
VAGYONKIMUTATÁS  2021. 12.31.
Önkormányzat összesen

ezer Ft-ban
megnevezés

ESZKÖZÖK

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

5589 0

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

I. Immateriális javak összesen 5589 0

3. Járművek (1321.,1322-ből)

0

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)
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1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-
ből,112-ből)

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő 
eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli 
eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-
ből,112-ből)

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő 
eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli 
eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő 
eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli 
eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő 
eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli 
eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek 
(1181.,1182.)

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok (121.,122-ből)  682 326      502 466     

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő 
eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli 
eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszerelések 
(1311.,1312-ből)  22 560      8 889     

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő 
eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli 
eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő 
eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli 
eszközök állománya



83899 83899

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

II. Tárgyi eszközök összesen      -                  -                  -                 -       
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 
 I. Készletek összesen                 -                      -       
 II. Követelések összesen  
 III. Értékpapírok összesen  
 IV. Pénzeszközök összesen  

 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 
 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN      -                  -                  -                 -       

 függő követelések állománya 

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő 
eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli 
eszközök állománya
5. Beruházások,felújítások (122-
ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-
ből,147.)

6. Beruházásra adott előlegek 
(128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 
(129.,1319.,1329.,149.)

 794 374      595 254     
 2 829      2 829     

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 
1751-ből)

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír (172-174.,1752.)

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-
ből)

Ebből:  4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési 
(könyv szerinti) értéke (178)

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt 
értékvesztése (1988)

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 
1982-ből)

6. Befektetett pénzügyi eszközök 
értékhelyesbítése (179.)

 2 829      2 829     
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 
vagyonkezelésbe vett eszközök  

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő 
eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli 
eszközök állománya

 797 203      598 083     

 30 693      30 693     

 128 030      128 030     
 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 
összesen  

 158 723      158 723     
 961 515      756 806     

 az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály 
alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (a 
szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti 
alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, 
gyűjtemények, kulturális javak), 



 biztos ( jövőbeni ) követelések 
 FORRÁSOK 
 = - Ebból Saját tőke 

              20     

            814     

            354     
 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN  
 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

 függő kötelezettségek  

 756 806     
 754 230     

  - Ebből I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
összesen 

  - Ebből II. Rövid lejáratú kötelezettségek 
összesen  

  - Ebből III. Egyéb passzív pénzügyi 
elszámolások összesen  

 1 353     
 1 223     

 a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, 
ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos függő kötelezettségeket. 


	vagyon kimutatás

