sütők, kávéfőzők cseréje energiatakarékos 

eszközökre. 

� A helyi kézbesítést folyamatosan működtetjük. A helyi kézbesítésbe bevont területek 

további bővítése 2015. évben is megtörtént.  

� A hivatali gépkocsik üzemanyag beszerzése kapcsán a törvényszék folyamatosan 

csatlakozik a központosított közbeszerzéshez. A csatlakozás eredményeként olcsóbb, 
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kiszámíthatóbb, utólagos számlázással fizetendő üzemanyag felhasználás valósul 

meg.   

� A hangrögzítés digitalizálásával a magnókazetta beszerzés és az elavult 

magnetofonok állandó javítási költsége terén értünk el megtakarítást.  

� A nyomtatás, sokszorosítás kiszervezésével a nyomtatási költségek jelentősen 

csökkentek.  

� A külső homlokzati nyílászárók átvizsgálását szükség szerint végeztük el a 2015. évben 

is, ami elsősorban a Széchenyi tér 4. szám alatti épületet érintette. A karbantartási 

munkák elvégzésével a nyílászárókon át távozó hő egy része megtartásra került, 

ezáltal csökkentve a fűtési költségeket. 

� Az épületeinkben elhelyezett ital automatákat időkapcsolós dugaszoló aljzatokkal 

láttuk el, amelynek eredményeként éjszaka nem vételeznek áramot, ezáltal 

megtakarítva ezen energetikai költségeket. Az aljzatokat az üzemeltető cég 

ingyenesen a rendelkezésünkre bocsátotta. 

� A szelektív hulladékgyűjtés növelése érdekében a folyosókra kihelyezésre kerültek 

szelektív hulladékgyűjtő edények, ezáltal a hulladékszállítási költségek további 

csökkentése. 

� Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer központi megrendelése, kiszállítás 

helyi járásbíróságokra. Közbeszerzési eljárásban kiválasztott beszállító olcsóbb, 

kedvezőbb feltételekkel szállít. 

� Tábor utcai épület külső hőszigetelése, lépcsőházi kopolit üveg cseréje, 

energiahatékonyság növelése, ezáltal költségek megtakarítása – OBH elnöke által 

biztosított forrásból megvalósult. 

� Hódmezővásárhelyi Járásbíróság fűtéskorszerűsítésére elnyert OBH Elnöke által kiírt 

pályázati forrásból a felhasznált energia mennyiségi csökkenését várjuk. 

A dologi kiadások tekintetében a kényszerű takarékosság sok esetben csak a legszükségesebb 

feladatok megrendelését jelentette. A gazdálkodás eredményeként – az OBH Elnöke 

támogatásával – a törvényszék működéséhez szükséges gazdasági feltételek 2015. évben 

biztosítottak voltak. 

 
2.1.4.  A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a 

változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása. 

Felhalmozási kiadások főbb jogcímei, indokoltsága: 

 

A 2014. évi felhalmozási előirányzat maradvány (59.736 ezer Ft) terhére megvalósult feladatok : 

 Makói Járásbíróság külső homlokzat felújítása I. ütem 
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 Szeged, Tábor utca 4. szám alatti épület külső szigetelése 

 Hódmezővásárhelyi Járásbíróság önálló szerverszoba kialakítása 

 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. szám alatti épület melegburkolat felújítása 

 Szentesi Járásbíróság épülete földszinti hidegburkolat felújítása 

 Irodai székek, székalátétek beszerzése 

 

2015. évben az OBH elnöke által biztosított fedezetből megvalósuló, illetve kivitelezés alatt álló 

projektek: 

 Szeged, Tábor utca 4. szám alatti épülete erős és gyengeáramú hálózat felújítása 

 Makói Járásbíróság külső homlokzata felújításnak II. üteme 

 1 db hivatali gépkocsi cseréje 

 Szeged, Széchenyi tér 4. szám alatti épület teljes rekonstrukciójához kapcsolódó 

tanulmány 

 OBH Elnöke által meghirdetett Jablonszky Ferenc Programok során elnyert pályázati 

forrásokból megvalósuló projektek (3.14.2.4. Központi pályázati fejlesztésekből, vagy saját 

pályázati forrásból megvalósuló eszközbővülés címszó alatt tételesen kerül felsorolásra)  

