
Tisztelt Pénzügyi és Jogi Bizottság! 
  
  
Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.)            
önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 16. §-a alapján a Pénzügyi és Jogi Bizottság a             
vagyon alakulását az éves beszámoló keretében értékeli, a változást előidéző okokat megvizsgálja és             
szükség szerint javaslatokat készít a Képviselő-testület részére. 
  
Az önkormányzat vagyonában 2017. évben bekövetkezett változások az önkormányzat         
mérlegtételeinek változásán keresztül kerülnek bemutatásra. Az önkormányzat 2017. évi összevont          
mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 
  
Eszközök változása: 
  

1. Immateriális javak értékének változása 
Az immateriális javak értéke összességében 39.172 E Ft-tal csökkent az előző évhez            
viszonyítva, amelyet az alábbi változások eredményeztek: 
  

a)      növekedés: 
-        beszerzés 6.275 E Ft, 
- az iskolák átszervezése miatt az Önkormányzatnál jelentkező GAMESZ-tól         

történő térítés nélküli átvétel 20.920 E Ft, 
-        egyéb növekedés 378 E Ft, 
- elszámolt értékcsökkenés rendezése a vagyonkezelt eszközök vonatkozásában        

42.960 E Ft, 
  

b)     csökkenés: 
-        selejtezés 1.524 E Ft, 
- az iskolák átszervezése miatt a GAMESZ-nál jelentkező térítés nélküli átadás           

20.920 E Ft, 
- az iskolák átszervezése miatt az Önkormányzattól a Tankerületnek történő          

vagyonkezelésbe adás 20.920  E Ft, 
-        egyéb csökkenés 378 E Ft, 
-        elszámolt értékcsökkenés 65.963 E Ft. 

  
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékének változása 

Az ingatlanok értéke összességében 4.733.552 E Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva,            
amelyet az alábbi változások eredményeztek: 
  

a)      növekedés: 
-        beruházásokból, felújításokból aktivált érték 1.297.429 E Ft, 
- az iskolák átszervezése miatt az Önkormányzatnál jelentkező vagyonkezelői jog          

GAMESZ-tól történő visszavétele 7.015.395 E Ft, 
-        vagyonkezelőktől és egyéb szervezetektől térítés nélküli átvétel 712.697 E Ft, 
-        egyéb növekedés 483.986 E Ft (telekalakítás, üzemeltetésre átadás, stb.), 



- elszámolt értékcsökkenés rendezése a vagyonkezelt eszközök vonatkozásában        
3.711.793 E Ft, 

b)     csökkenés: 
-        értékesítés 58.955  E Ft, 
-        selejtezés 17.147 E Ft, 
-        térítés nélküli átadás (telekalakítás miatt) magánszemély részére 120  E Ft, 
- az iskolák átszervezése miatt az Önkormányzattól a Tankerületnek történő          

vagyonkezelésbe adás 14.387.918 E Ft, 
-        egyéb csökkenés 406.754 E Ft (telekalakítás, üzemeltetésre átadás, stb.), 
-        elszámolt értékcsökkenés 3.083.958 E Ft. 

  
1. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek értékének változása 

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek értéke összességében 16.848 E Ft-tal           
csökkent az előző évhez viszonyítva, az alábbi jogcímeken: 
  

a)        növekedés: 
-        beszerzés 112.999 E Ft, 
- az iskolák átszervezése miatt az Önkormányzatnál jelentkező GAMESZ-tól         

történő térítés nélküli átvétel 619.870 E Ft, 
- egyéb térítés nélküli átvétel (ÚSN Kft., JSM Alapítvány, költségvetési szervek)           

45.295  E Ft, 
-        egyéb növekedés 118.793  E Ft (költséghelyek közötti átvezetés), 
- elszámolt értékcsökkenés rendezése a vagyonkezelt eszközök vonatkozásában        

1.338.631 E Ft, 
  

b)       csökkenés: 
-        értékesítés 6.091  E Ft, 
-        selejtezés 81.491 E Ft, 
- az iskolák átszervezése miatt a GAMESZ-nál jelentkező térítés nélküli átadás           

619.870 E Ft, 
- az iskolák átszervezése miatt az Önkormányzattól a Tankerületnek történő          

vagyonkezelésbe adás 650.422 E Ft, 
-        egyéb csökkenés 116.800 E Ft (költséghelyek közötti átvezetés), 
-        elszámolt értékcsökkenés 777.762 E Ft. 

