
 

 

7.melléklet a 11/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelethez 

„7. melléklet a 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelethez” 

 

 

A vagyonkimutatás tartalmi és szerkezeti követelményei 

 

 

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdés c) pontjában, 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 110. § (2) 

bekezdésében meghatározottak szerint vagyonkimutatást kell a zárszámadáshoz 

csatolni, melyben az Önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit 

és kötelezettségeit) mutatja be a költségvetési év mérlegfordulónapján (december 31-

én).  

 

2. A vagyonkimutatás összeállításával szembeni általános követelmény 

a) a vagyonkimutatásban szereplő eszközök könyv szerinti (nettó) értékének összege és 

kötelezettségek összege meg kell, hogy egyezzen az éves költségvetési beszámoló 

könyvviteli mérlegében szereplő leltárral alátámasztott eszközök, kötelezettségek 

összegével 

b) a vagyonkimutatásban szereplő ingatlanok bruttó értékének, bekerülési értékének 

összege meg kell, hogy egyezzen számviteli analitikus nyilvántartásban és az 

ingatlan-vagyonkataszterben szereplő adatokkal 

c) mind a vagyonkimutatás, mind a könyvviteli mérleg, mind az ingatlan-

vagyonkataszter adatainak mérlegvalódiság elvének érvényesülését az 

Önkormányzat és az általa felügyelt önkormányzati intézmények, szervek által 

mérlegfordulónapra készített leltárral kell alátámasztani. (Amennyiben a tulajdon 

védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint ha a költségvetési szervezet 

az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan 

részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor az átfogó leltározást 

elegendő kétévenként végrehajtani. Kivéve: üzemeltetés, vagyonkezelés) 

 

3. A vagyonkimutatás az Önkormányzat vagyonának a költségvetési év zárónapján 

(december 31-én) meglévő aktuális állapotát mutatja törzsvagyon (ezen belül 

forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon), valamint üzleti vagyon 

szerinti bontásban. 

 

4. A vagyonkimutatás két részre tagozódik, számba veszi a jogosultságokat (aktívák), 

valamint a kötelezettségeket (passzívák). 

 

5. A vagyonkimutatásban az értékadatokat ezer forintra kerekítve kell szerepeltetni. 

 

6. A vagyonkimutatásban kizárólag az önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak 

vehetők fel.  

 
7. A vagyonkimutatásban az ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségeket, terheket is fel 

kell tüntetni. 

 
8. Elidegenítéssel az önkormányzati tulajdonból kikerült vagyonnal kapcsolatban 

fennmaradt jogosultságokat, vagy kötelezettségeket külön kell szerepeltetni. 
 
9. A vagyonkimutatás szerkezeti felépítését a mindenkor hatályos jogszabályoknak 

megfelelően kell elkészíteni.” 

 