 

  Saját forrásból megvalósuló feladatok, beszerzett eszközök: 

 Fényképezőgép, projektor beszerzése 

 Elavult hűtőgépek, mikrohullámú sütők, kávéfőzők cseréje energiatakarékos készülékekre 

 Igazgatási vezetők részére Ipad készülékek beszerzése  

 Roll up, banner beszerzése 

 Páncélszekrények beszerzése 

 Pánikjelző beszerzése Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. szám alatti épület tárgyalótermébe 

 Szeged, Tábor utca 4. szám alatti épület behatolásjelző kiegészítése 

 Ventillátorok cseréje 

 

2015. évben az OBH elnöke által kiírt pályázatokban a Szegedi Törvényszék által elnyert összegek 

és a műszaki tartalom: 

A/  „Jablonszky Ferenc Program-vizesblokk, irattár, munkakörnyezet- bíróságok felújítási 

támogatása 2015” 

 „Hódmezővásárhely Kossuth tér 4. sz. alatti épület pince szintjén kialakítandó irattár 

kivitelezése” 6.000.000,- Ft (7.011.660,- Ft) 

 „Makói Járásbíróság épülete tárgyalók bútorozása” 4.907.737,- Ft 

 „Szentesi Járásbíróság épülete tárgyalók bútorozása” 4.927.194,- Ft 
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 „Szeged, Tisza Lajos krt.2- 4. szám alatti épület pince irattár festésének, kivitelezése; 

homlokzati ablakok mázolásának, kivitelezése; mediációs szoba és tárgyaló bútorozása” 

4.773.167,- Ft 

 „Hódmezővásárhely Kossuth tér 4. sz. alatti épület földszinti vizesblokk felújításának 

kivitelezése”  2.000.000,- Ft (2.851.304,- Ft) 

 „Szeged, Tábor utca 4. szám alatti épület teakonyha felújításának, kivitelezése” 868.300,- 

Ft 

 

B/ „ Jablonszky Ferenc Program ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS - BÍRÓSÁGOK 

FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSA 2015” kétfordulós pályázat 

 „Hódmezővásárhelyi Járásbíróság épületének fűtés rekonstrukciója” 38.374.215,- Ft 

 

C/ „Jablonszky Ferenc Program 3. ütem - Vizesblokk, irattár, bűnjelraktár, 

munkakörnyezet, épületek zárófödémeinek utólagos hőszigetelése - Bíróságok felújítási 

támogatása 2015” 

 „Csongrád Szentháromság tér 10. sz. alatti épület részbeni tisztasági festése, külső 

ablakszárnyainak felújító mázolása, homlokzat tisztítása” 2.732.349,- Ft 

 „Hódmezővásárhely Kossuth tér 4. sz. alatti épület pince szintjén kialakítandó 

bűnjelkamra kivitelezése” 4.105.138,- Ft 

 „Makói Járásbíróság épülete ügyfélterek és dolgozó szobák bútorozása” 14.767.253,- Ft 

 „Szentesi Járásbíróság épülete ügyfélterek és dolgozó szobák bútorozása” 14.918.748,- Ft 

 „Szeged, Tábor utca 4. szám alatti épület cégiroda, ügyféliroda bútorozása, tárgyaló és 

ügyfélváró részbeni bútorozása”  4.138.103,- Ft 

 "Szeged Tábor u. 4. számalatti épületnek belső festés mázolási és karbantartási 

munkálatai" 8.190.338,- Ft 

 "Szeged, Tábor utca 4. szám alatti udvari épület irattári tető újraszigetelése" 3.480.337,- Ft 

MINDÖSSZESEN: 114.182.879,- Ft forrás 

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése.  

