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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény kimondja, hogy a nemzeti vagyon 

alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős 

módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az 

állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a 

közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, 

egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 

megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az 

állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló 

vagyontárgyak elidegenítése. 

Mindezek alapján a 2017. évi zárszámadás elkészítésével egy időben a felelős gazdálkodás 

megismertetése céljából az oktatási, szociális és kulturális intézményeket beszámoltattuk a 

vagyon gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről. 

Az intézmények által elkészített kimutatásokat az előterjesztés mellékleteként a Képviselő-

testület elé terjesztem. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról szóló előterjesztés 

kiegészítéseként az alábbi határozatot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

Budapest, 2018. május 4. 

        dr. Bácskai János s.k. 

            polgármester 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a költségvetési szervek ……/2018. számú előterjesztés mellékleteit képező, 2017. évi 

vagyon gazdálkodásáról szóló beszámolóit elfogadja. 

 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2018. május 24. 
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          1. sz. melléklet 

 

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ  

 

A FIÜK befektetett eszközének nettó vagyona 53.533.548 Ft-ról 36.640.011 Ft-ra 

változott. A csökkenés 16.893.537 Ft. 

A vagyon bruttó értékének változása       Ft 

 

Eszköz csoport 

2017. évi nyitó 

bruttó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

bruttó érték 

Vagyonértékű jogok 1.980.311  1.379.005 601.306 

Szellemi termékek 11.048.764 3.131.934 5.388.565 8.792.133 

Imm. javak összesen: 13.029.075 3.131.934 6.767.570 9.393.439 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

403.369.909 22.568.686 325.231.747 100.706.848 

Tárgyi eszközök össz.: 403.369.909 22.568.686 325.231.747 100.706.848 

Nemzeti vagyonba tart. 

befektetett eszk. össz.: 

416.398.984 25.700.620 331.999.317 110.100.287 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása      Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2017. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2017. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2017. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Vagyonértékű 

jogok 

1.846.195 27.840 1.340.785 533.250 

Szellemi termékek 9.851.333 3.291.615 5.334.755 7.808.193 

Imm.javak össz.: 11.697.528 3.319.455 6.675.540 8.341.443 

Gépek, berend., 

felsz., járművek  

351.167.908 19.489.008 305.538.083 65.118.833 

Tárgyi eszk. össz.: 351.167.908 19.489.008 305.538.083 65.118.833 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

362.865.436 22.808.463 312.213.623 73.460.276 
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A vagyon nettó értékének változása 

            Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

nettó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

nettó érték 

Vagyonértékű jogok 134.116 -27.840 38.220 68.056 

Szellemi termékek 1.197.431 -159.681 53.810 983.940 

Immateriális javak 

összesen: 

1.331.547 -187.521 92.030 1.051.996 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

52.202.001 3.079.678 19.693.664 35.588.015 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

52.202.001 3.079.678 19.693.664 35.588.015 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

53.533.548 2.892.157 19.785.694 36.640.011 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

 Kisértékű immateriális javak beszerzése (Microsoft Office software, 

software licencek, MS irodai alkalmazás) 

 

2.918.034 

Kisértékű immateriális javak terv szerinti  értékcsökkenés növekedés -2.918.034 

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (számítógépek, 

nyomtatók, laptopok, beléptető rendszer, mosógépek, porszívók, konyhai 

eszközök, telefonok, mosogatógép, bútorok, karbantartáshoz szükséges 

szerszámok, kültéri kamera, párátlanító készülék, szalag függönyök, 

porszívó, fűnyíró, sövényvágó, hűtőszekrény, iratmegsemmisítő) 

10.703.701 

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti értékcsökkenése -10.703.701 

 

 

Vagyonérték változással járó tételek:       Ft 

Immateriális javak vásárlása (Szoftver Veeam Beckup Essentials)          213.900 

Egyéb gép, berendezés beszerzés (FMK aula, büfé berendezéséhez bútorzat, 

laptop, fénymásológép, szárítógép, párátlanító légszárító, mosogatógép, 

szárítógép, szekrények, bútorok) bruttó 

11.164.742 

Immateriális javak vagyonkezelésbe adásának (Tankerületi Központ részére) 

bruttó érték csökkenése (Diáknyilvántartó program, Windos Home programok, 

tesztkészlet, órarend készítő program, tárgyi eszköz nyilvántartó program, 

Szirén és Szikla könyvtári integrált rendszerek, iktató szoftver, tanszer, 

taneszköz nyilvántartó, pedagógus minőség értékelési szoftver)  

