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Jog sza bá lyok

A Kormány

91/2006. (IV. 18.) Korm.

rendelete

az önkormányzat által szervezett közcélú

foglalkoztatás 2006. évi elõirányzatának módosítási

rendjérõl és a többlettámogatás igénylésérõl*

A bel ügy mi nisz ter

20/2006. (IV. 19.) BM

ren de le te

a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek,

va la mint a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok

egyen ru ha-el lá tás ra jo go sult sze mé lyi ál lo má nyá nak

ruházati és öltözködési szabályzatáról**

A belügyminiszter

21/2006. (IV. 20.) BM

rendelete

az egyes szakképesítések szakmai 
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról  szóló 
16/2003. (IV. 18.) BM rendelet módosításáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – az ok ta tá si mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

Az egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nye i nek ki adá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 18.) BM ren de let
20. szá mú mel lék le te IV. b) pont já nak he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„b) Gya kor la ti vizs ga
A szak mai vizs gát szer ve zõ in téz mény ál tal e ren de let -

ben meg ha tá ro zott szak mai és vizs ga kö ve tel mény figye -
lembe véte lével össze ál lí tott, a rend õr szak ké pe sí tés tar tal -
mát ki fe je zõ, meg tör tént vagy ki ta lált ese mé nye ken ala -
puló vizs ga fel ada tok gya kor la ti meg ol dá sa, be mu ta tá sa.

* A ren de let szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2006. áp ri lis 18-án meg je lent 45.
szá má ban fel lel he tõ.

** A ren de let szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2006. áp ri lis 19-én meg je lent
46. szá má ban fel lel he tõ.

Tan tár gyak:
Köz rend vé del mi is me re tek és
csa pat szol gá la ti is me re tek vagy köz le ke dé si isme -

retek.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

Ha tá ro za tok

A Kormány

1041/2006. (IV. 14.) Korm.

határozata

a 2006. évi tavaszi rendkívüli árvizek által okozott

károk  miatt szükséges újjáépítéssel kapcsolatos

összefüggõ kormányzati feladatok koordinálásáért

felelõs kormánymegbízott feladatairól, valamint az

Újjáépítési Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

1. A 2006. évi ta va szi rend kí vü li ár vi zek ál tal oko zott
ká rok  miatt szük sé ges új já épí tés sel (a továb biak ban: új já -
épí tés) össze füg gõ kor mány za ti fel ada tok ko or di ná ci ó ját
– je len le gi fel adat kör ének el lá tá sa, jog ál lá sá nak vál to zat -
la nul ha gyá sa mel lett – dr. Du dás Fe renc, a Bel ügy mi nisz -
té ri um köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra kor mány meg bí zott ként
vég zi.

2. A kor mány meg bí zott fel ada tai:
a) ko or di nál ja a Kor mány 2006. áp ri lis 4-én el fo ga dott

Ár víz vé del mi Cse lek vé si Prog ram já ban fog lal tak, va la -
mint az új já épí tés kor mány za ti fel ada ta it;

b) fi gye lem mel kí sé ri az ár víz hely ze tet;
c) gyûj ti és össze sí ti a ká rok kal és új já épí tés sel kap cso -

la tos ada to kat;
d) ki dol goz za az új já épí té si fel ada to kat meg ha tá ro zó

kor mány ren de let ter ve ze tét;
e) össze han gol ja az új já épí tés sel kap cso la tos fel ada tok

vég re haj tá sát;
f) rend sze re sen be szá mol a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós

Bi zott ság el nö ké nek (a továb biak ban: KKB el nö ke) a fel -
ada tok vég re haj tá sá ról;

g) gon dos ko dik a ká ro sul tak, a la kos ság és a saj tó tá jé -
koz ta tá sá ról.
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3. A Kor mány az új já épí té si fel ada tok vég re haj tá sá ra
Új já épí té si Tár ca kö zi Bi zott sá got (a továb biak ban: tár ca -
kö zi bi zott ság) hoz lét re. A tár ca kö zi bi zott ság ügy rend jét
ma ga ál la pít ja meg. Az ügy ren det a KKB el nö ke hagy ja
jó vá.

4. A tár ca kö zi bi zott ság el nö ke a kor mány meg bí zott.

A tár ca kö zi bi zott ság tag jai:

a) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal,

b) a Bel ügy mi nisz té ri um,

c) a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Miniszté -
rium,

d) a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um,

e) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um,

f) az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,

g) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um,

h) a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Miniszté -
rium,

i) a Pénz ügy mi nisz té ri um,

j) az Ok ta tá si Mi nisz té ri um,

k) az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um,

l) az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esélyegyenlõ -
ségi Mi nisz té ri um, va la mint

m) a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u má nak,
leg alább he lyet tes ál lam tit ká ri be osz tá sú kép vi se lõi, va la -
mint

n) a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter meg bí zott ja,

o) a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Miniszté -
riumban, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ban és
a Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ -
igaz ga tó sá gán mû kö dõ új já épí té si ko or di ná ci ós bi zott sá -
gok ve ze tõi.

5. A kor mány meg bí zott a tár ca kö zi bi zott ság mun ká já -
ban va ló köz re mû kö dés re más szer vet vagy szak ér tõt is
fel kér het.

6. A tár ca kö zi bi zott ság fel ada tai:

a) ja vas la tot tesz az új já épí té si fel ada tok koordinálá -
sára;

b) az új já épí té si cél lal tör té nõ ki fi ze té sek sza bály sze rû
fel hasz ná lá sá nak fi gye lem mel kí sé ré se;

c) ja vas la tot tesz a Kor mány dön té se alap ján az új já épí -
tés re biz to sí tott költ ség ve té si elõ irány za tok fel hasz ná lá sá -
ra, me lyet a KKB el nö ke hagy jó vá. A pénz fel hasz ná lás sal
kap cso la tos költ ség ve té si ter ve zé si, vég re haj tá si, szám vi -
te li, be szá mo lá si és el szá mo lá si fel ada tok összeg zé sét a
Bel ügy mi nisz té ri um köz igaz ga tá si szer ve ze te vég zi;

d) a fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben be von ja a ka ri ta tív, a
tár sa dal mi, a gaz dál ko dó szer ve ze te ket, va la mint az ál -
lam pol gá ro kat.

7. A kor mány meg bí zott fel ada tot ál la pít hat meg a tár -
ca kö zi bi zott ság tag já nak, és el len õr zi an nak végrehaj -
tását.

8. A Kor mány fel ké ri az érin tett me gyei köz gyû lé sek
el nö ke it, a vé del mi bi zott sá go kat, hogy szük ség ese tén a
te rü le ti fel ada tok vég re haj tá sá ra – a me gyei (fõ vá ro si) ka -
taszt ró fa vé del mi igaz ga tó sá gok bá zi sán, a me gyei köz -
igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõ i nek, va la mint az ille té kes köz -
pon ti köz igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei kép vi se lõ i nek
be vo ná sá val – me gyei új já épí té si bi zott sá go kat hoz za nak
lét re.

9. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy
együtt mû kö dé sük kel – in do kolt eset ben szak ér tõk ki ren -
de lé sé vel – se gít sék elõ a kor mány meg bí zott fel ada ta i nak
ered mé nyes tel je sí té sét.

10. Az egyes tár cák fel adat kör ével össze füg gõ költ sé -
gek az érin tett fe je ze ti költ ség ve tést ter he lik.

11. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány

1042/2006. (IV. 14.) Korm.

határozata

a Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teendõ

intézkedésekrõl  szóló 

Cselekvési Program végrehajtásához szükséges

intézkedések hatályának kiterjesztésérõl

1. A Kor mány a Du na fo lyón 2006. már ci us és áp ri lis
hó nap ban ki ala kult rend kí vü li ár víz  miatt ki hir de tett ve -
szély hely zet ben az ered mé nyes vé de ke zés és hely re ál lí tás
fel té te le i nek ha la dék ta lan biz to sí tá sá ra el fo ga dott Cse lek -
vé si Prog ram, va la mint a Prog ram vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 1037/2006. (IV. 6.) Korm. ha -
tá ro zat ban fog lalt in téz ke dé sek ha tá lyát ki ter jesz ti a Ti sza
fo lyón és mel lék fo lyó in 2006. áp ri lis hó nap ban ki ala kult
ár ví zi ve szély hely zet ben tör té nõ vé de ke zés re, helyre -
állításra és újjáépítésre.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

10. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 507



Uta sí tá sok

A bel ügy mi nisz ter,
a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter,

va la mint a pénz ügy mi nisz ter
21/2006. (BK 10.) BM–FMM–PM

együt tes uta sí tá sa
az il le gá lis mig rá ció és az ah hoz kap cso ló dó

más jog el le nes cse lek mé nyek el le ni ha tó sá gi fel lé pés
ha té kony sá gá nak nö ve lé sé re, il let ve össze han go lá sá ra

ki adott 20/2004. (BK 15.) BM–FMM–PM együt tes
uta sí tás mó do sí tá sá ra

Az il le gá lis mig rá ció és az ah hoz kap cso ló dó más jog el -
le nes cse lek mé nyek el le ni ha tó sá gi fel lé pés ha té kony sá gá -
nak nö ve lé sé re, il let ve össze han go lá sá ra ki adott 20/2004.
(BK 15.) BM–FMM–PM együt tes uta sí tás (a to váb bi ak -
ban: U.) mó do sí tá sá ra ki ad juk a kö vet ke zõ

uta sí tást:

1. Az U. 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„10. A Ve ze tõi Ta nács szint jén nem ren dez he tõ kér dé -
sek ben az érin tett szer vek or szá gos pa rancs no kai, és or -
szá gos ve ze tõi együt te sen dön te nek.”