 
Bevételek előirányzata és teljesítése 2014. és 2015. évben 

adatok ezer Ft 

ERA kód Megnevezés  
2014. évi 

tény 

2015. 
eredeti 

előirányzat 

2015. évi 
módosított 
előirányzat 

2015. évi 
teljesítés 

B1601 

Egyéb Műk.c. támogatások bevételei 
kp-i ktgv-i szervektől 6 749 0 20 248 20 248 

B1604 

Egyéb Műk.c. támogatások bevételei 
egyéb fej.kez.ei-tól 0 0 0 0 
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B1 

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

6 749 0 20 248 20 248 

B2501 

Egyéb felhalm..c. támogatások 
bevételei fejezeti kezelésű ei. EU-s 
programokra 0 0 0 8 636 

B2502 

Egyéb Műk.c. támogatások bevételei 
egyéb fej.kez.ei-tól 0 0 0 17 835 

B2 

Felhalmozási  célú támogatások 
államháztartáson belülről 

0 0 26 471 26 471 

B36 Egyéb közhatalmi bevételek 100 757 80 000 105 934 105 934 

B3 Közhatalmi bevételek 100 757 80 000 105 934 105 934 

B401 Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 

B402 Szolgáltatások ellenértéke 553 300 523 523 

B403 

Közvetített szolgáltatások 
ellenértéke 15 523 14 200 15 944 15 944 

B406 
Kiszámlázott általános forgalmi adó 

4 268 4 000 4 371 4 371 

B411 Egyéb működési bevételek 8 122 1 500 7 941 7 941 

B4 Egyéb bevételek 28 466 20 000 28 779 28 779 

B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 3 3 

B5  Felhalmozási bevételek 0 0 3 3 

  Költségvetési bevételek összesen 135 972 100 000 181 435 181 435 

B8131 

Előző év költségvetési 
maradványának igénybevétele 57 649 0 137 069 137 069 

B813 Maradvány igénybevétele 57 649 0 137 069 137 069 

B816 
Központi, irányító szervi támogatás 

2 823 787 2 599 100 3 009 091 3 009 091 

B81 Belföldi finanszírozás bevételei 2 823 787 2 599 100 3 009 091 3 009 091 

B8 Finanszírozási bevételek 2 881 436 2 599 100 3 146 160 3 146 160 

A bevételek elemezése során megállapítható, hogy a törvényszék bevételeit elsősorban az 

irányító szervi támogatás jelenti. A közhatalmi bevételek 5,2 %-kal emelkedtek a 2014. évhez 

viszonyítva. A működési célú támogatások jogcímen jelentős emelkedés mutatkozik. 2014. évben 

az ÁROP szervezetfejlesztés projekt keretében elnyert támogatás terhére lekért előleg került ezen 

jogcímen kimutatásra, 2015. évben az elnyert támogatást az irányító hatóság átutalta, mely ezen 

soron került előirányzatosításra. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétele 2014. évben nem 

volt a törvényszéknek, míg 2015. évben a Jablonszky program keretében elnyert pályázati forrás 

egy részét, valamint a Szeged, Széchenyi tér 4. szám alatti épület teljes rekonstrukciójának 

kivitelezéséhez készített tanulmányterv ellenértékét biztosította az OBH ezen jogcímeken. 

2012. évtől a bírság bevétele a központi költségvetés bevételét képezi. Az így kieső bevétel 

költségvetési támogatással került kiváltásra Ezen jogcímeken 2011. évben beszedett bevétel 

128.522 ezer Ft, 2012. évben befolyt bevétel 127.108 ezer Ft volt, 2013. évben 128.835 ezer Ft 

volt, míg 2014. évben ugrásszerű növekedés mutatkozik 437.660 ezer Ft beszedett és továbbutalt 

összeg. A jelentős növekedés nagy része a vagyonelkobzás jogcímen beszedett összegeknél 
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jelentkezik, 290 millió Ft összegben; míg 20 millió Ft a pénzbírság jogcímen behajtott összeg 

növekedéséből adódik. A növekedés egy ügyből adódó bírói végzés eredménye volt.   

2015. évben a beszedett és továbbutalt bírság tételek összege 152.310 ezer Ft volt. A 2014. évhez 

viszonyítva az elkobzás jogcímen volt jelentős növekedés; a pénzbüntetés egyéb jogcímen azonos 

nagyságrendű bevétel folyt be, míg a többi jogcímeken csökkenés mutatkozik.  