 -6.649.539 

Immateriális javak tervszerinti értékcsökkenés növekedés  -401.421 
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Immateriális javak tervszerinti értékcsökkenés csökkenés 6.675.540 

Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű vagyonkezelésbe (Tankerületi 

Központ részére) adása (nyomtatók, számítógépek, notbokok, interaktív táblák, 

fénymásoló gépek, projektorok, szünetmentes tápegységek, hangszerek, 

vetítővásznak, bútorok, páncélszekrények, fényképezőgépek, beléptető 

rendszerek, tv-k, kamerák, füstérzékelő rendszerek, telefonközpontok, 

takarítógépek, porszívók, taneszközök, hűtőszekrények,írásvetítők)    

-323.852.905 

Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv szerinti értékcsökkenés 

növekedés  

-8.785.307 

Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv szerinti értékcsökkenés 

csökkenés 

305.538.083 

Immateriális javak egyéb csökkenése bruttó (adminisztrációs javítás) -118.031 

Egyéb gép, berendezés térítésmentes átvétel bruttó (FMK-tól számítógép) 582.212 

Egyéb berendezés, gép egyéb növekedés bruttó (adminisztrációs javítás) 118.031 

Értékesítés egyéb gép bruttó érték (laptop) -124.809 

Selejtezés egyéb gép bruttó kivezetés (számítógépek, monitorok, nyomtató, 

külső kamerák, mosógép, fúró, körfűrész, telefonok, kamera, irodai bútorok)  

-1.245.924 

Egyéb csökkenés egyéb gép bruttó (szerszámok) -8.109 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása  -16.893.537 

 

 

Mérleg eszközoldala:        

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  36.640.011 Ft 

 Pénzeszközök                 15.918.857 Ft 

 Követelések      16.253.738 Ft 

 Egyéb sajátos elszámolások    -9.106.359 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások                597 Ft  
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2. sz. melléklet 

 

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 

 

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék befektetett eszközének nettó vagyona 8.112.888 

Ft-ról  7.603.449 Ft-ra változott. A csökkenés 509.439 Ft. 

A vagyon bruttó értékének változása       Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

bruttó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

bruttó érték 

Vagyonértékű jogok 2.906.900   2.906.900 

Immateriális javak 

összesen: 

2.906.900 0 0 2.906.900 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

36.577.153 10.810.432 5.968.581 41.419.004 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

36.577.153 10.810.432 5.968.581 41.419.004 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

39.484.053 10.810.432 5.968.581 44.325.904 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása      Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2017. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2017. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2017. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Vagyonértékű jogok 1.776.355 356.549 0 2.132.904 

Immateriális javak 

összesen: 

1.776.355 356 549 0 2.132.904 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

29.594.810 9.801.723 4.806.982 34.589.551 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

29.594.810           9.801.723 4.806.982 34.589.551 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

31.371.165 10.158.272 4.806.982 36.722.455 
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A vagyon nettó értékének változása        Ft 

 

Eszköz csoport 2017. évi 

nyitó nettó 

érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi 

záró nettó 

érték 

Vagyonértékű jogok 1.130.545 -356.549 

 

 773.996 

Szellemi termékek 0 0 0 0 

Immateriális javak 

összesen: 

1.130.545 -356.549 0 773.996 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

6.982.343 1.008.709 1.161.599      6.829.453 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

8.112.888 652.160 1.161.599 7.603.449 

Vásárolt készletek 1.640.410 0 53.722 1.586.688 

Nemzeti vagyonba 

tartozó forgóeszközök 

összesen: 

1.640.410 0 53.722 1.586.688 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett és 

forgóeszközök  összesen: 

9.753.298 652.160 1.215.321 9.190.137 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kültéri faház , 

hűtőszekrények,  szőnyeg tisztító gép,forgószékek,tároló fém 

szekrények,. kombi sütő-pároló tűzhely, mosógép, kombi tűzhely, 

konyhai edények, álló lámpa, ventilátor, irodai szekrények) 

5 405 216 

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti 

értékcsökkenése 

- 5 405 216 

 