  
1. Beruházások, felújítások értékének változása 

A beruházások, felújítások értéke önkormányzati szinten 573.785 E Ft-tal növekedett, mivel           
új beruházás (1.165.829 E Ft) és felújítás (576.683 E Ft) következtében 1.742.512 E Ft-tal              
növekedett, ugyanakkor az aktiválás (1.163.426 E Ft), a térítés nélküli átadás (5.301 E Ft)              
következtében 1.168.727 E Ft-tal csökkent az állományi értéke. 

  
1. Tartós részesedések értékének változása 

A részesedések értéke tőkeemelés következtében 1.500 E Ft-tal (SMART 11. Kft.) apport            
jogcímén 842.320 E Ft-tal (BUDA-HOLD Kft.), vásárlás jogcímén 40.000 E Ft-tal           
(KAMARA-PROJEKT Kft.) növekedett, értékesítés miatt 7.300 E Ft-tal (AUTÓ NÉRÓ Kft.)           



és értékvesztés elszámolása és visszaírása miatt 36.132 E Ft-tal csökkent, tehát összesen            
840.388 E Ft-tal növekedett. 

  
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök értékének változása 

Az Önkormányzat által vagyonkezelésbe adott eszközök értéke 242.428 E Ft-tal növekedett           
(ÚSN Kft., Tankerület). További 3.593 E Ft növekedést eredményezett egy ingatlan (ÚSN            
Kft.) – értékbecslés miatt bekövetkezett – értékhelyesbítésének elszámolása. Csökkenésként         
jelentkezett a vagyonkezelők által elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 58.641 E Ft összege,            
valamint a vagyonkezelésből visszavett eszközök értéke (1.346 E Ft GAMESZ), így az összes             
változás 186.034 E Ft értékű növekedést eredményezett. 

  
  

1. Készletek értékének változása 
A készletelszámolás kizárólag a Polgármesteri Hivatalnál történt, a beszerzések 2017. évi           
értéke 8.294 E Ft volt, felhasználás 12.403 E Ft értékben történt, amely így 4.109 E Ft                
készletcsökkenést eredményezett a 2016. évhez viszonyítva. 
  

1. Értékpapírok értékének változása 
Az Önkormányzat 2016. december 31-én 500 000 E Ft értékű kincstárjeggyel rendelkezett,            
amely év közben lejárt, viszont új lekötés történt év közben 513.750 E Ft értékben, így az év                 
végi állomány 513.750 E Ft volt, a növekedés 13.750 E Ft értékű. 
  

1. Lekötött bankbetétek értékének változása 
Az Önkormányzatnál 2017. évben 13.608.390 E Ft értékű betétlekötés történt, a betét            
megszüntetés értéke pedig 15.409.390 E Ft volt, így a lekötött betétek állománya 1.801.000 E              
Ft-tal csökkent az előző évhez képest. 
  

1. Pénztárak értékének változása 
A pénztárak értéke 56 E Ft-tal növekedett az előző évi záró állományhoz képest. 
  

1. Forintszámlák értékének változása 
A forintszámlák értéke 2.795.100 E Ft-tal növekedett az előző évi záró állományhoz képest             
(főként a lekötött betétek visszavezetése miatt). 
  

1. Követelések értékének változása 
A követelések értéke 272.509 E Ft-tal növekedett az előző évi követelés állományhoz képest,             
az állományváltozás a szerződések, megállapodások, egyéb dokumentumok alapján keletkező         
követelések előírásának és azok teljesítését követő kivezetésének a különbözete. 
  

1. Egyéb sajátos elszámolások értékének változása 
Az egyéb sajátos elszámolások (utalványok, ÁFA elszámolás, stb.) értéke 13.014 E Ft-tal            
több 2017-ben, mint az előző évben. A növekedés oka a beruházásokhoz kapcsolódó            
előzetesen felszámított és fizetendő ÁFA elszámolásából adódó befizetendő ÁFA növekedése          
volt. 
  