 

2015. évben befolyt és központi költségvetésbe átutalt „bírság” bevételek, adatok ezer Ft 

adatok Ft-ban 

Időszak 
2015.év Elkobzás  

Pénz 
mellék-

büntetés  
Pénzbírság 
cégbírósági  Pénzbírság  

Pénzbünte-
tés egyéb 

bírság 

Rendbírság - 
átváltoztat-

ható 
Vagyon-
elkobzás  Összesen 

01.hó 68 795 0 243 224 200 490 8 771 567 80 000 180 153 9 544 229 

02.hó 443 095 300 000 792 441 910 395 11 421 491 20 000 239 850 14 127 272 

03.hó 433 795 0 239 094 387 254 8 306 857 69 000 268 595 9 704 595 

04.hó 229 795 0 304 392 683 899 6 348 000 49 848 838 760 8 454 694 

05.hó 489 795 0 112 360 1 277 403 8 295 899 35 000 241 098 10 451 555 

06.hó 320 793 -1 500 000 198 408 659 281 10 660 757 45 000 1 370 833 11 755 072 

07.hó 227 234 -2 000 000 69 389 523 989 10 741 186 61 860 340 034 9 963 692 

08.hó 68 795 200 000 30 340 513 780 7 188 494 0 205 794 8 207 203 

09.hó 105 330 0 255 670 961 112 7 588 695 125 439 305 850 9 342 096 

10.hó 1 121 195 0 186 620 555 489 8 017 855 105 000 464 187 10 450 346 

11.hó 829 795 0 50 000 727 192 7 560 312 0 269 309 9 436 608 

12.hó I.rész 31 534 823 0 105 370 341 748 7 192 445 30 000 374 973 39 579 359 

12.hó II.rész -213 000 0 3 780 0 1 452 200 50 000 0 1 292 980 

Összesen 
2015. év 35 660 240 -3 000 000 2 591 088 7 742 032 103 545 758 671 147 5 099 436 152 309 701 

 

Működési bevételeink az alábbi jogcímeken kerültek előírásra, befizetésre: 

 Egyéb saját működési bevételek 

 Közhatalmi bevételek 

 Működési célú ÁFA bevételek 

 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

 Működési költségvetési támogatás 

 Előirányzat maradvány felhasználása 

 

A számadatokból jól látható, hogy a törvényszék működéséhez szükséges kiadások legnagyobb 

részét a költségvetési támogatás biztosítja. 

A bírság bevétel központi költségvetésbe történő befizetésével a közhatalmi és intézményi 

működési bevételek tovább csökkentek, a költségvetési támogatás ezzel arányosan nőtt. 

 

Felhalmozási bevételeink az alábbi jogcímeken kerültek előírásra, befizetésre: 
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 Felhalmozási költségvetési támogatás 

 Előirányzat maradvány felhasználása 

 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

 Értékesítésből származó bevétel 

 

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai. 

 

A működési célú támogatások jogcímen 20.248 ezer Ft többletbevétel az ÁROP szervezetfejlesztés 

projekt keretében elnyert támogatás került kimutatásra. 

 

A felhalmozási célú támogatások jogcímen 26.475 ezer Ft többletbevétel az OBH Elnöke által 

biztosított felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fedezet került kimutatásra. A Jablonszky 

program keretében elnyert pályázati forrás egy része, valamint a Szeged, Széchenyi tér 4. szám 

alatti épület teljes rekonstrukciójának kivitelezéséhez készített tanulmányterv ellenértéke. 

 

A közhatalmi bevételek soron is többletbevételt realizáltunk, 25.934 ezer Ft összegben. Egyéb 

működési bevételek soron a 2014. évi postaköltség kedvezmény visszatérítéséből adódó 

többletbevétel került kimutatásra. 

 

2.2.2. Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint, 

behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt 

értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága. 

 

Bírságok 2015.év 
Nyitó 

egyenleg 
Előírás Törlés Befizetés 

Záró 
egyenleg 

Pénz- főbüntetés 146 359 180 139 217 536 15 935 850 103 606 019 166 034 847 

Pénz- mellékbüntetés 11 600 000 5 900 000 3 530 000 500 000 13 470 000 

Ekobzás alá eső érték 110 665 212 0 0 841 815 109 823 397 

Pénzbírság elzárás 2 258 011 1 255 000 577 000 671 147 2 264 864 

Vagyonelkobzás+ tárgyi 1 162 922 975 78 156 247 270 000 5 261 560 1 235 547 662 

Pénzbírság 148 154 356 31 691 323 1 183 823 10 338 443 168 323 413 

Elkobzás bírói letétből 0 34 818 425 0 34 818 425 0 

Összesen: 1 581 959 734 291 038 531 21 496 673 156 037 409 1 695 464 183 

 