Vagyonérték változással járó tételek:       Ft 

Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenés növekedés -356.549 

Egyéb gép, berendezés nyilvántartás rendezéséből adódó növekedés 5.405.216 

Egyéb gép, berendezés, felszerelés selejtezése (, porszívók, 

hűtőszekrények,magnós rádió, mosógépek,irattartó szekrény, forgó szék) 

-563.365 

Egyéb gép, berendezés, felszerelés egyéb csökkenés nyilvántartás 

rendezéséből adódó 

-5.405.216 

Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv szerinti értékcsökkenés 

növekedés 

-4.396.507 
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Egyéb gép, berend.terv szerinti écs csökkenés nyilvántartás rendezéséből 

adódó 

4.806.982 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása  -509.439 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  7.603.449 Ft 

 Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök  1.586.688 Ft 

 Pénzeszközök       1.917.471 Ft 

 Követelések         572.602 Ft 

 Egyéb sajátos elszámolások             - 1.321.161 Ft 
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3. sz. melléklet 

 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 

          
A FESZGYI befektetett eszközének nettó vagyona 3.988.964 Ft-ról 4.144.702 Ft-ra 

változott. A növekedés 155.738 Ft. 

 

Vagyon 2017. évi bruttó értékének változása Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

bruttó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

bruttó érték 

Vagyonértékű jogok 2.723.202   2.723.202 

Szellemi termékek 1.500.468 166.500  1.666.968 

Immateriális javak 

összesen: 

4.223.670 166.500  4.390.170 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

35.098.521 4.259.410 3.013.902 36.344.029 

Tárgyi eszközök összesen: 35.098.521 4.259.410 3.013.902 36.344.029 

Nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett eszközök 

összesen: 

39.322.191 4.425.910 3.013.902 40.734.199 

 

A vagyon 2017. évi értékcsökkenési állomány változása Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2017. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2017. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2017. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Vagyonértékű jogok 2.708.948 14.254  2.723.202 

Szellemi termékek 1.280.618 107.248  1.387.866 

Immateriális javak 

összesen: 

3.989.566 121.502  4.111.068 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

31.343.661 4.139.144 3.004.376 32.478.429 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

31.343.661 4.139.144 3.004.376 32.478.429 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

35.333.227 4.260.646 3.004.376 36.589.497 
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A vagyon 2017. évi nettó értékének változása       Ft 

Eszköz csoport 2017. évi 

nyitó nettó 

érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

nettó érték 

Vagyonértékű jogok 14.254 -14.254 0 0 

Szellemi termékek 219.850 59.252 0 279.102 

Immateriális javak 

összesen: 

234.104 44.998 0 279.102 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

3.754.860 120.266 9.526 3.865. 600 

Tárgyi eszközök összesen: 3.754.860 120.266 9.526 3.865.600 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

3.988.964 165.264 9.526 4.144.702 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek:      Ft 

 

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (kamera, számítógép, 

notebook, telefon, sövényvágó, hűtő, vasaló, mosógép, mikró, rádió, 

kávéfőző) 

2 849 147 

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti értékcsökkenése - 2 849 147 

 

Vagyonérték változással járó tételek:                                                                        Ft 

 

Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, számítógépek, számítástechnikai 

eszközök) 

1.030.669 

 

Egyéb gép, berendezés beszerzés (megfigyelőrendszer kiépítése) 222.370 

 

Térítésmentes átvétel (fényképezőgép) 157.224 

Immateriális javak beszerzése (MS Office) 166.500 

Immateriális javak tervszerinti értékcsökkenés növekedés -121.502 

Egyéb gép, berendezés, felszerelés, selejtezés (mosógépek, bútorok, 

égetőkemence, nyomtatók, TV, music center, telefonközpont, fax, biztonsági 

rendszer, lábkorong, fénymásolók) 

-3.013.902 

 

Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv szerinti értékcsökkenés 

növekedés 

-1.289.997 

Egyéb gép, berend.terv szerinti écs csökkenés 3.004.376 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása  155 738 
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Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 4.144.702 

 Pénzeszközök 6.210.068 

 Követelések 1.810.619 

 Egyéb sajátos elszámolások 2.268.072 

 Aktív időbeli elhatárolások  98.049 
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4. sz. melléklet 

 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei  

 

Az FMK befektetett eszközének nettó vagyona 24.220.563 Ft-ról 9.479.169 Ft-ra 

változott. A csökkenés 14.741.394 Ft. 
 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

bruttó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

bruttó érték 

Vagyonértékű jogok 464.670   464.670 

Szellemi termékek 1.087.439 11 616.895 470.555 

Immateriális javak 

összesen: 