2. Az U. 13. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„13. Az In teg rált Ve ze té si Cso port tag jai:
a) a Ha tár õr ség Be ve té si Fõ osz tá lyá tól 3 fõ hi va tá sos,
b) az ORFK Köz biz ton sá gi Fõ igaz ga tó ság tól 1 fõ hi va -

tá sos,
c) az ORFK Bûn ügyi Fõ igaz ga tó sá gá tól l fõ hi va tá sos,
d) a VPOP Ha tár ügyi Fõ osz tá lyá tól 1 fõ hi va tá sos,
e) a VPOP Bûn ügyi Igaz ga tó sá gá tól 1 fõ hi va tá sos,
f) a BM BÁH Ide gen ren dé sze ti Igaz ga tó sá gá tól l fõ

köz tiszt vi se lõ,
g) az OMMF Mun ka ügyi Fõ osz tá lyá tól l fõ köz tiszt vi -

se lõ.”

3. Az U. a kö vet ke zõ 16/A. pont tal egé szül ki:
„16/A. Az össze kö tõk fel ada tai:
a) az il le té kes sé gi te rü le tü kön ak ci ók, be ve té sek, el len -

õr zé sek (to váb bi ak ban: in téz ke dé sek) ter ve zé se, szerve -
zése, össze han go lá sa, a ter ve zett in téz ke dé sek he lyé rõl,
ide jé rõl, a részt ve võk rõl az In teg rált Ve ze té si Cso port tá -
jé koz ta tá sa;

b) fo lya ma to san gyûj tik, elem zik-ér té ke lik a sa ját il le té -
kes sé gi te rü le tük ada ta it, azok ról tá jé koz tat ják az In teg rált
Ve ze té si Cso por tot és az érin tett szer vek te rü le ti össze kö -
tõ it;

c) az In teg rált Ve ze té si Köz pont Check net rend sze ré nek 
ki ala kí tá sa és fo lya ma tos mû köd te té se ér de ké ben sa ját
szer vük re vo nat ko zó an gyûj tik, elem zik-ér té ke lik a fel -
hasz ná lás ra és a szá mí tó gé pes rend szer be be dol go zás ra
ke rü lõ ada to kat, in for má ci ó kat.”

4. Ez az uta sí tás a köz zé té te lét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k., Csiz már Gá bor s. k.,
bel ügy mi nisz ter fog lal koz ta tá si és mun ka ügyi

mi nisz ter

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénzügyminiszter

A bel ügy mi nisz ter
22/2006. (BK 10.) BM

uta sí tá sa
a köz al kal ma zot tak fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ

egyes el já rá si sza bá lyok ról szó ló
31/2001. (BK 12.) BM uta sí tás mó do sí tá sá ról

A köz al kal ma zot tak fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ
egyes el já rá si sza bá lyok ról szó ló 31/2001. (BK 12.) BM
uta sí tás (a to váb bi ak ban: Ut.) mó do sí tá sá ra ki adom az
aláb bi

uta sí tást:

1. Az Ut. 17. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„17. A mun ka vál la ló ki ne ve zé sé nek mó do sí tá sa ese tén
ki ne ve zé si ok mányt kell ki töl te ni. Az ok má nyon a mó do -
sí tás ra uta ló je lö lést is fel kell tün tet ni. A mun kál ta tói
szerv, vagy a mun ka vég zés he lye sze rin ti szer ve ze ti egy -
sé ge el ne ve zé sé ben tör tént vál to zás ról a mun kál ta tó az er -
rõl szó ló mun ka ügyi ok mány ban tá jé koz tat ja a köz al kal -
ma zot tat. A köz al kal ma zott jog vi szo nyá val és mun ka vég -
zé sé vel kap cso lat ban in téz ke dés re kö te le zett szer ve ket és
szer ve ze ti egy sé ge ket, va la mint a BM Hu mán po li ti kai Fõ -
cso port fõ nök sé get pe dig ér te sí ti az el ne ve zés be li vál to zás -
ról.”

2. Az Ut. 1. szá mú mel lék le te he lyé be je len uta sí tás mel -
lék le te lép.

3. Az Ut. 2., 3., 24. pont já ban a „BM Sze mély ügyi Fõ -
osz tály” szö veg rész he lyé be a „BM Hu mán po li ti kai Fõ -
cso port fõ nök ség” szö veg rész lép.

508 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 10. szám



4. Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg az Ut. 8. pont já nak har ma dik gon do lat je les
be kez dé se, az Ut. 11. pont já nak f) al pont ja, va la mint az Ut. 
2. szá mú mel lék le té ben a „2. szá mú pél dány BM Sze mély -
ügyi Fõ osz tály” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

Mel lék let a 22/2006. (BK 10.) BM uta sí tás hoz

1. Az Ut. 1. szá mú mel lék le te he lyé be je len uta sí tás mel -
lék le te lép:

„1. szá mú mel lék let

A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó,
köz al kal ma zot ta kat fog lal koz ta tó szer vek

Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság és alá ren delt szer vei, 
Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok ság és alá ren delt

 szervei,

BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság és

alá rendelt szer vei,

Rend õr tisz ti Fõ is ko la,

Bel ügyi Szem le Szer kesz tõ sé ge,

BM Du na Pa lo ta és Ki adó,

BM Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság (nyugdíjasgon -

dozó in téz mé nyek, BM Köz pon ti Kór ház és In téz mé nyei),

BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság,

BM Nem zet kö zi Ok ta tá si Köz pont,

BM Ren dé sze ti Szak kö zép is ko lák,

Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta,

BM Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal be fo ga dó

ál lo má sa,

Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet,

Táv köz lé si Szol gá lat.”
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Köz le mé nyek

Ger se ka rát–Sár fi miz dó–Te le kes Köz sé gek Kör jegy zõ sé gé nek
köz le mé nye

köz gyógy el lá tá si iga zol vá nyok el vesz té sé rõl

Név Lak cím Iga zol vány szá ma Ér vény te len

Né meth No é mi 9812 Te le kes, Pe tõ fi S. u. 1/A 9900556013 2006. 04. 13-tól
Tóth Ré ka 9813 Ger se ka rát, Dó zsa Gy. u. 55. 2 204170 021034 2006. 04. 11-tõl



At kár Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér lege
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 386 312 – 386 312 401 295 – 401 295
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 134 – 1 134 1 044 – 1 044
II. Tár gyi esz kö zök 385 166 – 385 166 400 251 – 400 251
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 12 – 12 – – –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 12 451 – 12 451 8 094 – 8 094

I. Kész le tek 460 – 460 447 – 447
II. Kö ve te lé sek 4 538 – 4 538 2 357 – 2 357
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 2 468 – 2 468 234 – 234
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 4 985 – 4 985 5 056 – 5 056

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 398 763 – 398 763 409 389 – 409 389

D) SAJÁT TÕKE 381 427 – 381 427 389 553 – 389 553
1. In du ló tõ ke 12 243 – 12 243 12 243 – 12 243
2. Tõ ke vál to zá sok 369 184 – 369 184 377 310 – 377 310
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 782 – 782 –2 366 – –2 366
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 782 – 782 –2 366 – –2 366
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 16 554 – 16 554 22 202 – 22 202
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 9 883 – 9 883 14 546 – 14 546
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 6 671 – 6 671 7 656 – 7 656

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 398 763 – 398 763 409 389 – 409 389

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 102 940 103 192 98 362
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 31 914 31 954 32 365
03. Do lo gi ki adá sok 52 114 105 589 72 867
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 163 791 254 922 129 669
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 1 250 10 234 12 824
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 500 3 285 12 851
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 354 509 509 176 358 938
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 3 000 3 000 3 300
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 3 000 3 000 3 300
12. Pénz for gal mi ki adá sok 357 509 512 176 362 238
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 363 – –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 71

15. Ki adá sok össze sen 359 872 512 176 362 309

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 17 966 58 186 28 342

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 87 924 87 923 87 183

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 153 971 188 172 72 058

19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 150 471 182 757 62 054

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 64 736 158 474 167 314

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 62 584 148 774 148 774

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 324 597 492 755 354 897

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 35 275 14 839 4 193

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 35 275 14 839 4 193

26. Pénz for gal mi be vé te lek 359 872 507 594 359 090

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 4 582 4 582

28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 985

29. Be vé te lek össze sen 359 872 512 176 364 657

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –32 275 –11 839 541

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 32 275 11 839 893

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge – – 914

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 2468 – 2468 234 – 234

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –1686 – –1686 –2600 – –2600

3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 
vá nya 1940 – 1940 –456 – –456

4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 
ered mé nye – – – – – –

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 2722 – 2722 –2822 – –2822

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –325 – –325 –2676 – –2676

7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –

8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 
alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – – – –

9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 
jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 2397 – 2397 –5498 – –5498