Igazgatási szolg.díjak 
2015. év 

Nyitó 
egyenleg 

Előírás Törlés Befizetés 
Záró 

egyenleg 

Bünügyi költség 782 307 314 208 491 618 2 835 032 896 066 436 896 066 436 

Állam által előlegezett.kts. 14 855 866 12 674 648 1 606 296 6 375 429 19 548 789 

Rendőri elővezetés 29 288 363 1 675 500 0 1 775 490 29 188 373 

Át nem vett letét 0 1 109 715 330 1 109 385 0 
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Egyéb eljárási bevétel 0 200 0 200 0 

Helyszíni eljárási költség 1 634 198 1 210 212 29 010 1 185 602 1 629 798 

Kamat 0 0 0 0 0 

Postaköltség 6 875 971 808 16 021 962 387 275 

Végrehajtási illeték 0 4 013 339 36 170 3 977 169 0 

Összesen 828 092 616 230 147 040 4 522 859 911 452 098 946 433 671 

Gyt. 4 706 139 0 0 126 000 4 580 139 

Vh.díj megelőlegzés 60 743 975 3 341 154 0 512 622 63 572 507 

 

A követelésállomány alakulása a bírságok tekintetében: a követelésállomány összességében 113 

millió Ft növekedést mutat a bázisévhez viszonyítva. A növekedés három fő jogcímen növekedett 

jelentős mértékben pénz főbüntetés és pénzbírság jogcímeken 20-20 millió Ft; a vagyonelkobzás 

jogcímen közel 73 millió Ft. Ennek oka az év során előírt tételekhez képest a befizetések 

jelentősen elmaradtak. 

 

Igazságszolgáltatási díjak alakulása: a követelésállomány a 2014. évhez viszonyítva ismét jelentős 

mértékben, mindösszesen 118 millió forinttal nőtt. Ezen jogcímeken előírt követelések közül az 

előző évekhez hasonlóan a növekedést a bűnügyi költség drasztikus növekedése okozta.  

 

Behajthatatlan követelés címen a törvényszék 2015. évben nem vezetett ki követelést. 

A közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtandó követelések 

értékelése során az értékvesztés összege a kötelezettek együttes minősítése alapján 

egyszerűsített értékelési eljárással, azok csoportos értékelésével kerül meghatározásra. Az 

egyszerűsített értékelési eljárás során az értékvesztést negyedévente, a tárgynegyedév utolsó 

napján fennálló, pénzügyileg nem rendezett közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és 

adók módjára behajtandó kis összegű követelések után kell elszámolni. A tárgyidőszakban 84.938 

ezer Ft értékvesztés került elszámolásra az értékelési szabályzatban rögzített módon. 

Egyéb követelésre értékvesztés elszámolására nem került sor. 

2.3. Költségvetési maradvány 

Költségvetési maradvány alakulása 2014. és 2015. években 

  adatok ezer Ft-ban 

Kiadás jogcímek 2014. év 2015. év 

K1 Személyi jellegű kiadások 27 301 39 108 

K2 Járulékok 23 457 33 777 

K3 Dologi kiadások 26 575 43 728 

K6 Beruházási kiadások 27 272 48 148 

K7 Felújítási kiadások 32 464 116 494 

ÖSSZESEN 137 069 281 255 
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2.3.1. A 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei. 

 

2014. évi maradványunk 137.069 ezer forint, melynek jelentős része  az OBH által meghatározott, 

központi forrásból biztosított nevesített kifizetésekre, projektekre biztosított forrás. 

A maradvány felhasználása a célnak megfelelően: 

- 2014. év december hóközi számfejtett juttatások levonások és járulékok vonzata; 

december hónapra járó kompenzáció és járuléka; ítélkezésben közreműködők díja jogcímeken 

50.758 ezer Ft 

- beruházás, felújítás jogcímeken 59.735 ezer Ft, amelynek jelentős részét képezi a Makói 

Járásbíróság külső homlokzata felújítás I. üteme; Hódmezővásárhelyi Járásbíróság szerverszoba 

kialakítása; Szeged, Tábor utca 4. szám alatti épület külső homlokzat hőszigetelése munkálatok 

- 26.576 ezer Ft dologi kiadások soron, ami részben a 2014. december hónapról áthúzódó 

fizetési kötelezettségeink; felújításhoz kapcsolódó fordított ÁFA fizetési kötelezettség; kisebb 

halaszthatatlan karbantartási munkálatok. 

