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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 2016. 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, 2017. május 2. 

        dr. Bácskai János s.k. 

            polgármester 

Határozati javaslat 

 

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

hogy a költségvetési szervek ……/2017. számú előterjesztés mellékleteit képező, 2016. évi 

vagyon gazdálkodásáról szóló beszámolókat elfogadja. 

 

 

Felelős: dr. Bácskai János 

Határidő: 2017. május 25. 
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          1. sz. melléklet 

 

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ  

 

A FIÜK befektetett eszközének nettó vagyona 55.468.892 Ft-ról 53.533.548 Ft-ra 

változott. A csökkenés 1.935.344 Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása       Ft 

 

Eszköz csoport 

2016. évi nyitó 

bruttó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

bruttó érték 

Vagyonértékű jogok 1.980.311   1.980.311 

Szellemi termékek 7.783.976 3.571.229 246.441 11.048.764 

Imm. javak összesen: 9.764.287 3.511.229 246.441 13.029.075 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

383.121.392 34.521.912 14.273.395 403.369.909 

Beruházások és 

felújítások 
 10.220 10.220  

Tárgyi eszközök össz.: 383.121.392 34.532.132 14.283.615 403.369.909 

Nemzeti vagyonba tart. 

befektetett eszk. össz.: 

392.885.679 38.043.361 14.530.056 416.398.984 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása      Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2016. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2016. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2016. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Vagyonértékű 

jogok 

1.710.355 135.840  1.846.195 

Szellemi termékek 6.161.199 3.936.575 246.441 9.851.333 

Imm.javak össz.: 7.871.554 4.072.415 246.441 11.697.528 

Gépek, berend., 

felsz., járművek  

329.545.233 35.896.070 14.273.395 351.167.908 

Tárgyi eszk. össz.: 329.545.233 35.896.070 14.273.395 351.167.908 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

337.416.787 39.968.485 14.519.836 362.865.436 
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A vagyon nettó értékének változása 

            Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

nettó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

nettó érték 

Vagyonértékű jogok 269.956  135.840 134.116 

Szellemi termékek 1.622.777  425.346 1.197.431 

Immateriális javak 

összesen: 

1.892.733  561.186 1.331.547 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

53.576.159  1.374.158 52.202.001 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

53.576.159  1.374.158 52.202.001 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

55.468.892  1.935.344 53.533.548 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

 Kisértékű immateriális javak beszerzése (Microsoft Office software, 

software licencek, MS irodai alkalmazás) 

3.511.229 

Kisértékű immateriális javak terv szerinti  értékcsökkenés növekedés -3.511.229 

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (nyomtató, switch, 

router, SD kártya, tablet, notebook, mosógépek, porszívók, konyhai 

eszközök, ping-pong asztal, telefonok, mosogatógép, tornaszőnyeg, bútorok, 

karbantartáshoz szükséges szerszámok, kordon állvány, kávéfőzők, kültéri 

kamera, fűnyíró, mikrohullámú sütők) 

18.640.837 

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti értékcsökkenése -18.640.837 

 

Vagyonérték változással járó tételek:       Ft 

Informatikai eszközök beszerzése (hálózat kiépítés, rack szekrény, 

fénymásoló) 

3.333.013 

Jármű beszerzés (Ford Focus, Ford Fiesta) 3.425.591 

Egyéb gép, berendezés beszerzés (játszótéri játékok, mosogatógép, 

tisztítószer tároló szekrény, bútorok, szőnyeg és kárpit tisztító gép, ipari 

mosógép, számítógépek) 

9.122.471 

Immateriális javak selejtezése  -246.441 

Immateriális javak értékcsökkenés csökkenése 246.441 

Immateriális javak tervszerinti értékcsökkenés növekedés -561.186 
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Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű selejtezés, egyéb csökkenés 

(fénymásolók, projektor, Tantál nyelvi laborok, mászófal, medence porszívó, 

nyelvilabor, zongorák, pianino, konyhai mosogató-csepptálca, írásvetítők, 

monitorok, hűtőszekrények, iskolai oktató eszközök, TV, kávéfőző, szivattyú)  

-14.273.395 

Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv szerinti értékcsökkenés 

növekedés 

-17.238.959 

Egyéb gép, berend.terv szerinti écs csökkenés 14.257.121 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása  -1.935.344 

 

 

Mérleg eszközoldala:        

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  53.533.548 Ft 

 Pénzeszközök        8.174.900 Ft 

 Követelések        7.968.328 Ft 

 Egyéb sajátos elszámolások      5.330.627 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások                 386 Ft 
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2. sz. melléklet 