11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 
fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán At kár Köz ség Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont be szá mo ló ját, an nak
részeit és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog -
lal tak sze rint fe lül vizs gál tuk, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tünk ar ról, hogy az egy sze rû -
sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, az ál lam ház tar tá si tör vény ben, a vo nat ko zó kor mány ren de le tek ben
fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve té si tel je sí tés rõl, At kár Köz ség Ön kor mány za ta és
in téz mé nyei 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve de le mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé -
nyé rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Fe ke te Iván s. k.,
könyv vizs gá ló

Bé késszen tand rás Nagyköz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 558 366 – 1 558 366 1 622 875 – 1 622 875
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 947 – 1 947 883 – 883
II. Tár gyi esz kö zök 1 550 850 – 1 550 850 1 562 327 – 1 562 327
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 940 – 2 940 57 484 – 57 484
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 2 629 – 2 629 2 181 – 2 181
B) FORGÓESZKÖZÖK 66 722 – 66 722 52 574 – 52 574

I. Kész le tek 1 297 – 1 297 1 503 – 1 503
II. Kö ve te lé sek 16 559 – 16 559 23 245 – 23 245
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 35 990 – 35 990 9 861 – 9 861
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 876 – 12 876 17 965 – 17 965

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 625 088 – 1 625 088 1 675 449 – 1 675 449

D) SAJÁT TÕKE 1 434 981 – 1 434 981 1 451 694 – 1 451 694
1. In du ló tõ ke 56 676 – 56 676 56 676 – 56 676
2. Tõ ke vál to zá sok 1 354 885 – 1 354 885 1 371 649 – 1 371 649
3. Ér té ke lé si tar ta lék 23 420 – 23 420 23 369 – 23 369

E) TARTALÉKOK 10 778 – 10 778 7 797 – 7 797
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 10 778 – 10 778 7 797 – 7 797
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 179 329 – 179 329 215 958 – 215 958
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 35 111 – 35 111 79 602 – 79 602
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 106 130 – 106 130 116 327 – 116 327
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 38 088 – 38 088 20 029 – 20 029

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 625 088 – 1 625 088 1 675 449 – 1 675 449
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 296 917 297 150 272 738
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 96 304 96 379 92 999
03. Do lo gi ki adá sok 165 169 165 057 143 110
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 29 180 64 428 50 088
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 24 170 28 246 28 246
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 34 902 39 590 36 427
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 646 642 690 850 623 608
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 77 324 41 324 41 324
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 77 324 41 324 41 324
12. Pénz for gal mi ki adá sok 723 966 732 174 664 932
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 566 3 566 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 5 089
15. Ki adá sok össze sen 727 532 735 740 670 021
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 72 545 71 883 74 485
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 232 784 226 684 219 475
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 500 2 500 171
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 276 210 341 977 350 158
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 192 085 293 491 293 491
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 584 039 643 044 644 289
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 143 493 79 940 17 662
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 143 493 79 940 17 662
26. Pénz for gal mi be vé te lek 727 532 722 984 661 951
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 12 756 13 958
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –677
29. Be vé te lek össze sen 727 532 735 740 675 232
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –66 169 –38 616 34 639
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 66 169 38 616 –23 662
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge – – –5 766

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 18 608 – 18 608 9 861 – 9 861
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –7 830 – –7 830 –2 064 – –2 064
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya –15 777 – –15 777 1 018 – 1 018
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 26 555 – 26 555 6 779 – 6 779
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 2 996 – 2 996 –5 689 – –5 689
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – – – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 29 551 – 29 551 1 090 – 1 090
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. Kö te le zett sé gek kel ter helt pénz ma rad vány 29 551 – 29 551 1 090 – 1 090
13. Sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az ön kor mány zat költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si bi -
zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek
alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör -
vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló az ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni,
pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va ló ké pet ad.

Ben cze La jos né s. k.,
könyv vizs gá ló

Bel vá ros-Li pót vá ros Bu da pest V. ke rü le ti Ön kor mány zat egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 59 476 517 – 59 476 517 59 878 386 – 59 878 386
I. Im ma te ri á lis ja vak 129 710 – 129 710 37 500 – 37 500

II. Tár gyi esz kö zök 45 916 503 – 45 916 503 46 167 401 – 46 167 401
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 6 768 342 – 6 768 342 6 706 580 – 6 706 580
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 6 661 962 – 6 661 962 6 966 905 – 6 966 905

B) FORGÓESZKÖZÖK 2 498 108 – 2 498 108 2 462 524 – 2 462 524
I. Kész le tek 13 935 – 13 935 15 380 – 15 380

II. Kö ve te lé sek 1 942 829 – 1 942 829 1 717 517 – 1 717 517
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 300 116 –  300 116 452 827 – 452 827
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 241 228 – 241 228 276 800 – 276 800

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 61 974 625 – 61 974 625 62 340 910 – 62 340 910
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 60 416 417 – 60 416 417 59 803 256 – 59 803 256
1. In du ló tõ ke 249 810 – 249 810 249 810 – 249 810
2. Tõ ke vál to zá sok 60 166 607 – 60 166 607 59 553 446 – 59 553 446
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 212 225 – 212 225 382 774 – 382 774
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 212 225 – 212 225 382 774 – 382 774

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 345 983 – 1 345 983 2 154 880 – 2 154 880
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 216 707 – 216 707 553 974 – 553 974

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 800 157 – 800 157 1 254 053 – 1 254 053
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 329 119 – 329 119 346 853 – 346 853

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 61 974 625 – 61 974 625 62 340 910 – 62 340 910

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 4 312 960 4 288 682 4 018 399
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 399 587 1 384 611 1 284 667
03. Do lo gi ki adá sok 6 948 336 8 038 435 6 443 504
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 2 522 660 2 627 331 1 770 990
05. El lá tot tak jut ta tá sai 25 415 30 154 29 954
06. Fel újí tás 2 203 624 2 847 146 1 146 792
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 294 735 2 701 266 777 696
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 20 707 317 21 917 625 15 472 002
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 483 354 431 854 342 686
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 483 354 431 854 342 686
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 21 190 671 22 349 479 15 814 688
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 427 519 377 117 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 35 572
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 21 618 190 22 726 596 15 850 260
16. Köz te rü let-haszn. tár su lás át vett-át adott pénz esz kö ze mi at ti korr. –264 126 –289 600 –284 600
17. Ki adá sok össze sen 21 354 064 22 436 996 15 565 660
18. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 3 213 470 3 252 133 2 797 900
19. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 5 138 668 5 139 657 4 764 803
20. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 7 629 500 7 632 260 3 868 730
21. 20-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 329 500 1 329 500 460 875
22. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 3 079 641 3 333 695 3 865 869
23. 22-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 348 375 1 465 016 1 465 016
24. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (17+18+20+21) 19 061 279 19 357 745 15 297 302
25. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 2 556 911 2 556 911 687 935
26. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
27. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (24+25) 2 556 911 2 556 911 687 935
28. Pénz for gal mi be vé te lek (23+26) 21 618 190 21 914 656 15 985 237
29. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 811 940 791 529
30. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 15 963
31. Be vé te lek össze sen (27+28+29) 21 618 190 22 726 596 16 792 729
32. Köz te rü let-haszn. tár su lás át vett-át adott pénz esz kö ze mi at ti korr. –264 126 –289 600 –284 600
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

33. Be vé te lek össze sen 21 354 064 22 436 996 16 508 129
34. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (23+28–8–13)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)]
–2 073 557 –2 125 057 616 829

35. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (26–11) 2 073 557 2 125 057 345 249
36. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (29–14) – – –19 609

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 280 721 – 280 721 431 661 – 431 661
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –68 496 – –68 496 –48 887 – –48 887
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 26 792 – 26 792 30 751 – 30 751
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) – – – – – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 185 433 – 185 433 352 023 – 352 023
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –23 884 – –23 884 –22 725 – –22 725
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – – – –
 9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály

alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 161 549 – 161 549 329 298 – 329 298
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. A 10. sor ból a kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 143 538 – 143 538 237 953 – 237 953
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány 18 011 – 18 011 91 345 – 91 345

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Bel vá ros-Li pót vá ros Bu da pest Fõ vá ros V. ke rü le ti Ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves költ -
ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti
stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gáltam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze reztem ar ról,
hogy az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be -
szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és 
az ál ta lá nos szám vi te li el vek fi gye lem be vé te lé vel ál lí tot ták össze. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló a kon -
szo li dá lás ba be vont ál lam ház tar tás szer ve ze tei együt tes va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós 
ké pet ad.