1.552.109 11 616.895 935.225 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

94.672.551 2.285.237 35.818.982 61.138.806 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

94.672.551 2.285.237 35.818.982 61.138.806 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

96.224.660 2.285.248 36.435.877 62.074.031 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása       Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2017. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2017. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2017. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Vagyonértékű jogok 464.670   464.670 

Szellemi termékek 1.087.439 11 616.895 935.225 

Immateriális javak 

összesen: 

1.552.109 11 616.895 935.225 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

70.451.988 7.476.540 26.268.891          51.659.637 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

70.451.988 7.476.540 26.268.891 51.659.637 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

72.004.097 7.476.551 26.885.786 52.594.862 
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A vagyon nettó értékének változása        Ft 

 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

nettó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

nettó érték 

Vagyonértékű jogok 0 0 0 0 

Szellemi termékek 0 0 0 0 

Immateriális javak összesen 0 0 0 0 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

24.220.563 -5.191.303 9.550.091 9.479.169 

Tárgyi eszközök összesen: 24.220.563 -5.191.303 9.550.091 9.479.169 

Nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett eszközök összesen: 

24.220.563 -5.191.303 9.550.091 9.479.169 

Vásárolt készletek 548.311 638.080 852.953 333.438 

Nemzeti vagyonba tartozó 

forgóeszközök összesen: 

548.311 638.080 852.953 333.438 

Nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett és forgóeszközök 

összesen: 

24.768.874 -4.553.223 10.403.044 9.812.607 

 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek:      Ft 

 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (laptopok, mobiltelefonok, bútorok,  

hangpult, winchester, spirálozó, rack szekrény, hordozható dvd lejátszó) 

1.800.271 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolása -1.800.271 

Immateriális javak egyéb növekedése bruttó (készlet programból átvezetés) 11 

Immateriális javak écs növekedése -11 

Gép, berendezés, felszerelés egyéb növekedés (készlet programból 

átvezetés) 

629 

Gép, berendezés, felszerelés terv szerinti értékcsökkenés növekedés -629 
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Vagyonérték változással járó tételek        Ft 

Egyéb gép, berendezés, jármű beszerzés (számítógép, kamera)         484.337 

Tárgyi eszköz értékesítés (laptop) -160.452 

Gép, berendezés, felszerelés selejtezése bruttó érték csökkenése (telefon, 

akkus fúró, vízforraló, iratmegsemmisítő, lemezszekrény, telefonközpont, 

büfé pult, tv, nyomtató, számítógép, fax, projektor) 

-5.999.485 

Immateriális javak selejtezése bruttó érték csökkenése (szoftwerek) 616.895 

Immateriális javak értékcsökkenése csökkenése selejtezés miatt -616.895 

Térítésmentes átadás (FIÜK részére számítógép) -582.212 

Költségvetési szerv alapításkori átadás (Pinceszínház részére: bútorok, 

zongora, világítástechnika, mikrofonok, fax, fényvetők, mikroportok, kamera, 

telefonközpont, klíma, laptop, nyomtatók, fénymásolók, számítógépek, Ford 

Transit teherautó, hangfalak, füstgép, lángmentesített előfüggöny, fejgép) 

-29.076.833 

Terv szerinti értékcsökkenés növekedés -5.675.640 

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés  26.268.891 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása  -14.741.394 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:     9.479.169 Ft 

 Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:                   333.438 Ft   

 Pénzeszközök:                           1.622 Ft 

 Követelések:            913.536 Ft 

 Egyéb sajátos elszámolások:                  -526.198 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások:             7 Ft  
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                                  5. sz. melléklet 

Csicsergő Óvoda 

 

A Csicsergő Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 1.161.585 Ft-ról 1.294.189 

Ft-ra változott. A növekedés 132.604 Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi 

nyitó bruttó 

érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

bruttó érték 

Vagyonértékű jogok 32.000 495.435  527.435 

Immateriális javak 

összesen: 

32.000 495.435  527.435 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

7.461.338 3.974.291 8.070 11.427.559 

Tárgyi eszközök összesen: 7.461.338 3.974.291 8.070 11.427.559 

Nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett eszközök 

összesen: 