1. Aktív időbeli elhatárolások értékének változása 
Itt kell elszámolni azokat a kiadásokat, amelyek 2017-ben merültek fel, de nem a 2017-es              
költségvetési évet terhelik (pl. különféle szakmai anyagok, folyóiratok 2018. évre szóló           
előfizetései), ezen a jogcímen az állománynövekedés mértéke 1.361 EFt volt az előző évhez             
viszonyítva. 
  

Források változása: 
  

1. Saját tőke elemeinek változása 
A nemzeti vagyon és az egyéb eszközök induláskori értéke nem változott az előző évhez              
képest. Változást csupán a vagyonelemek értékének csökkenésével összefüggő forrásrendezés         
(4.900.996 E Ft), a 2016. évi mérleg szerinti eredmény felhalmozott eredményre történő            
átvezetése (863.511 E Ft növekedés), illetve az eredményszemléletű bevételek és kiadások           
különbözetének elszámolása (450.221 E Ft növekedés) jelentett. Új tőkeelemként jelent meg           
az eszközök értékhelyesbítésének forrása, mivel egy ingatlan értéke (ÚSN Kft.) – a            
vagyonkezelésbe adást megelőző – értékbecslés során növekedett és emiatt értékhelyesbítés          
elszámolása történt 3.593 E Ft értékben. 
  

1. Kötelezettségek értékének változása 
A kötelezettségek értéke 623.242 E Ft-tal növekedett az előző évi kötelezettség állományhoz            
képest. Az állományváltozás a szerződések, megállapodások, megrendelések, egyéb        
dokumentumok (pl. adóhatározatok) alapján keletkező kötelezettségvállalásoknak és azok        
teljesítését követő kivezetésének a különbözetéből, illetve a kapott előlegekből vagy más           
szervezeteket megillető bevételekből tevődött össze. 
A növekedés összefügg a beruházások értékének növekedésével, ugyanis a még nem           
aktiválható vagy még nem esedékes beruházási számlák a szállítói állományt 454.634 E Ft-tal             
növelték. Az idegen pénzeszközök miatti növekedés mértéke 168.608 E Ft volt. 
  

1. Passzív időbeli elhatárolások értékének változása 
Itt kell elszámolni a vagyonelemek értékének változásából azokat a tételeket (1.079.043 E Ft             
növekedés), amelyek térítés nélkül kerültek tulajdonba, illetve más gazdálkodó szervtől kapott           
támogatásból, pályázati támogatásból történt a finanszírozásuk. Az elhatárolást a jogszabályi          
előírások alapján kell végrehajtani. 
Itt kell továbbá elszámolni azokat a bevételeket, amelyek 2017-ben befolytak, de a 2018. évi              
költségvetést illetik (12.360 E Ft növekedés), illetve azokat a kiadásokat, amelyek 2018-ban            
kerülnek költségként elszámolásra (2017. december havi illetmények 29.658 E Ft csökkenés). 
A passzív időbeli elhatárolások értéke összességében 1.061.745 E Ft-tal növekedett az előző            
évhez képest. 

  
A fentiek alapján az önkormányzat összevont mérleg szerinti főösszege 2017. december 31-én            
66.384.309 E Ft volt, amely az előző évhez viszonyítva 1.898.684 E Ft-tal csökkent. A jelentős               
csökkenés oka elsősorban az, hogy a Tankerületnek, mint államháztartáson belüli szervnek jelentős            
értékű eszközállomány került átadásra vagyonkezelésbe, amely eszközöket a számviteli szabályok          
szerint az önkormányzati tulajdont nyilvántartó főkönyvi számlákról ki kellett vezetni a 0-s            
számlaosztályba (nyilvántartási számlák), az államháztartáson belüli halmozódás elkerülése        
érdekében. 



  
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a kapcsolódó határozatot elfogadni            
szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2018. május 03. 
  
  
 Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából: 
  
  
  Soltész Erika 
      igazgató 

  
  
  

 