Dr. Sze bel lé di Ist ván s. k.,
könyv vizs gá ló
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Csa nád apá ca Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 026 322 – 1 026 322 1 163 538 – 1 163 538
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 997 – 3 997 8 215 – 8 215
II. Tár gyi esz kö zök 962 950 – 962 950 1 109 251 – 1 109 251
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 59 375 – 59 375 46 072 – 46 072
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 41 485 – 41 485 31 045 – 31 045

I. Kész le tek 838 – 838 665 – 665
II. Kö ve te lé sek 10 780 – 10 780 9 120 – 9 120
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 27 368 – 27 368 19 492 – 19 492
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 499 – 2 499 1 768 – 1 768

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 067 807 – 1 067 807 1 194 583 – 1 194 583

D) SAJÁT TÕKE 1 018 342 – 1 018 342 1 133 745 – 1 133 745
1. In du ló tõ ke 57 712 – 57 712 57 712 – 57 712
2. Tõ ke vál to zá sok 960 630 – 960 630 1 076 033 – 1 076 033
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 15 516 – 15 516 6 625 – 6 625
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 15 516 – 15 516 6 625 – 6 625
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 33 949 – 33 949 54 213 – 54 213
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 19 598 – 19 598 39 578 – 39 578
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 14 351 – 14 351 14 635 – 14 635

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 067 807 – 1 067 807 1 194 583 – 1 194 583

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 196 036 197 800 188 560
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 65 537 66 103 61 976
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 99 947 109 944 106 690
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 49 504 47 891 51 583
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 37 136 47 988 30 765
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 119 053 96 501 54 368
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok (1+…+7) 567 213 566 227 493 942
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 12 500 76 805 76 878
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 12 500 76 805 76 878
12. Pénz for gal mi ki adá sok 579 713 643 032 570 820
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 530 1 530 –

10. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 517



Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –731
15. Ki adá sok össze sen 581 243 644 562 570 089
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 39 123 39 123 41 195
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 170 927 170 220 168 078
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 22 300 22 300 10 210
19. 18.-ból: ön korm. sa já tos felh. és tõ ke be vé te lei – – –
20. Tá mo ga tás ki egé szí té se, át vett pénz esz kö zök 278 861 294 475 246 535
21. 20-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tás 160 388 190 142 190 142
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek 511 211 526 118 466 018
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 70 032 103 219 92 949
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – 2 962
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 70 032 103 219 95 911
26. Pénz for gal mi be vé te lek 581 243 629 337 561 929
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 15 225 16 985
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – 284
29. Be vé te lek össze sen 581 243 644 562 579 198
30. Költ ség ve té si be vé te le kés ki adá sok kü lönb sé ge –57 532 –26 414 –10 939
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 57 532 26 414 19 033
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 1 015

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 27 368 – 27 368 19 492 – 19 492
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –11 852 – –11 852 –12 867 – –12 867
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma ra dvá nya 547 – 547 681 – 681
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 14 969 – 15 969 5 944 – 5 944
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –1 761 – –1 761 – 3 280 – –3 280
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. Vál lal ko zá si ered mény bõl fel hasz ná lás – – – – – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vá nya 13 208 – 13 208 2 664 – 2 664
11. 10. sor ból egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma radv. – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Csa ná da pá ca Köz ség Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves költ ség ve té si
be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti  könyvvizsgá -
lati stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem
ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si
és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá gá ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de le té ben fog lal tak és az ál ta lá -
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nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Vé le mé nyem kor lá to zá sa nél kül fel hí vom a fi gyel met ar ra, hogy a mér leg ben ki mu ta tott in gat la nok ér ték ada tai nin -
cse nek össz hang ban a hi bá san ér té kelt in gat lan ka tasz ter-nyil ván tar tás ban szereplõ értékadatokkal.

Dr. Orosz Ti va dar s. k.,
könyv vizs gá ló

Csa nád pa lo ta Nagy köz sé g Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 103 118 – 1 103 118 1 507 958 – 1 057 958

I. Im ma te ri á lis ja vak 3 271 – 3 271 5 881 – 5 881

II. Tár gyi esz kö zök 963 497 – 963 497 967 162 – 967 162

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 30 141 – 30 141 28 725 – 28 725

IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 
esz kö zök 106 209 – 106 209 56 190 – 56 190

B) FORGÓESZKÖZÖK 45 725 – 45 725 59 398 – 59 398

I. Kész le tek 150 – 150 150 – 150

II. Kö ve te lé sek 7 141 – 7 141 13 840 – 13 840

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –

IV. Pénz esz kö zök 25 565 – 25 565 32 845 – 32 845

V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 869 – 12 869 12 563 – 12 563

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 148 843 – 1 148 843 1 117 356 – 1 117 356

D) SAJÁT TÕKE 1 104 340 – 1 104 340 1 055 585 – 1 055 585

1. In du ló tõ ke 39 196 – 39 196 39 196 – 39 196

2. Tõ ke vál to zá sok 1 065 144 – 1 065 144 1 016 389 – 1 016 389

3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 21 495 – 21 495 28 881 – 28 881

I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 21 495 – 21 495 28 881 – 28 881

II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 23 008 – 23 008 32 890 – 32 890

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 594 – 1 594 – – –

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 4 475 – 4 475 16 363 – 16 363

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 16 939 – 16 939 16 527 – 16 527

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 148 843 – 1 148 843 1 117 356 – 1 117 356
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 235 346 238 876 234 756
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 76 381 76 236 75 071
03. Do lo gi ki adá sok 108 165 121 545 117 761
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 26 024 59 148 58 236
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 5 450 18 916 14 184
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 084 16 468 10 654
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 453 450 531 189 510 662
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 2 532 2 731 2 731
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 2 532 2 731 2 731
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 455 982 533 920 513 393
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 4 400 8 360 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –306
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 460 382 542 280 518 087
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 28 912 32 306 31 903
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 173 386 179 184 175 707
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 064 2 978 2 978
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 188 831 303 806 304 735
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 160 044 254 368 254 368
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 393 193 518 274 515 323
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 67 189 5 455 5 456
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 67 189 5 455 5 456
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 460 382 523 729 520 779
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 18 551 23 050
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –407
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 460 382 542 280 543 422
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(22+27–8–13) [költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)] –64 657 –2 724 27 711
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 64 657 2 724 2 725
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (28–14) – – –101

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 25 560 – 25 560 32 845 – 32 845
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –4 065 – –4 065 –3 964 – –3 964
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 907 – 907 907 – 907
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 

(1±2–3–4) 20 588 – 20 588 27 974 – 27 974
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –2 038 – –2 038 1 208 – 1 208
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – – – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8+9) 18 550 – 18 550 29 182 – 29 182
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – 108 – 108
12. 10-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 18 550 – 18 550 29 074 – 29 074
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Csa nád pa lo ta Nagyköz ség Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves költ ség -
ve té si be szá mo ló ját, an nak részeit és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv -
vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got
sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli
elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. 

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei
2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad. A könyv vizs -
gá lat ré szét ké pe zi a mel lék let be csa tolt mér leg, ered mény ki mu ta tás, egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-je len tés és egy sze -
rû sí tett pénzforgalmi jelentés.

Sza kál Pál né s. k.,
könyv vizs gá ló

Csol nok Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek*

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek**

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 904 856 – 904 856 914 595 – 914 595
I. Im ma te ri á lis ja vak 948 – 948 1 666 – 1 666
II. Tár gyi esz kö zök 663 394 – 663 394 679 344 – 679 344
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 37 962 – 37 962 36 726 – 36 726
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 202 552 – 202 552 196 859 – 196 859

* Az elõ zõ évet érin tõ és a köny vek ben tár gyé ben rög zí tett mó do sí tá sok.
** A tárgy évet érin tõ és a köny vek ben a tárgy évet kö ve tõ év ben rög zí tett mó do sí tá sok.
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek*

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek**

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

B) FORGÓESZKÖZÖK 57 308 – 57 308 59 809 – 59 809
I. Kész le tek 69 – 69 79 – 79
II. Kö ve te lé sek 21 727 – 21 727 10 279 – 10 279
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 27 319 – 27 319 40 763 – 40 763
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 193 – 8 193 8 688 – 8 688

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 962 164 – 962 164 974 404 – 974 404

D) SAJÁT TÕKE 914 007 – 914 007 911 407 – 911 407
1. In du ló tõ ke 53 080 – 53 080 53 080 – 53 080
2. Tõ ke vál to zá sok 860 927 – 860 927 858 327 – 858 327
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 17 972 – 17 972 35 468 – 35 468
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 17 972 – 17 972 35 468 – 35 468
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 30 185 – 30 185 27 529 – 27 529
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 12 645 – 12 645 13 546 – 13 546
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 17 540 – 17 540 13 983 – 13 983

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 962 164 – 962 164 974 404 – 974 404

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 189 793 189 024 189 024
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 60 657 59 656 59 656
03. Do lo gi ki adá sok 87 817 84 847 84 849
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 20 778 23 571 23 569
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 8 000 16 276 16 276
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 15 843 10 051 10 050
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+08) 382 888 383 425 383 424
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 12 700 300 345
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 12 700 300 345
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 395 588 383 725 383 769
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 11 517 38 565 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 495
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 407 105 422 290 384 264
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 38 439 39 975 39 978
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 152 176 164 782 158 134
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 10 563 23 460 23 460
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 3 563 15 999 15 999
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 154 490 169 870 175 182
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 141 865 151 574 151 574
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 355 668 398 087 396 754
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 43 207 4 511 4 511
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 43 207 4 511 4 511
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 398 875 402 598 401 265
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 8 230 19 692 19 692
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –3 597
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 407 105 422 290 417 360
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lön bö ze te (22+28–8–13) –30 507 –4 211 33 022
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 30 507 4 211 4 166
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –4 092

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 27 317 – 27 317 40 721 – 40 721
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –9 345 – –9 345 –5 253 – –5 253
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya (–) – – – 3 592 – 3 592
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye (–) – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 

(1±2–3–4) 17 972 – 17 972 31 876 – 31 876
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 720 – 1 720 2 959 – 2 959
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – – – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) 19 692 – 19 692 34 835 – 34 835
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 7 160 – 7 160 10 987 – 10 987
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 12 532 – 12 532 23 848 – 23 848

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Csol nok Köz sé gi Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves költ ség ve té si be -
szá mo ló ját, an nak részeit és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti
stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról,
hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a
vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. 