7.493.338 4.469.726 8.070 11.954.994 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása       Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2017. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2017. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2017. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Vagyonértékű jogok 32.000 495.425  527.435 

Immateriális javak 

összesen: 

32.000 495.425  527.435 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, 

járművek  

6.299.753 3.841.687 8.070 10.133.370 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

6.299.753 3.841.687 8.070 10.133.370 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

6.331.753 4.337.122 8.070 10.660.805 
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A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi 

nyitó nettó 

érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

nettó érték 

Vagyonértékű jogok 0 0 0 0 

Immateriális javak 

összesen: 

0 0 0 0 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

1.161.585 132.604 0 1.294.189 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

1.161.585 132.604 0 1.294.189 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű immateriális javak vásárlása (szoftverek) 495.435 

Kisértékű immateriális javak écs -495.435 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (székek, asztalok, monitor, 

számítógépek, tablet, szekrények, tornapad, lamináló gép, szőnyegek, tanuló 

biciklik, vasaló, kávéfőző, telefon) 

3.525.791 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -3.525.791 

Egyéb csökkenés bruttó kivezetés 8.070 

Egyéb értékcsökkenés écs kivezetés -8.070 

Vagyonérték változással járó tételek        Ft 

Egyéb gép, berendezés eszköz vásárlás (udvari játszóvár) 448.500 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés -315.896 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök érték  

nettó változása  

132.604 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök   1.294.189 Ft 

 Pénzeszközök                  1.226.349 Ft 

 Követelések            15.354 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások      15 Ft 
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          6.sz. melléklet 

 

Csudafa Óvoda  

 

A Csudafa Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 2.014.525 Ft-ról 2.266.496 Ft-

ra változott. A növekedés 251.971 Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

bruttó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

bruttó érték 

Szellemi termékek 18.240   18.240 

Immateriális javak 

összesen: 

18.240   18.240 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

14.601.629 1.738.368 1.448.404 14.891.593 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

14.601.629 1.738.368 1.448.404 14.891.593 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

14.619.869 1.738.368 1.448.404 14.909.833 

 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása       Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2017. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2017. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2017. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Szellemi termékek 18.240   18.240 

Immateriális javak 

összesen: 

18.240   18.240 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

12.587.104           1.486.397 1.448.404 12.625.097 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

12.587.104 1.486.397 1.448.404 12.625.097 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

12.605.344 1.486.397 1.448.404 12.643.337 
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A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

nettó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

nettó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

2.014.525 251.971 0 2.266.496 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

2.014.525 251.971 0 2.266.496 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (szőnyegek, kerti szerszámok, bútorok, 

gyümölcs szeletelő, vasaló, kosárlabda állvány)  

1.056.532 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -1.056.532 

 

 

Vagyonérték változással járó tételek 

Ft 

Gép, berendezés vásárlása (kültéri játékok – erdei ház, műanyag mászóka) 681.836 

Térítésmentes átadás egyéb gép bruttó kivezetés (szekrénysor) -66.900 

Selejtezés egyéb gép bruttó (szkenner, nyomtató, számítógép, monitor, mászó 

állvány csúszdával) 

-1.381.504 

Gép, berendezés terv szerinti écs. csökkenés elszámolás 1.448.404 

Gép, berendezés tervszerinti écs. növekedés elszámolás -429.865 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök érték  

nettó változása  

251.971 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  2.266.496 Ft 

 Pénzeszközök          804.129 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások                 10 Ft 
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7. sz. melléklet 

 

Epres Óvoda 

 

Az Epres Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 1.936.521 Ft-ról 1.417.854 Ft-

ra változott. A csökkenés 518.667 Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

bruttó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

bruttó érték 

Szellemi termékek 0 303.988  303.988 

Immateriális javak 

összesen 

0 303.988  303.988 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

15.324.099 1.205.809 1.258.025 15.271.883 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

15.324.099 1.205.809 1.258.025 15.271.883 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

15.324.099 1.509.797 1.258.025 15.575.871 

 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása       Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2017. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2017. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2017. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Szellemi termékek  0 303.988 0 303.988 

Immateriális javak 

összesen 

0 303.988 0 303.988 

Gépek, 

berendezések, 

felszerelések, 

járművek 

13.387.578 1.724.476 1.258.025 13.854.029 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

13.387.578 1.724.476 1.258.025 13.854.029 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

