
11. melléklet 

Ft-ban

Bruttó érték Nettó érték

A

I. Immateriális javak 
          Fogalomképtelen törzsvagyon 
                     kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
                     nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
         Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
         Üzleti vagyon                   

II. Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 )
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
          Fogalomképtelen törzsvagyon 
                     kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
                     nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
         Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
         Üzleti vagyon                   
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek 
          Fogalomképtelen törzsvagyon 
                     kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
                     nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
         Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
         Üzleti vagyon                   
3. Tenyészállatok 
          Fogalomképtelen törzsvagyon 
                     kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
                     nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
         Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
         Üzleti vagyon                   
4. Beruházások, felújítások
          Beruházások
          Felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                     
          Fogalomképtelen törzsvagyon 
                     kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
                     nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
         Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
         Üzleti vagyon                   

III. Befektetett pénzügyi eszközök 
1. Tartós részesedés 
          Fogalomképtelen törzsvagyon 
                     kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
                     nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
         Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
         Üzleti vagyon                   
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
          Fogalomképtelen törzsvagyon 
                     kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
                     nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
         Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
         Üzleti vagyon                   
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése               
          Fogalomképtelen törzsvagyon 
                     kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon
                     nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon
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NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK  (I + II +III + IV)
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         Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
         Üzleti vagyon                   

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)

I. Készletek
II. Értékpapírok

C PÉNZESZKÖZÖK (I + II + III + IV)

I. Lekötött bankbetétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
III. Forintszámlák 12 481 12481
IV. Devizaszámlák

 Ft-ban

Bruttó érték Nettó érték

1.
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
    Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
    Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
    Tenyészállatok

2.
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
    Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
    Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
    Tenyészállatok

3.
államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök
bérbe vett befektetett eszközök
letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

3.
bérbe vett készletek
letétbe, bizományba vett eszközök
intervenciós készletek

 Ft-ban

Mennyiség 
(db)

Érték

képzőművészeti alkotások
régészeti leletek
kép- és hangarchívum
gyűjtemények
kulturális javak

Ft-ban

Mennyiség 
(db)

Érték

a.) 0 0
b.) 0 0

Kulturális javak és régészeti leletek állománya

A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés

Kezességvállalás (tőke összege)
Garanciavállalás

Megnevezés

"0"-ra leírt eszközök

Használatban lévő kisértékű eszközök

 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek

Megnevezés
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