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei
2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz -
ha tó és valós képet ad. 

Ga ra mi Fe renc s. k.,
könyv vizs gá ló
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Deszk Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés 2004. év 2005. év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 939 270 1 829 782
I. Im ma te ri á lis ja vak 7 288 9 670
II. Tár gyi esz kö zök 736 970 1 625 338
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 33 275 31 458
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 161 737 163 316

B) FORGÓESZKÖZÖK 30 683 33 307
I. Kész le tek – –
II. Kö ve te lé sek 6 356 6 683
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 8 859 12 789
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 468 13 835

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 969 953 1 863 089

D) SAJÁT TÕKE 936 336 1 803 351
1. In du ló tõ ke 16 155 16 155
2. Tõ ke vál to zá sok 920 181 1 787 196
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 11 666 14 016
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 11 666 14 016
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 21 951 45 722
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 2 949 1 749
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 6 341 31 375
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 12 661 12 608

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 969 953 1 863 089

Meg jegy zés: 2004. év ben és 2005. év ben sem volt a költ ség ve té si be szá mo ló ada ta i hoz ké pest au di tá lá si el té rés.

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 161 092 166 951 161 909
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 51 184 53 677 51 396
03. Do lo gi ki adá sok 124 940 150 663 130 905
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 72 830 78 762 78 009
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 79 993 1 693 7 284
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 288 717 281 702 85 929
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 778 756 733 448 515 432
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 5 937 2 900 –175
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 5 937 2 900 –175
12. Pénz for gal mi ki adá sok – – –
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok – 5 970 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –
15. Ki adá sok össze sen 784 693 742 318 515 257
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 42 587 55 237 27 256
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 200 036 206 004 190 661
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 46 852 34 637 21 800

524 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 10. szám



Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 46 852 34 637 21 800
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 388 848 210 031 276 344
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 127 759 171 821 170 947
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 678 323 505 766 516 061
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 94 327 223 103 3 126
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 94 327 223 103 3 126
26. Pénz for gal mi be vé te lek 772 650 729 012 519 187
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 12 043 13 306 5 412
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –
29. Be vé te lek össze sen 784 693 742 318 524 599
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –88 390 –220 346 6 041
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 88 390 220 203 2 951
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés 2004 2005

1. Zá ró pénz kész let 8 859 12 789
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge 2 807 1 227
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 10 000 10 362
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 1 666 3 654
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –2 944 3 017
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány –1 278 6 671
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –

Meg jegy zés: 2004. és 2005. év ben sem volt a költ ség ve té si be szá mo ló ada ta i hoz ké pest au di tá lá si el té rés.

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Deszk Köz ség Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett össze vont éves költ ség ve té si be szá -
mo ló ját és an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti
stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról,
hogy az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be -
szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben foglaltak és 
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és
in téz mé nyei 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés
eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Deszk Köz ség Ön kor mány zat 2005. költ ség ve té si évi könyv vizs gá la ta so rán meg ál la pí tot tam, hogy az in gat lan ka -
tasz ter nyil ván tar tá sá ban, va la mint a zár szám adás hoz ké szí tett va gyon ki mu ta tás ban sze rep lõ ér ték ada tok az egy sze rû sí -
tett éves költ ség ve té si beszámoló adataival összhangban vannak.

Az ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-i éves be szá mo ló ját, a 2005. már ci us 31-én kelt könyv vizs gá lói je len té sem sze -
rint kor lá to zás nél kü li zá ra dék kal bo csá tom ki.

Szép Ta más s. k.,
könyv vizs gá ló
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Du na ve cse Város Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 182 128 – 1 182 128 1 181 519 – 1 181 519
I. Im ma te ri á lis ja vak 4 093 – 4 093 8 746 – 8 746
II. Tár gyi esz kö zök 624 768 – 624 768 636 249 – 636 249
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 19 259 – 19 259 19 290 – 19 290
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 534 008 – 534 008 517 234 – 517 234
B) FORGÓESZKÖZÖK 48 067 – 48 067 76 456 – 76 456

I. Kész le tek 589 – 589 735 – 735
II. Kö ve te lé sek 17 035 – 17 035 18 499 – 18 499
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 27 922 – 27 922 55 577 – 55 577
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 521 – 2 521 1 645 – 1 645

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 230 195 – 1 230 195 1 257 975 – 1 257 975

D) SAJÁT TÕKE 1 165 057 – 1 165 057 1 146 960 – 1 146 960
1. In du ló tõ ke 107 098 – 107 098 107 098 – 107 098
2. Tõ ke vál to zá sok 1 057 959 – 1 057 959 1 039 862 – 1 039 862

E) TARTALÉKOK 10 572 – 10 572 40 673 – 40 673
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 10 572 – 10 572 40 673 – 40 673
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 54 566 – 54 566 70 342 – 70 342
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 668 – 1 668 1 708 – 1 708
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 33 027 – 33 027 52 085 – 52 085
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 19 871 – 19 871 16 549 – 16 549

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 230 195 – 1 230 195 1 257 975 – 1 257 975

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 243 644 249 262 246 060
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 77 966 79 569 81 164
03. Do lo gi ki adá sok 152 930 164 953 193 205
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 20 110 57 390 62 451
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 13 500 27 920 4 191
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 15 000 16 558 32 227
08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 8 147 8 147 6 165
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 31
10. Pénz for gal mi ki adá sok 531 297 603 799 625 494
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 4 079 4 079 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –876
13. Ki adá sok össze sen 535 376 607 878 624 618
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 25 195 25 195 38 096
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 213 664 213 662 253 304
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 28 500 28 500 13 789

17. 16.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 14 400 14 400 10 444

18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 252 831 316 925 351 282

19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 140 994 196 902 196 902

20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 15 186 9 942 –

21. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –

22. Pénz for gal mi be vé te lek 535 376 594 224 656 471

23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 13 654 13 654

24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –3 343

25. Be vé te lek össze sen 535 376 607 878 666 782

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 27 922 – 27 922 55 556 – 55 556

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –17 350 – –17 350 –14 883 – –14 883

3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – – – – – –

4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 
ered mé nye – – – – – –

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 10 572 – 10 572 40 673 – 40 673

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –8 845 – –8 845 –8 385 – –8 385

7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –

8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 
alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – – – –

9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 
jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 1 727 – 1 727 32 288 – 32 288

11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 
fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Du na ve cse Vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett be szá mo ló já nak könyv vizs gá la ta ered mé nye kép pen meg -
ál la pí tot tam, hogy a mér leg, a pénz for gal mi je len tés, a pénz ma rad vány és az ered mény ki mu ta tás az ön kor mány zat pénz -
ügyi és va gyo ni hely ze té rõl meg bíz ha tó, va lós ké pet nyújt, il let ve azo kat a szám vi te li el vek (2000. évi C. tv.), va la mint a
költ ség ve té si gaz dál ko dás ról, il let ve a be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 295/2001.
(XII. 27.) Korm. ren de let tel, a 278/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let tel, il let ve a 383/2004. (XII. 29.) Korm. ren de let tel
mó do sí tott 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lalt elõ írá sok be tar tá sá val készítették el.

So mo gyi La jos s. k.,
könyv vizs gá ló
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Kis láng Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 018 572 – 1 018 572 999 706 – 999 706
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 482 – 6 482 4 058 – 4 058
II. Tár gyi esz kö zök 975 652 – 975 652 958 585 – 958 585
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 4 222 – 4 222 5 153 – 5 153
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 32 216 – 32 216 31 910 – 31 910
B) FORGÓESZKÖZÖK 50 601 – 50 601 42 600 – 42 600

I. Kész le tek 288 – 288 259 – 259
II. Kö ve te lé sek 15 763 – 15 763 5 938 – 5 938
III. Ér ték pa pí rok 13 347 – 13 347 12 052 – 12 052
IV. Pénz esz kö zök 12 688 – 12 688 14 697 – 14 697
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 515 – 8 515 9 654 – 9 654

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 069 173 – 1 069 173 1 042 306 – 1 042 306

D) SAJÁT TÕKE 1 038 323 – 1 038 323 1 003 187 – 1 003 187
1. In du ló tõ ke 30 459 – 30 459 30 459 – 30 459
2. Tõ ke vál to zá sok 1 007 864 – 1 007 864 972 728 – 972 728

E) TARTALÉKOK 6 538 – 6 538 11 183 – 11 183
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 6 538 – 6 538 11 183 – 11 183
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 24 312 – 24 312 27 936 – 27 936
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 9 647 – 9 647 14 768 – 14 768
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 14 665 – 14 665 13 168 – 13 168

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 069 173 – 1 069 173 1 042 306 – 1 042 306