13.387.578 2.028.464 1.258.025 14.158.017 
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A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

nettó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

nettó érték 

Immateriális javak 0  0 0 

Immateriális javak 

összesen 

0 0 0 0 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

1.936.521 -518.667 0 1.417.854 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

1.936.521 -518.667 0 1.417.854 

 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű immateriális javak vásárlása (szoftverek) 303.988 

Kisértékű immateriális javak écs -303.988 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (bútorok, iratmegsemmisítő, mosógép, 

számítógép, nyomtató, mobiltelefon,  polcok, napernyő, vízforraló) 

1.205.809 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -1.205.809 

 

Vagyonérték változással járó tételek        Ft 

Selejtezés egyéb gép bruttó (számítógépek, laptopok, mosógép, nyomtató) -1.258.025 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás csökkenés 1.258.025 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés -518.667 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása  -518.667 

 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  1.417.854 Ft 

 Pénzeszközök          539.517 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások      17 Ft 
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          8. sz. melléklet 

Kerekerdő Óvoda  

 

A  Kerekerdő Óvoda befektetett  eszközének nettó vagyona  3.085.375 Ft-ról  

2.087.753 Ft-ra változott. A csökkenés 997.622 Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

bruttó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

bruttó érték 

Szellemi termékek  740.160  740.160 

Immateriális javak 

összesen 

 740.160  740.160 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

18.313.742 2.395.300 219.385 20.489.657 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

18.313.742 2.395.300 219.385 20.489.657 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

18.313.742 3.135.460 219.385 21.229.817 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása       Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2017. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2017. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2017. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Szellemi termékek  740.160  740.160 

Immateriális javak 

összesen 

 740.160  740.160 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

15.228.367 3.392.922 219.385 18.401.904 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

15.228.367 3.392.922 219.385 18.401.904 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

15.228.367 4.133.082 219.385 19.142.064 
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A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

nettó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

nettó érték 

Szellemi termékek 0 0 0 0 

Immateriális javak 

összesen: 

0 0 0 0 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

3.085.375 -997.622 0 2.087.753 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

3.085.375 -997.622 0 2.087.753 

 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Immateriális javak vásárlása (szoftverek) 740.160 

Immateriális javak écs -740.160 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (szőnyeg, játékok, sporteszközök, 

polcok, diavetítők, porszívó, fektető ágyak, diafilm vetítők) 

2.395.300 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -2.395.300 

 

Vagyonérték változással járó tételek        Ft 

Selejtezés bruttó érték változása (laptop) -123.700 

Egyéb csökkenés bruttó érték változása -95.685 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés         -997.622 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás csökkenés 219.385 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása  -997.622 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  2.087.753 Ft 

 Pénzeszközök          688.038 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások      13 Ft 
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          9.sz. melléklet 

 

Kicsi Bocs Óvoda  

 

A  Kicsi Bocs Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 60.333 Ft-ról 218.423 Ft-

ra változott. A növekedés 158.090 Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

bruttó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

4.628.855 921.508 724.887 4.825.476 

Tárgyi eszközök összesen: 4.628.855 921.508 724.887 4.825.476 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

4.628.855 921.508 724.887 4.825.476 

 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása       Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2017. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2017. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2017. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

4.568.522 763.418 724.887 4.607.053 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

4.568.522 763.418 724.887 4.607.053 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

4.568.522 763.418 724.887 4.607.053 

 

A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi 

nyitó nettó 

érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

nettó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

60.333 158.090  218.423 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

60.333 158.090 0 218.423 
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Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (számítógép, nyomtató, szünetmentes 

táp, szekrény, laminálógép, fektetőágyak, szőnyeg, bútorok, kültéri játékok, 

ventilátor, szemetes, fali óra, szőnyeg) 

706.058 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -706.058 

 

Vagyonérték változással járó tételek         Ft 

Gép, berendezés beszerzése (konyhai tálaló pult, fiókos zárható szekrény) 215.450 

Selejtezés bruttó érték változása (udvari játék, CD-s magnó, pados asztal, 

szekrények, porszívó, lamináló gép) 

-720.397 

Egyéb csökkenés bruttó érték változása (telefon) -4.490 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés -57.360 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás csökkenés 724.887 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása  158.090 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  218.423 Ft 

 Pénzeszközök           7.507 Ft 
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          10. sz. melléklet 

 

Liliom Óvoda  

 

A Liliom Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 0 Ft-ról nem változott. 