 

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 

 
A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék befektetett eszközének nettó vagyona 8.461.298 

Ft-ról  8.112.888 Ft-ra változott. A csökkenés 348.410 Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása       Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

bruttó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

bruttó érték 

Szellemi termékek 2.961.000 11.800 65.900 2.906.900 

Immateriális javak 

összesen: 

2.961.000 11.800 65.900 2.906.900 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

26.617.623 16.776.588 6.817.058 36.577.153 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

26.617.623 16.776.588 6.817.058 33.349.069 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

29.578.623 16.788.388 6.882.958 39.484.053 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása      Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2016. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2016. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2016. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Szellemi termékek 1.480.691 355.664 60.000 1.776.355 

Immateriális javak 

összesen: 

1.480.691 355.664 60.000 1.776.355 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

19.636.634 13.880.464 3.922.288 29.594.810 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

19.636.634          13.880.464 3.922.288 29.594.810 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

21.117.325 14.236.128 3.982.288 23.371.165 
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A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi 

nyitó nettó 

érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi 

záró nettó 

érték 

Szellemi termékek 1.480.309 -343.864 5.900 1.130.545 

Immateriális javak 

összesen: 

1.480.309 -343.864 5.900 1.130.545 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

6.980.989 2.896.124 2.894.770 6.982.343 

Vásárolt készletek 1.394.132 246.278  1.640.410 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett és 

forgóeszközök összesen: 

9.855.430 2.798.538 2.900.670 9.753.298 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (sarokcsizoló, 

dekopír fűrész, porszívók, vasalók, játszószerek, hűtőszekrények, botmixer, 

turmixgép, szeletelőgép) 

3.145.026 

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti értékcsökkenése -3.145.026 

 

Vagyonérték változással járó tételek:       Ft 

Informatikai eszközök beszerzése (Kulcs soft iktatóprogram) 11.800 

Immateriális javak selejtezése, egyéb csökkenése (Raiffeisen program) -65.900 

Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenés növekedés -355.664 

Immateriális javak értékcsökkenés csökkenése 60.000 

Egyéb gép, berendezés beszerzés (öltöző szekrények, 3 részes mosogató, 

tálaló kocsi, kültéri játékok, hűtőszekrények, csepegtető állvány, 

fénymásológép, ) 

2.317.074 

Egyéb gép, berendezés térítésmentes átvétele (játék autó, kerékpár, 

kosárlabda palánk, matrac) 

336.073 

Egyéb gép, berendezés nyilvántartás rendezéséből adódó növekedés 10.978.415 

Egyéb gép, berendezés, felszerelés selejtezése (videó magnó, elektromos 

szárító, hűtőszekrény, fagyasztó, porszívók, tv, telefax) 

-560.897 

Egyéb gép, berendezés, felszerelés egyéb csökkenés nyilvántartás 

rendezéséből adódó 

-6.256.161 

Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv szerinti értékcsökkenés 

növekedés 

-10.735.438 

Egyéb gép, berend.terv szerinti écs csökkenés nyilvántartás rendezéséből 

adódó 

3.922.288 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása  -348.410 
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Mérleg eszközoldala: 

 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  8.112.888 Ft 

 Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök  1.640.410 Ft 

 Pénzeszközök         458.940 Ft 

 Követelések         153.945 Ft 

 Egyéb sajátos elszámolások    1.007.649 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

          3.sz. melléklet 

 

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

 

 

A FESZGYI befektetett eszközének nettó vagyona 2.316.903 Ft-ról 3.988.964 Ft-ra 

változott. A növekedés 1.672.061 Ft. 
 

A vagyon bruttó értékének változása       Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

bruttó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

bruttó érték 

Vagyonértékű jogok 3.989.620 -1.212.418 54.000 2.723.202 

Szellemi termékek 194.500 1.305.968  1.500.468 

Immateriális javak 

összesen: 

4.184.120 93.550 54.000 4.223.670 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

33.390.200 4.258.041 2.549.720 35.098.521 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

33 390 320 4 258 041 2 549 720 35 098 521 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

37 574 320 4 351 591 2 603 720 39 322 191 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása       Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2016. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2016. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2016. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Vagyonértékű jogok 3 899 139 - 1 136 191 54 000 2 708 948 

Szellemi termékek  1 280 618  1 280 618 

Immateriális javak 

összesen: 

3 899 139 144 427 54 000 3 989 566 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