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 151 652 152 373 147 923
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 50 096 50 392 49 331
03. Do lo gi ki adá sok 75 955 82 188 78 913
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 52 057 52 243 51 955
05. El lá tot tak jut ta tá sai 540 540 520
06. Fel újí tás 7 405 37 525 12 712
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 503 6 410 5 447
08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 5 928 6 409 6 409
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 14 000 –
10. Pénz for gal mi ki adá sok 347 136 402 080 353 210
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 8 244 8 065 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 139
13. Ki adá sok össze sen 355 380 410 145 354 349
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 22 999 24 518 25 137
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 131 976 133 442 131 058
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 760 1 339 1 339
17. 16.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 760 1 339 1 339
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 177 885 211 769 194 554
19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 165 100 165 732 165 732
20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 1 875 4 472 4 472
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei 13 347 25 347 1 295
22. Pénz for gal mi be vé te lek 348 842 400 887 357 855
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 6 538 9 258 9 258
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 497
25. Be vé te lek össze sen 355 380 410 145 365 616
26. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –9 294 –9 410 14 545
27. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 9 294 9 410 –642
28. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –2 636

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 12 688 – 12 688 14 697 – 14 697
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –6 150 – –6 150 –3 514 – –3 514
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – – – – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 6 538 – 6 538 11 183 – 11 183
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –3 844 – –3 844 –929 – –929
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – – – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 2 694 – 2 694 10 254 – 10 254
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Kis láng Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett össze vont éves be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vonatkozó
kormányrendelet szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei
2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz -
ha tó és valós képet ad.

Karpf né Ko lozs vá ri Bor bá la Ibolya s. k.,
könyv vizs gá ló
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Kun he gyes Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 335 825 – 1 335 825 1 429 692 – 1 429 692
I. Im ma te ri á lis ja vak 7 010 – 7 010 11 042 – 11 042
II. Tár gyi esz kö zök 1 162 201 – 1 162 201 1 259 117 – 1 259 117
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 146 601 – 146 601 145 200 – 145 200
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 20 013 – 20 013 14 333 – 14 333
B) FORGÓESZKÖZÖK 177 161 – 177 161 162 925 – 162 925

I. Kész le tek 782 – 782 733 – 733
II. Kö ve te lé sek 36 664 – 36 664 34 125 – 34 125
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 95 542 – 95 542 87 384 – 87 384
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 44 173 – 44 173 40 683 – 40 683

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 512 986 – 1 512 986 1 592 617 – 1 592 617

D) SAJÁT TÕKE 1 046 549 – 1 046 549 1 083 596 – 1 083 596
1. In du ló tõ ke 230 073 – 230 073 230 073 – 230 073
2. Tõ ke vál to zá sok 816 476 – 816 476 853 523 – 853 523
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 73 185 – 73 185 63 725 – 63 725
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 73 185 – 73 185 63 725 – 63 725
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 393 252 – 393 252 445 296 – 445 296
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 66 247 – 66 247 59 368 – 59 368
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 260 474 – 260 474 321 586 – 321 586
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 66 531 – 66 531 64 342 – 64 342

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 512 986 – 1 512 986 1 592 617 – 1 592 617

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 850 834 856 454 823 029
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 276 505 277 458 265 723
03. Do lo gi ki adá sok 378 793 434 838 371 212
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 270 225 261 268 234 995
05. El lá tot tak jut ta tá sai 2 100 3 635 3 382
06. Fel újí tás 6 323 27 519 27 199
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 336 875 196 902 139 824
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 2 121 655 2 058 074 1 865 364
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 156 500 500 45
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (9+10) 156 500 500 45
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 2 278 155 2 058 574 1 865 409
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 15 151 7 855 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –3 490
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 2 293 306 2 066 429 1 861 919
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 115 075 120 647 119 469
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 518 085 511 647 521 945
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 24 770 7 051 1 527
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 167
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 1 268 959 1 219 770 1 186 249
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 931 500 1 013 430 972 910
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 926 889 1 859 115 1 829 190
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 366 417 134 912 26 759
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 366 417 134 912 26 759
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 2 293 306 1 994 027 1 855 949
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 72 402 80 277
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 044
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 2 293 306 2 066 429 1 935 182
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –209 917 –134 412 44 103
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 209 917 134 412 26 714
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 2 446

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 94 257 – 94 257 87 243 – 87 243
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –21 072 – –21 072 –23 518 – –23 518
3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) –44 360 – –44 360 –7 090 – –7 090
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 

(1±2–3–4) 117 545 – 117 545 70 815 – 70 815
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 2 057 – 2 057 –8 150 – –8 150
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – – – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) –5 272 – –5 272 –7 567 – –7 567
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) 114 330 – 114 330 55 098 – 55 098
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. 10-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 119 602 – 119 602 62 665 – 62 665
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Kun he gyes Vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
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egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si
és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá -
nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves költségvetési beszámoló Kunhegyes Város
Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Gel lén Oli vér né s. k.,
könyv vizs gá ló

Nóg rád Me gye Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9 756 296 – 9 756 296 11 025 930 – 11 025 930

I. Im ma te ri á lis ja vak 18 181 – 18 181 45 440 – 45 440

II. Tár gyi esz kö zök 7 981 488 – 7 981 488 9 249 399 – 9 249 399

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 23 239 – 23 239 23 252 – 23 252

IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 
esz kö zök 1 733 388 – 1 733 388 1 707 839 – 1 707 839

B) FORGÓESZKÖZÖK 2 280 703 – 2 280 703 2 036 445 – 2 036 445

I. Kész le tek 86 049 – 86 049 70 373 – 70 373

II. Kö ve te lé sek 1 067 464 – 1 067 464 963 456 – 963 456

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –

IV. Pénz esz kö zök 823 726 – 823 726 705 064 – 705 064

V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 303 464 – 303 4634 297 552 – 297 552

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 12 036 999 – 12 036 999 13 062 375 – 13 062 375

D) SAJÁT TÕKE 9 721 540 – 9 721 540 10 732 652 – 10 732 652

1. In du ló tõ ke 1 964 688 – 1 964 688 1 964 688 – 1 964 688

2. Tõ ke vál to zá sok 7 756 852 – 7 756 852 8 767 964 – 8 767 964

3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 455 188 – 455 188 388 131 – 338 131

I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 455 188 – 455 188 338 131 – 338 131

II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 860 271 – 1 860 271 1 991 592 – 1 991 592

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 31 273 – 31 273 10 594 – 10 594

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 156 997 – 1 156 997 1 316 513 – 1 316 513

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 672 001 – 672 001 664 485 – 664 485

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 12 036 999 – 12 036 999 13 062 375 – 13 062 375
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 5 515 672 5 607 288 5 565 441
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 1 778 639 1 806 716 1 794 108
03. Do lo gi ki adá sok 3 605 886 4 351 959 4 156 782
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 190 563 220 060 201 404
05. El lá tot tak jut ta tá sai 37 117 40 629 33 566
06. Fel újí tás 221 408 160 078 156 593
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 546 171 1 856 329 1 643 250
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 12 895 456 14 043 059 13 551 144
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 27 792 36 245 33 728
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 27 792 36 245 33 728
12. Pénz for gal mi ki adá sok 12 923 248 14 079 304 13 584 872
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 81 756 81 756 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –5 911
15. Ki adá sok össze sen 13 005 004 14 161 060 13 578 961
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 197 320 1 572 777 1 563 073
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 3 525 020 3 562 557 3 480 801
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 69 284 101 433 101 133
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 47 199 45 725 46 911
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 7 564 906 8 304 225 8 246 732
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 953 581 3 385 085 3 384 898
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 12 356 530 13 540 992 13 391 739
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 600 474 111 261 76 078
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 600 474 111 261 76 078
26. Pénz for gal mi be vé te lek 12 957 004 13 652 253 13 467 817
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 48 000 508 807 468 384
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –18 932
29. Be vé te lek össze sen 13 005 004 14 161 060 13 917 269
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –572 682 –75 016 308 979
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 572 682 75 016 42 350
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –13 021

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 563 773 – 563 773 433 697 – 433 697
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –108 585 – –108 585 –95 566 – –95 566
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya –53 619 – –53 619 –10 319 – –10 319
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 508 807 – 508 807 348 450 – 348 450
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –56 831 – –56 831 –42 192 – –42 192
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 
jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 451 976 – 451 976 306 258 – 306 258
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 20 671 – 20 671 92 076 – 92 076
12. 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz-

ma rad vány 431 305 – 431 305 306 258 – 306 258

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Nóg rád Me gyei Ön kor mány zat 2005. évi kon szo li dált éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an -
nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban
fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam. En nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy a kon szo li -
dált éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv -
ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános
számviteli elvek szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint a kon szo li dált éves költ ség ve té si be szá mo ló a kon szo li dá lás ba be vont ál lam ház tar tás szer ve ze tei 
együt tes, 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyes -
sé gé rõl megbízható és valós képet ad.

Az ön kor mány za ti in gat lan ka tasz ter-nyil ván tar tás ban, va la mint a zár szám adás hoz ké szí tett va gyon ki mu ta tás ban sze -
rep lõ ér ték ada tok az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si beszámoló adataival összhangban van.