 

A 2014. évi maradvány felhasználása a lekötéseknek megfelelően megtörtént, a jogszabályban 

rögzített határidőre. 

 

2.3.2. A 2015. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai. 

Összességében a 2015. költségvetési év végén 281.255 ezer forint maradványunk keletkezett, 

melynek jelentős része  az OBH által meghatározott feladatokra biztosított forrás. 

A maradvány felhasználásának célja: 

- 2015. év december hóközi számfejtett juttatások levonások és járulékok vonzata 

jogcímeken 72.885 ezer Ft. 

 

- beruházás, felújítás jogcímeken 164.642 ezer Ft amelynek jelentős részét képezi a Makói 

Járásbíróság külső homlokzata felújítás II. üteme; Hódmezővásárhelyi Járásbíróság 

fűtéskorszerűsítése; Szeged, Tábor utca 4. szám alatti épület gyenge és erősáramú hálózat 

felújítása; Makói és Szentesi Járásbíróság irodáinak bútorozása; új hivatali gépjármű beszerzése. 

 

- 43.728 ezer Ft dologi kiadások soron, ami részben a 2015. december hónapról áthúzódó 

fizetési kötelezettségeink; felújításhoz kapcsolódó fordított ÁFA fizetési kötelezettség; kisebb 

halaszthatatlan karbantartási munkálatok. (Csongrádi Járásbíróság külső nyílászárók mázolása, 

homlokzat tisztítása;  Szentesi Járásbíróság külső nyílászárók mázolása.) 
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A maradványlekötés címen nevesített projektek egy része már megvalósult, a folyamatban lévő 

projektek az ütemezésnek megfelelően haladnak, a maradvány felhasználása a lekötésnek 

megfelelően, határidőre biztosított. 

 

3. Egyéb 

 

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon 

állományváltozásának értékelése, a 2015. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a 

befolyt bevétel felhasználása. 

A mérleg főösszege 44,5 %-kal nőtt az előző évihez képest.  

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke  47,2 %-kal nőtt. 

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközökkel a törvényszék nem rendelkezett. Pénzeszközeink 

állománya 42,9 %-kal nőtt, aminek jelentős részét a kincstári számlák pénzeszköz növekedése 

okozta. Követelés állományunk közel 28 %-kal növekedett.   

 

A nullára leírt eszközök állományának változása: 

2014.  348,0 millió forint 

2015.  380,0 millió forint 

 

                                  Adatok ezer forint 

 

  Immateriális 
javak 

Ingatlanok Gép, 
berendezés, 

jármű 

Beruházás Összesen 

Nyitó bruttó 
állomány 

7 448 907 053 379 688 27 465 1 321 654 

Záró bruttó 
állomány 

10 284 934 869 408 171 386 503 1 739 827 

Nyitó nettó 
állomány értéke 
– 2014. 

725 719 756 23 783 27 465 771 729 

Záró nettó 
állomány értéke 
– 2015. 

99 730 565 18 518 386 503 1 135 685 

Nettó állomány 
változása - % 0 101,5 0 1 407,2 147,2 

Bruttó állomány 
változása %  138,1 103,1 107,5 1 407,2 131,6 
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Vagyonhasznosításra 2015. évben 3 ezer Ft értékben került sor. 1 db kisértékű tárgyi eszköz, 

melynek nettó értéke 0 Ft; bekerülési értéke nem érte el a jogszabályban rögzített értéket, ezért 

saját hatáskörben került értékesítésre. A bevételek a tervezettek szerint kerültek felhasználásra. 

A bevételi többletet a megkért feladatokra (ítélkezésben közreműködők díjazása teljesítésére) 

hagyta vissza az OBH elnöke. 

 

Szeged, 2016. június hó 3. napja 
 
 
      
 
     
    

 
    

 
 

 