31 358 278 2 535 103 2 549 720 31 343 661 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

31 358 278 2 535 103 2 549 720 31 343 661 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

35 257 417 2 679 530 2 603 720 35 333 227 
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A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi 

nyitó nettó 

érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

nettó érték 

Vagyonértékű jogok 90 481 -76 227  14 254 

Szellemi termékek 194 500 25 350 0 219 850 

Immateriális javak 

összesen: 

284 981 -50 877 0 234 104 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

2 031 922 1 722 938 0 3 754 860 

Tárgyi eszközök összesen: 2 031 922 1 722 938  3 754 860 

Nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett eszközök 

összesen: 

2 316 903 1 672 061  3 988 964 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés 1.551.291 

Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti értékcsökkenése -1.551.291 

 

Vagyonérték változással járó tételek:       Ft 

Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, nyomtatók, 

számítástechnikai eszközök) 

1.320.250 

Egyéb gép, berendezés beszerzés (biztonsági és PC rendszer kiépítése, 

bútorok, konyhai eszközök, háztartási gépek) 

1.386.500 

Immateriális javak beszerzése (operációs rendszer számítógéphez, office) 93.550 

Immateriális javak egyéb csökkenése  (korrekció miatt) -54.000 

Immateriális javak tervszerinti értékcsökkenés csökkenés (korrekció miatt) 54.000 

Immateriális javak tervszerinti értékcsökkenés növekedés -144.427 

Egyéb gép, berendezés, felszerelés, selejtezés (számítógép, bútor, tv-k, video 

rekorder, fax, kávéfőző, mosógép, nyomtató, szünetmentes táp, monitor, 

hangológép, hajvágó) 

2.549.720 

Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv szerinti értékcsökkenés 

növekedés 

-983.812 

Egyéb gép, berend.terv szerinti écs csökkenés növekedés -2.549.720 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása  1.672.061 

 

 

 



11 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 3 988 964 

 Pénzeszközök 8 474 404 

 Követelések 3 200 540 

 Egyéb sajátos elszámolások 2 057 444 
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4.sz. melléklet 

 

 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei  

 

Az FMK befektetett  eszközének nettó vagyona 24.968.530 Ft-ról 24.220.563 Ft-ra 

változott. A csökkenés 747.967 Ft. 
 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

bruttó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

bruttó érték 

Vagyonértékű jogok 464.670   464.670 

Szellemi termékek 1.087.439   1.087.439 

Immateriális javak 

összesen: 

1.552.109   1.552.109 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

87.946.685 9.849.651 3.123.785 94.672.551 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

87.946.685 9.849.651 3.123.785 94.672.551 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

89.498.794 9.849.651 3.123.785 96.224.660 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása       Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2016. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2016. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2016. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Vagyonértékű jogok 464.670   464.670 

Szellemi termékek 1.087.439   1.087.439 

Immateriális javak 

összesen: 

1.552.109   1.552.109 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

62.978.156 8.661.828 1.187.995 70.451.989 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

62.978.156 8.661.828 1.187.995 70.451.989 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

64.530.265 8.661.828 1.187.995 72.004.098 
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A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

nettó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

nettó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

24.968.530 1.187.823 1.935.790 24.220.563 

Tárgyi eszközök összesen: 24.968.530 1.187.823 1.935.790 24.220.563 

Vásárolt készletek 345.826 447.900 245.415 548.311 

Nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett és forgóeszközök 

összesen: 

25.314.356 1.635.723 2.181.205 24.768.874 

Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (napvitorla, fejmikrofon, nyomtató, 

projektor, akkus fúró, telefonok, Pinceszínház technikai eszközök) 

+2.237.637 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolása -2.237.637 

Vagyonérték változással járó tételek        Ft 

Egyéb gép, berendezés, jármű beszerzés:  

Kamera, előfüggöny lángmentesített anyagból, Pinceszínház technikai 

eszközök 

4.717.144 

Színes fénymásológép 539.990 

LED lámpák 745.280 

Video  308.600 

Egyéb növekedés nyilvántartás rendezéséből (színháztechnikai eszköz – 

függöny behúzó) 

1.301.000 

Nyilvántartás rendezéséből adódó kivezetés, egyéb csökkenés -3.123.785 

Terv szerinti értékcsökkenés növekedés -6.424.191 

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés 1.187.995 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása  -747.967 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök: 24.220.563 Ft 

 Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:       548.311 Ft   

 Pénzeszközök:                 8.735.615 Ft 

 Követelések:            517.228 Ft 

 Egyéb sajátos elszámolások:       1.644.000 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások:       283 Ft  
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          5.sz. melléklet 

 

Csicsergő Óvoda 

 

A Csicsergő Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 1.244.248 Ft-ról 1.161.585 

Ft-ra változott. A csökkenés 82.663 Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

bruttó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

bruttó érték 

Vagyonértékű jogok 32.000   32.000 

Immateriális javak 

összesen: 

32.000   32.000 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

5.969.786 1.491.552  7.461.338 

Beruházások és felújítások 105.564  105.564 0 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

6.075.350 1.491.552 105.564 7.461.338 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

6.107.350 1.491.552 105.564 7.493.338 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása       Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2016. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2016. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2016. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Vagyonértékű jogok 32.000   32.000 

Immateriális javak 

összesen: 

32.000   32.000 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

4.831.102 1.468.651  6.299.753 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

4.831.102 1.468.651  6.299.753 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

4.863.102 1.468.651  6.331.753 
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A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi 

nyitó nettó 

érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

nettó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

1.138.684 22.901  1.161.585 

Beruházások, felújítások 105.364  105.564  

Tárgyi eszközök 

összesen: 

1.244.248 22.901 105.564 1.161.585 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (székek, szőnyegek, tornapad, 

bútorszéf, étkezőasztal, gépasztal, 2 db HIFI torony, memória tábla, 

játéktartó faláda, szivacs kézilabda kapu hálóval) 

+1.209.302 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -1.209.302 

Vagyonérték változással járó tételek        Ft 

Informatikai eszköz vásárlás (nyomtató) +282.250 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás -259.349 

Beruházások, felújítások egyéb csökkenése (winchesterek) -105.564 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök érték  

nettó változása  

-82.663 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  1.161.585 Ft 

 Pénzeszközök       1.480.281 Ft 

 Követelések          249.458 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások      19 Ft 
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          6.sz. melléklet 

 

Csudafa Óvoda  

 

A Csudafa Óvoda befektetett  eszközének nettó vagyona 589.148 Ft-ról 2.014.525 Ft-

ra változott. A növekedés 1.425.377 Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

bruttó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

bruttó érték 

Szellemi termékek 18.240   18.240 

Immateriális javak 

összesen: 

18.240   18.240 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

12.377.665 2.223.964  14.601.629 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

12.377.665 2.223.964  14.601.629 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

12.395.905 2.223.964  14.619.869 

 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása       Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2016. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2016. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2016. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Szellemi termékek 18.240   18.240 

Immateriális javak 

összesen: 

18.240   18.240 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

11.788.517 798.587  12.587.104 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

11.788.517 798.587  12.587.104 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

11.806.757 798.587  12.605.344 
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A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi 

nyitó nettó 

érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

nettó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

589.148 1.425.377  2.014.525 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

589.148 1.425.377  2.014.525 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (okos telefon, padok, gyümölcs 

centrifugák, ventilátorok, székek)  

+353.964 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -353.964 

 

 

I. Vagyonérték változással járó tételek 

Ft 

Gép, berendezés vásárlás (esési tér kialakítása, óvodai játszószerek) +1.870.000 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás -444.623 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök érték  

nettó változása  

1.425.377 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  2.014.525 Ft 

 Pénzeszközök       1.655.922 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások      22 Ft 
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7.sz. melléklet 

 

Epres Óvoda 

 

Az  Epres Óvoda befektetett  eszközének nettó vagyona 1.502.448 Ft-ról 1.936.521 Ft-

ra változott. A növekedés 434.073 Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

bruttó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

13.290.938 2.033.161  15.324.099 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

13.290.938 2.033.161  15.324.099 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

13.290.938 2.033.161  15.324.099 

 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása       Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2016. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2016. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2016. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

11.788.490 1.599.088  13.387.578 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

11.788.490 1.599.088  13.387.578 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

11.788.490 1.599.088  13.387.578 

A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

nettó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

nettó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

1.502.448 434.073  1.936.521 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

1.502.448 434.073  1.936.521 
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Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (laptopok, ventilátor, trambulin, 

szekrény, padok, logopédiai tükör) 

+981.041 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -981.041 

 

Vagyonérték változással járó tételek        Ft 

Gép, berendezés vásárlás (napvitorla, árnyékoló, diaboló háló) +1.052.120 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás -618.047 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása  +434.073 

 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  1.936.521 Ft 

 Pénzeszközök       1.313.313 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások      19 Ft 
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          8. sz. melléklet 