Lász ló Lí dia s. k.,
könyv vizs gá ló

Per bál Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 783 015 – 1 783 015 1 789 269 – 1 798 269
I. Im ma te ri á lis ja vak 177 – 177 109 – 109
II. Tár gyi esz kö zök 1 775 109 – 1 775 109 1 789 160 – 1 789 160
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 7 729 – 7 729 – – –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 66 133 – 66 113 77 993 – 77 993

I. Kész le tek 540 – 540 434 – 434
II. Ér ték pa pí rok – – – – – –
III. Pénz esz kö zök 42 340 – 42 340 49 995 – 49 995
IV. Kö ve te lé sek 17 026 – 17 026 21 123 – 21 123
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 6 207 – 6 207 6 441 – 6 441

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 849 128 – 1 849 128 1 867 262 – 1 867 262
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 1 752 129 – 1 752 129 1 769 174 – 1 769 174
1. In du ló tõ ke 22 965 – 22 965 22 965 – 22 965
2. Tõ ke vál to zá sok 1 729 164 – 1 729 164 1 746 209 – 1 746 209

E) TARTALÉKOK 22 484 – 22 484 39 078 – 39 078
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 22 484 – 22 484 39 078 – 39 078
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 74 515 – 74 515 59 010 – 59 010
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 30 000 – 30 000 27 000 – 27 000
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 18 452 – 18 452 14 152 – 14 152
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 26 063 – 26 063 17 358 – 17 358

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 849 128 – 1 849 128 1 867 262 – 1 867 262

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 127 103 123 014 114 057
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 41 462 39 866 36 947
03. Do lo gi ki adá sok 95 375 108 459 91 892
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 4 061 8 948 11 462
05. El lá tot tak jut ta tá sai 8 610 15 105 17 039
06. Fel újí tás 6 238 – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 14 549 13 406 11 562
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 297 398 308 798 282 959
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 10 000 10 000 35 000
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 10 000 10 000 35 000
12. Pénz for gal mi ki adá sok 307 398 318 798 317 959
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 31 689 21 603 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 234
15. Ki adá sok össze sen 339 087 340 401 318 193
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 30 509 25 358 23 978
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 172 251 144 204 136 120
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 17 151 22 595
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 5 133
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 94 010 111 348 119 360
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa – – 105 523
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 296 770 298 061 302 053
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei – – 32 500
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen – – –
26. Pénz for gal mi be vé te lek – – –
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 42 317 42 340 42 340
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –8 705
29. Be vé te lek össze sen 339 087 340 401 368 188
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 42 340 – 42 340 49 995 – 59 995

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –19 856 – –19 856 –10 917 – –10 917

3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 10 476 – 10 476 19 857 – 19 857

4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 
ered mé nye – – – – – –

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 32 960 – 32 960 58 935 – 58 935

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók – – – – – –

7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –

8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 
alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – – – –

9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 
jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) 22 877 – 22 877 1 476 – 1 476

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 55 837 – 55 837 60 411 – 60 411

11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 
fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Per bál Köz ségi Ön kor mány zat éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si
és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en -
nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben
foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint a 318 193 E Ft ki adást és a 368 188 E Ft be vé telt tar tal ma zó pénz ma rad vány-ki mu ta tás, to váb bá
pénz for gal mi je len tés, va la mint 2003. de cem ber 31-i for du ló nap ra el ké szí tett mér leg – mely ben az esz kö zök és for rá sok
egye zõ fõ össze ge 1 867 262 Ft – az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi helyzetérõl megbízható és valós
képet ad.

Ta ga György né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ro hod Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 439 902 – 439 902 436 565 – 436 565
I. Im ma te ri á lis ja vak – – – – – –
II. Tár gyi esz kö zök 439 772 – 439 772 436 435 – 436 435
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 130 – 130 130 – 130
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 20 080 – 20 080 32 027 – 32 027

I. Kész le tek 88 – 88 109 – 109
II. Kö ve te lé sek 9 530 – 9 530 15 479 – 15 479
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 251 – 251 171 – 171
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 211 – 10 211 16 268 – 16 268

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 459 982 – 459 982 468 592 – 468 592

D) SAJÁT TÕKE 437 871 – 437 871 434 565 – 434 565
1. In du ló tõ ke 18 730 – 18 730 18 730 – 18 730
2. Tõ ke vál to zá sok 419 141 – 419 141 415 835 – 415 835
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –569 – –569 8 994 – 8 994
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –569 – –569 8 994 – 8 994
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 22 680 – 22 680 25 033 – 25 033
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 11 649 – 11 649 17 588 – 17 588
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 11 031 – 11 031 7 445 – 7 445

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 459 982 – 459 982 468 592 – 468 592

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 84 142 84 683 85 440
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 28 819 28 819 30 290
03. Do lo gi ki adá sok 50 581 50 351 43 107
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 68 261 69 161 66 160
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 14 546 15 074 4 850
07. Fel hal mo zá si ki adá sok – – 779
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 246 349 248 088 230 626
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 6 000 6 000 53 000
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 6 000 6 000 53 000
12. Pénz for gal mi ki adá sok 252 349 254 088 283 626
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 528 528 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 6 057
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Ki adá sok össze sen 252 877 254 616 289 683
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 4 310 4 310 4 529
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 79 484 79 484 77 412
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – – –
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 128 342 150 578 157 248
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 63 257 137 553 137 553
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 212 136 234 372 239 189
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 40 741 20 244 54 000
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 40 741 20 244 54 000
26. Pénz for gal mi be vé te lek 252 877 254 616 293 189
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – –
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –3 586
29. Be vé te lek össze sen 252 877 254 616 289 603

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 251 – 251 174 – 174
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –820 – –820 8 823 – 8 823
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 569 – 569 – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány – – – 8 994 – 8 994
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 192 – 192 –1 720 – –1 720
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – – – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 192 – 192 7 274 – 7 274
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Ro hod Köz ség Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la ál tal ké szí tett, az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2005. ja -
nu ár 1-jé tõl de cem ber 31-ig ter je dõ idõ szak ra vo nat ko zó össze vont ada ta it tar tal ma zó egy sze rû sí tett éves beszámolót
felülvizsgáltam.

A fe lül vizs gá lat ra a Ma gyar or szá gon ér vény ben lé võ jog sza bá lyok és a nem zet kö zi leg el is mert könyv vizs gá la ti
irány el vek alapján került sor.

A könyv vizs gá lat ma gá ba fog lal ta a mér leg, pénz ma rad vány-ki mu ta tás és a pénz for gal mi je len tés fe lül vizs gá la tát, a
tény szá mo kat alá tá masz tó bi zony la tok té te les, il let ve véletlenszerû ellenõrzését.

A fe lül vizs gá lat ma gá ba fog lal ta a szám vi te li alap el vek ér vé nye sü lé sé nek fi gye lem mel kísérését.
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Az éves fe lül vizs gá lat és a könyv vizs gá lói je len tés ben rész le te zet tek alap ján az egy sze rû sí tett éves beszámoló:
– mér le gét 468 592 E Ft mér leg fõ összeg gel,
– pénz ma rad vá nyát  7 274 E Ft mó do sí tott pénz ma rad vánnyal,
– pénz for gal mi je len té sét 289 683 E Ft ki adá si, 

289 603 E Ft be vé te li

fõ összeg gel fo ga dom el.

Ro hod Köz ség 2005. évi gaz dál ko dá sá ról szó ló be szá mo ló já ban fog lal tak kal egyet ér tek és a szám vi te li tör vény 158. § 
(1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint a kö vet ke zõ hitelesítõ záradékot adom:

Az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben és az ál ta lá nos szám vi te li el vek ben fog lal tak sze rint ál lí -
tot ták össze. Az éves be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl megbízható és valós
képet ad.

Dr. Szûcs Zol tán né s. k.,
könyv vizs gá ló

Ti sza vár kony Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 539 286 – 539 286 535 557 – 535 557
I. Im ma te ri á lis ja vak – – – – – –
II. Tár gyi esz kö zök 520 541 – 520 541 512 665 – 512 665
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 956 – 3 956 8 703 – 8 703
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 14 789 – 14 789 14 189 – 14 189
B) FORGÓESZKÖZÖK 25 584 – 25 584 22 779 – 22 779

I. Kész le tek 91 – 91 78 – 78
II. Kö ve te lé sek 8 112 – 8 112 1 242 – 1 242
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 12 262 – 12 262 14 416 – 14 416
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 119 – 5 119 7 043 – 7 043

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 564 870 – 564 870 558 336 – 558 336

D) SAJÁT TÕKE 460 960 – 460 960 517 417 – 517 417
1. In du ló tõ ke 26 978 – 26 978 26 978 – 26 978
2. Tõ ke vál to zá sok 433 982 – 433 982 490 439 – 490 439
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 10 383 – 10 383 14 568 – 14 568
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 10 383 – 10 383 14 568 – 14 568
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 93 527 – 93 527 26 351 – 26 351
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 17 769 – 17 769 3 642 – 3 642
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 68 760 – 68 760 15 818 – 15 818
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 6 998 – 6 998 6 891 – 6 891

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 564 870 – 564 870 558 336 – 558 336
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 96 249 105 617 98 973