 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

bruttó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

14.259.023 1.249.125 1.428.004 14.080.144 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

14.259.023 1.249.125 1.428.004 14.080.144 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

14.259.023 1.249.125 1.428.004 14.080.144 

 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása      Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2017. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2017. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2017. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

14.259.023 1.249.125 1.428.004 14.080.144 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

14.259.023 1.249.125 1.428.004 14.080.144 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

14.259.023 1.249.125 1.428.004 14.080.144 

A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi 

nyitó nettó 

érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi 

záró nettó 

érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

0 0 0                    0 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

0 0 0 0 
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Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (bútorok, számítógép, nyomtató, 

monitor, bababútor, polcok, vasaló, rádió, ventillátor) 

1.249.125 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -1.249.125 

 

Vagyonérték változással járó tételek         Ft 

Selejtezés bruttó csökkenés (laptopok, iratmegsemmisítő, mosogatógép, 

falipolc, játékok) 

-1.428.004 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás csökkenés 1.428.004 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök érték  

nettó változása  

0 

 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Pénzeszközök       316.211 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások               7 Ft 
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          11. sz. melléklet 

 

Méhecske Óvoda  

 

A  Méhecske Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona  2.132.804Ft-ról 2.388.391 

Ft-ra változott. A növekedés 255.587 Ft. 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

bruttó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

bruttó érték 

Szellemi termékek 

 

 

 

242.968 

 

 242.968 

 

Immateriális javak 

összesen 

 242.968  242.968 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

13.623.910 1.724.285 341.880 15.006.315 

Beruházások és felújítások 200.780  200.780 0 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

13.824.690 1.724.285 341.880 15.006.315 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

13.824.690 1.967.253 542.660 15.249.283 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása       Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2017. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2017. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2017. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Szellemi termékek  242.968  242.968 

Immateriális javak 

összesen 

 242.968  242.968 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

11.691.886 1.267.918 341.880 12.617.924 

Tárgyi eszközök 11.691.886 1.267.918 341.880 12.617.924 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

11.691.886 1.510.886 341.880 12.860.892 
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A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi 

nyitó nettó 

érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

nettó érték 

Szellemi termékek 

 

 

 

0 0  

 

Immateriális javak 

összesen 

       0 0  

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

1.932.024 456.367  2.388.391 

Beruházások és felújítások 200.780  200.780 0 

Tárgyi eszközök összesen: 2.132.804 456.367 200.780 2.388.391 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

2.132.804 456.367 200.780 2.388.391 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Immateriális javak vásárlása vásárlása (szoftverek) 242.968 

Immateriális javak écs -242.968 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (notebook, szekrény, porszívó, játékok, 

bútorok, tanulóbiciklik, mikro, szőnyeg) 

521.305 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -521.305 

 

Vagyonérték változással járó tétele        Ft 

Gép, berendezés vásárlása (napvitorlák, kültéri játék – mozdony) 1.136.080 

Gép, berendezés vásárlás (kerti mozdony) aktiválása -200.780 

Selejtezés bruttó érték változása (számítógépek, monitorok, kamera, 

fényképezőgép) 

-341.880 

Térítésmentes átvétel bruttó érték változása (szekrénysor) 66.900 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés -746.613 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás csökkenés 341.880 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök érték  

nettó változása  

255.587 
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Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  2.388.391 Ft 

 Pénzeszközök          406.000 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások       12 Ft 
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          12. sz. melléklet 

 

Napfény Óvoda  

 

A  Napfény Óvoda befektetett  eszközének nettó vagyona1.201.207  Ft-ról 839.934 Ft-

ra változott. A csökkenés 361.273 Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

bruttó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

bruttó érték 

Vagyoni értékű jogok  416.700      416.700 

Immateriális javak 

összesen 

 416.700  416.700 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

8.728.967 849.840 500.955 9.077.852 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

8.728.967 849.840 500.955 9.077.852 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

8.728.967 1.266.540 500.955 9.494.552 

 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása 

           Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2017. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2017. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2017. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Vagyoni értékű jogok   

 

416.700 

 

 416.700 

 

Immateriális javak 

összesen 

 416.700  416.700 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

7.527.760 1.211.113 500.955 8.237.918 

 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

7.527.760 1.211.113 500.955 8.237.918 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