 

 

Kerekerdő Óvoda  

 

A  Kerekerdő Óvoda befektetett  eszközének nettó vagyona  3.903.694 Ft-ról  

3.085.375 Ft-ra változott. A csökkenés 818.319 Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

bruttó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

18.410.492 997.000 1.093.750 18.313.742 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

18.410.492 997.000 1.093.750 18.313.742 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

18.410.492 997.000 1.093.750 18.313.742 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása       Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2016. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2016. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2016. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

14.506.798 1.815.319 1.093.750 15.228.367 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

14.506.798 1.815.319 1.093.750 15.228.367 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

14.506.798 1.815.319 1.093.750 15.228.367 

A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

nettó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

nettó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

3.903.694 -818.319  3.085.375 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

3.903.694 -818.319  3.085.375 
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Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (konyhabútor, fénymásoló, laptop, 

asztali foci, vetítővászon, fűnyíró,  parti sátor, falikonzol) 

+742.000 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -742.000 

 

Vagyonérték változással járó tételek        Ft 

Gép, berendezés vásárlás (fénymásoló) +255.000 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés -1.056.968 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás csökkenés +1.077.399 

Gép, berendezés terven felüli écs. elszámolás növekedés -16.351 

Gép, berendezés terven felüli écs. elszámolás csökkenés +16.351 

Gép, berendezés selejtezés (fénymásoló, laptop, konyhabútor) -1.093.750 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása  -818.319 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  3.085.375 Ft 

 Pénzeszközök       2.257.930 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások      42 Ft 
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          9.sz. melléklet 

 

Kicsi Bocs Óvoda  

 

A  Kicsi Bocs Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 178.328 Ft-ról 60.333 Ft-

ra változott. A csökkenés 117.995 Ft. 
 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

bruttó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

3.889.843 1.070.922 331.910 4.628.855 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

3.889.843 1.070.922 331.910 4.628.855 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

3.889.843 1.070.922 331.910 4.628.855 

 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása       Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2016. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2016. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2016. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

3.711.515 1.188.917 331.910 4.568.522 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

3.711.515 1.188.917 331.910 4.568.522 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

3.711.515 1.188.917 331.910 4.568.522 

A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

nettó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi 

záró nettó 

érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

178.328 -117.995  60.333 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

178.328 -117.995  60.333 
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Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (székek, tornapadok, mikrohullámú 

sütő, tálaló szekrény, gáztűzhely, zuhanykabin tartozékkal, kerti szett, 

vízforralók, szőnyegek, gyümölcs centrifuga, polcok, CD-s rádió, CD 

lejátszó, roller, komód, játék bútorok) 

+1.070.922 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -1.070.922 

Vagyonérték változással járó tétele         Ft 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés -117.995 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás csökkenés +331.910 

Gép, berendezés selejtezés (másológép, 3 részes szekrény, műanyag 

hernyómászóka) 

-331.910 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó érték változása  -117.995 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök       60.333 Ft 

 Pénzeszközök       1.256.116 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások      11 Ft 
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          10. sz. melléklet 

 

 

Liliom Óvoda  

 

A  Liliom Óvoda befektetett  eszközének nettó vagyona 59.905 Ft-ról  0 Ft-ra 

változott. A csökkenés 59.905  Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása  

           Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

bruttó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

13.418.347 932.839 92.163 14.259.023 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

13.418.347 932.839 92.163 14.259.023 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

13.418.347 932.839 92.163 14.259.023 

 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása 

            Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2016. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2016. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2016. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

13.358.442 992.744 92.163 14.259.023 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

13.358.442 992.744 92.163 14.259.023 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

13.358.442 992.744 92.163 14.259.023 
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A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi 

nyitó nettó 

érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi 

záró nettó 

érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

59.905 -59.905  0 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

59.905 -59.905  0 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (laptop, mikrohullámú sütő, asztal, 

seprőgép, pavilon, szárítóállvány, konyhai robotgép, vizforraló, lamináló 

gép, fényképezőgép, tároló kosár) 

+932.839 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -932.839 

Vagyonérték változással járó tételek         Ft 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés -59.905 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás csökkenés +92.163 

Gép, berendezés  hiány, selejtezés, megsemmisülés (nyomtató) -92.163 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök érték  

nettó változása  

-59.905 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Pénzeszközök       500.213 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások               4 Ft 
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          11. sz. melléklet 

 

Méhecske Óvoda  

 

A  Méhecske Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona  1.983.789 Ft-ról 2.132.804  