7.527.760 1.627.813 500.955 8.654.618 
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A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

nettó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

nettó érték 

Immateriális javak   0 0  

Immateriális javak 

összesen 

 0 0  

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

1.201.207 -361.273 0 839.934 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

1.201.207 -361.273 0 839.934 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek       Ft 

 

Immateriális javak vásárlása (szoftverek) 

416.700 

 

 

Immateriális javak écs növekedése 

-416.700 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (kerti eszközök, bútorok, nyomtató, 

szünetmentes táp, trambulin, laminálógép, vasaló, biciklik, napernyő, 

gyümölcsprés, vízforraló) 

849.840 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás  

-849.840 

 

Vagyonérték változással járó tételek       Ft 

Selejtezés bruttó érték változása (laptopok, nyomtató) -500.955 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés -361.273 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás csökkenés 500.955 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök érték  

nettó változása  

        -361.273 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  839.934 Ft 

 Pénzeszközök       804.390 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások                        13 Ft 
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          13. sz. melléklet 

 

Ugrifüles Óvoda  

 

Az Ugrifüles Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 774.707 Ft-ról 617.600 Ft-

ra változott. A csökkenés 157.107 Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

bruttó érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

bruttó érték 

Szellemi termékek  357.231  357.231 

Immateriális javak 

összesen 

 357.231  357.231 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

10.009.798 728.277 793.750 9.944.325 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

10.009.798 728.277 793.750 9.944.325 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

10.009.798 1.085.508 793.750 10.301.556 

 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása      Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2017. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2017. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2017. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Szellemi termékek   357.231  357.231 

Immateriális javak 

összesen 

 357.231  357.231 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

9.235.091 885.384 793.750 9.326.725 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

9.235.091 885.384 793.750 9.326.725 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

9.235.091 1.242.615 793.750 9.683.956 
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A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi 

nyitó nettó 

érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

nettó érték 

Immateriális javak 0 0 0 0 

Immateriális javak 

összesen 

0 0 0 0 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

774.707 -157.107 0 617.600 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

774.707 -157.107 0 617.600 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek:      Ft 

 

Immateriális javak vásárlása (szoftverek) 357.231 

Immateriális javak écs   -357.231 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (számítógép, kültéri játékok – bújócska 

mászóka, trambulin,  játékbútorok,tornapad, vasaló, notebok, kávéfőző, 

mikró) 

728.277 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -728.277 

 

Vagyonérték változással járó tétele         Ft 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés -157.107 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás csökkenés 793.750 

Selejtezés bruttó érték változása (laptopok) -793.750 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök érték  

nettó változása  

-157.107 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök   617.600 Ft 

 Pénzeszközök        701.274 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások      6 Ft 
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          14. sz. melléklet 

Pinceszínház  

 

A Pinceszínház befektetett eszközének nettó vagyona 9.134.538,- Forint. 

  

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi 

nyitó bruttó 

érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

 29.234.070  29.234.070 

Tárgyi eszközök összesen:  29.234.070  29.234.070 

Nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett eszközök 

összesen: 

 29.234.070  29.234.070 

 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása      Ft 

Eszköz csoport 2017. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2017. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2017. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2017. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

 20.099.532  20.099.532 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

 20.099.532  20.099.532 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

 20.099.532  20.099.532 

 

A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2017. évi 

nyitó nettó 

érték 

2017. évi 

növekedés 

2017. évi 

csökkenés 

2017. évi záró 

nettó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

 9.134.538  9.134.538 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

 9.134.538 0 9.134.538 
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Vagyonérték változással nem járó tételek:       Ft 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (hangtechnikai eszközök) 157.237 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás  -157.237 

 

Vagyonérték változással járó tételek        Ft 

Alapítás miatti átvétel bruttó érték változása (FMK-tól: bútorok, zongora, 

világítástechnika, mikrofonok, fax, fényvetők, mikroportok, kamera, 

telefonközpont, klíma, laptop, nyomtatók, fénymásolók, számítógépek, Ford 

Transit teherautó, hangfalak, füstgép, lángmentesített előfüggöny, fejgép) 

29.076.833  

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés -19.942.295 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök érték 

nettó változása  

  9.134.538 

 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  9.134.538 Ft 

 Egyéb sajátos elszámolások                     1.173.488 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások                     24.125 Ft 

 

 

         

 

  

 