Ft-ra változott. A növekedés 149.015 Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

bruttó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

12.876.196 747.714  13.623.910 

Beruházások és 

felújítások 

 200.780  200.780 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

12.876.196 948.494  13.824.690 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

12.876.196 948.494  13.824.690 

 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása       Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2016. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2016. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2016. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

10.892.407 799.479  11.691.886 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

10.892.407 799.479  11.691.886 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

10.892.407 799.479  11.691.886 
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A vagyon nettó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

nettó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

nettó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

1.983.789 -51.765  1.932.024 

Beruházások és 

felújítások 

 200.780  200.780 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

1.983.789 149.015  2.132.804 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (mobiltelefonok, elektromos szeletelő, 

turmix, fészekhinta, diafilmvetítő, lámpa) 

+747.714 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -747.714 

Vagyonérték változással járó tétele        Ft 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés -51.765 

Gép, berendezés vásárlás (kerti mozdony) +200.780 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök érték  

nettó változása  

+149.015 

 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  2.132.804 Ft 

 Pénzeszközök          385.123 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások        2 Ft 
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          12. sz. melléklet 

 

Napfény Óvoda  

 

A  Napfény Óvoda befektetett  eszközének nettó vagyona1.698.327  Ft-ról 1.201.207 

Ft-ra változott. A csökkenés 497.120 Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

bruttó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

8.055.469 673.498  8.728.967 

Tárgyi eszközök összesen: 8.055.469 673.498  8.728.967 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

8.055.469 673.498  8.728.967 

 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása 

           Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2016. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2016. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2016. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

6.357.142 1.170.618  7.527.760 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

6.357.142 1.170.618  7.527.760 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

6.357.142 1.170.618  7.527.760 

A vagyon nettó értékének változása  

           Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

nettó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

nettó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

1.698.327 -497.120  1.201.207 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

1.698.327 -497.120  1.201.207 
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Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (laptopok, mobiltelefonok,  pára kapu, 

kerti zuhany, roller, kerékpár tároló, zsúrkocsi,  termosz, tanuló biciklik) 

+673.498 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -673.498 

 

Vagyonérték változással járó tétele       Ft 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés -497.120 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök érték  

nettó változása  

       -497.120 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök  1.201.207 Ft 

 Pénzeszközök         900.659 Ft 

 Követelések           57.030 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások       3 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

          13. sz. melléklet 

 

 

Ugrifüles Óvoda  

 

Az Ugrifüles Óvoda befektetett  eszközének nettó vagyona  269.364 Ft-ról 774.707 Ft-

ra változott. A növekedés 505.343 Ft. 

 

A vagyon bruttó értékének változása        Ft 

Eszköz csoport 2016. évi 

nyitó bruttó 

érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

8.394.447 1.615.351  10.009.798 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

8.394.447 1.615.351  10.009.798 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

8.394.447 1.615.351  10.009.798 

 

A vagyon értékcsökkenési állomány változása 

           Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

értékcsökkenés 

érték 

2016. évi 

értékcsökkenés 

növekedés 

2016. évi 

értékcsökkenés 

csökkenés 

2016. évi záró 

értékcsökkenés 

bruttó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek  

8.125.083 1.110.008  9.235.091 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

8.125.083 1.110.008  9.235.091 

Nemzeti vagyonba 

tartozó befektetett 

eszközök összesen: 

8.125.083 1.110.008  9.235.091 
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A vagyon nettó értékének változása  

           Ft 

Eszköz csoport 2016. évi nyitó 

nettó érték 

2016. évi 

növekedés 

2016. évi 

csökkenés 

2016. évi záró 

nettó érték 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

269.364 505.343  774.707 

Tárgyi eszközök 

összesen: 

269.364 505.343  774.707 

 

 

Vagyonérték változással nem járó tételek: 

            Ft 

Kisértékű gép, berendezés vásárlása (ülőkék, rollerek, diafilm vetítő, 

asztalok, tároló szekrények, laptopok) 

+903.220 

Kisértékű gép, berendezés értékcsökkenés elszámolás -903.220 

 

Vagyonérték változással járó tétele         Ft 

Gép, berendezés vásárlás (árnyékoló, napvitorla) +712.131 

Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás növekedés -206.788 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök érték  

nettó változása  

       +505.343 

 

 

 

Mérleg eszközoldala: 

 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök   774.707 Ft 

 Pénzeszközök       515.406 Ft 

 Aktív időbeli elhatárolások      4 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