02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 32 721 33 950 32 724

03. Do lo gi ki adá sok 66 963 90 926 55 878

04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 38 017 59 726 48 507

05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –

06. Fel újí tás – 8 690 7 268

07. Fel hal mo zá si ki adá sok 25 199 32 977 1 542

08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 259 149 331 886 244 892

09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 67 096 71 506 67 650

10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –

11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (9+10) 67 097 71 506 67 650

12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 326 245 403 392 312 542

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 823 1 823 –

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 924

15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 328 068 405 215 314 466

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 8 352 8 707 14 778

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 76 706 79 070 77 295

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 3 300 12 152 14 202

19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 8 852 13 818

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 182 163 253 270 209 275

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 59 878 131 705 131 705

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 270 521 353 199 315 550

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 57 547 38 314 1 177

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 57 547 38 314 1 177

26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 328 068 391 513 316 727

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 13 702 13 702

28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –107

29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 328 068 405 215 330 332

30. Költ ség ve té si be vé te le kés ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) 9 549 33 192 84 360

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –9 549 –33 192 –66 473

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –2 031
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 12 262 – 12 262 14 416 – 14 416

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge (±) –1 879 – –1 879 152 – 152

3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad-
vá nya (–) – – – – – –

4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 
ered mé nye (–) – – – – – –

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány
(1±2–3–4) 10 383 – 10 383 14 568 – 14 568

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –1 559 – –1 559 –532 – –532

7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –

8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 
alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – – – –

9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 
jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8+9) 8 824 – 8 824 14 036 – 14 036

11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 
fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –

12. 10-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 8 824 – 8 824 14 036 – 14 036

13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ti sza vár kony Köz ség Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló -
ját, an nak ré szeit és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar -
dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az 
egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, illt ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és 
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos
szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves költségvetési beszámoló Tiszavárkony Község Ön kor -
mány zat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Vé le mé nyem kor lá to zá sa nél kül fel hí vom a fi gyel met, hogy a je len tés ben rög zí tett pe res el já rás be fe je zé se után, an -
nak ered mé nyé tõl füg gõ en, a va gyon át vé te lét kö ve tõ en az ön kor mány zat mér le gé ben a befektetett eszközöknél változás 
várható.

Gel lén Oli vér né s. k.,

könyv vizs gá ló
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To kaj Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 6 602 205 – 6 602 205 6 940 876 – 6 940 876
I. Im ma te ri á lis ja vak 19 770 – 19 770 10 928 – 10 928
II. Tár gyi esz kö zök 5 200 083 – 5 200 083 5 587 023 – 5 587 023
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 188 093 – 188 093 188 093 – 188 093
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 1 194 259 – 1 194 259 1 154 832 – 1 154 832
B) FORGÓESZKÖZÖK 246 610 – 246 610 225 870 – 225 870

I. Kész le tek 1 526 – 1 526 1 694 – 1 694
II. Kö ve te lé sek 44 921 – 44 921 51 984 – 51 984
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 156 880 – 156 880 126 147 – 126 147
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 43 283 – 43 283 46 045 – 46 045

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 848 815 – 6 848 815 7 166 746 – 7 166 746

D) SAJÁT TÕKE 6 626 202 – 6 616 202 6 966 740 – 6 966 740
1. In du ló tõ ke 417 409 – 417 409 417 409 – 417 409
2. Tõ ke vál to zá sok 6 208 793 – 6 208 793 6 549 331 – 6 549 331
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 81 408 – 81 408 31 412 – 31 412
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 81 408 – 81 408 31 412 – 31 412
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 141 205 – 141 205 168 594 – 168 594
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 22 450 – 22 450 27 814 – 27 814
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 118 755 – 118 755 140 780 – 140 780

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 848 815 – 6 848 815 7 166 746 – 7 166 746

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 829 834 831 488 827 604
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 281 041 278 920 278 020
03. Do lo gi ki adá sok 464 626 562 094 561 658
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 93 500 120 102 120 102
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 1 504 1 504
06. Fel újí tás 10 500 4 583 4 583
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 670 929 534 494 508 692
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 2 350 430 2 333 185 2 302 163
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – – –
12. Pénz for gal mi ki adá sok 2 350 430 2 333 185 2 302 163
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 6 825 6 825 –

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 762

15. Ki adá sok össze sen 2 357 255 2 340 010 2 304 925

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 132 024 175 830 177 285

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 427 948 423 161 405 382

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 53 084 44 980 44 980

19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 3 000 3 000

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 1 606 951 1 614 630 1 624 520

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 907 487 1 047 688 1 047 688

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 2 220 007 2 258 601 2 252 167

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 137 248 – –

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 137 248 – –

26. Pénz for gal mi be vé te lek 2 357 255 2 258 601 2 252 167

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 81 409 81 409

28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 22 025

29. Be vé te lek össze sen 2 357 255 2 340 010 2 355 601

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –137 248 – 31 413

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 2 357 255 2 258 601 2 252 167

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 19 263

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 156 880 – 156 880 126 147 – 126 147

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –75 472 – –75 472 –94 735 – –94 735

3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 5 904 – 5 904 11 216 – 11 216

4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 
ered mé nye – – – – – –

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 75 504 – 75 504 20 196 – 20 196

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 3 866 – 3 866 –3 559 – –3 559

7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –

8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 
alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – – – –

9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 
jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 79 370 – 79 370 16 637 – 16 637

11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 
fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 2 194 – 2 194 1 864 – 1 864

12. Kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 77 176 – 77 176 14 773 – 14 773

13. Sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

10. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 543



Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán To kaj Vá ros Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak
ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog -
lal tak sze rint fe lül vizs gál tuk, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tünk ar ról, hogy az egy sze rû -
sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános
számviteli elvek szerint készítették el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló To kaj Vá ros Ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té -
rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

Az ön kor mány za ti in gat lan ka tasz ter-nyil ván tar tás ban, va la mint a zár szám adás hoz ké szí tett va gyon ki mu ta tás ban sze -
rep lõ ér ték ada tok az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ada ta i val nin cse nek össz hang ban, a ka tasz te ri nyil ván -
tar tás hi á nyos sá gai mi att el té rést mu tat nak.

Vé le mé nyünk kor lá to zá sa nél kül fel hív juk To kaj Vá ros Ön kor mány zat ve ze tõ i nek fi gyel mét a következõkre:
– az adó sok ér té ke lé se so rán be kell tar ta ni a szám vi te li tör vény, va la mint az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si

és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elõírásait,
– a ka tasz te ri nyil ván tar tás rend sze rét fe lül kell vizs gál ni, és a szük sé ges vál to zá so kat a nyil ván tar tá so kon ke resz tül

kell vezetni.

Gyõrf fi De zsõ s. k.,
könyv vizs gá ló

Tür je Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 663 481 – 663 481 645 633 – 645 633

I. Im ma te ri á lis ja vak 8 726 – 8 726 5 640 – 5 640

II. Tár gyi esz kö zök 478 637 – 478 637 472 387 – 472 387

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 33 998 – 33 998 29 629 – 29 629

IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 
esz kö zök 142 120 – 142 120 137 977 – 137 977

B) FORGÓESZKÖZÖK 19 245 – 19 245 27 928 – 27 928

I. Kész le tek 468 – 468 656 – 656

II. Kö ve te lé sek 8 433 – 8 433 9 002 – 9 002

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –

IV. Pénz esz kö zök 4 347 – 4 347 10 258 – 10 258

V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 997 – 5 997 8 012 – 8 012

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 682 726 – 682 726 673 561 – 673 561
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 662 645 – 662 645 606 326 – 606 326
1. In du ló tõ ke 28 352 – 28 352 28 352 – 28 352
2. Tõ ke vál to zá sok 634 293 – 634 293 577 974 – 577 974
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 2 323 – 2 323 9 028 – 9 028
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 2 323 – 2 323 9 028 – 9 028
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 17 758 – 17 758 58 207 – 58 207
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 600 – 1 600 5 387 – 5 387
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 8 137 – 8 137 43 578 – 43 578
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 8 021 – 8 021 9 242 – 9 242

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 682 726 – 682 726 673 561 – 673 561

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 128 378 138 881 130 132
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 41 235 45 142 42 766
03. Do lo gi ki adá sok 50 002 53 528 55 785
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 61 115 65 548 60 645
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 6 805 16 930 12 058
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 765 9 192 6 040
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 291 300 329 221 307 426
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 5 005 5 005 3 900
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 5 005 5 005 3 900
12. Pénz for gal mi ki adá sok 296 305 334 226 311 326
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 9 602 1 150 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 015
15. Ki adá sok össze sen 305 907 335 376 313 341
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 17 921 18 304 17 863
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 97 833 101 659 99 086
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 9 400 9 480 10 182
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 4 600 4 680 4 080
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 131 403 178 455 181 075
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 107 977 124 312 123 282
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 256 557 307 898 308 206
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 38 831 21 268 3 621
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 6 210 6 210 6 204
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 45 041 27 478 9 825
26. Pénz for gal mi be vé te lek 301 598 335 376 318 031
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 4 309 – 2 323
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 1 221
29. Be vé te lek össze sen 305 907 335 376 321 575
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –40 036 –22 473 3 103
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 40 036 22 473 5 925
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –794
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 4347 4347 10 258 – 10 258

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –2024 – –2024 –1 230 – –1 230

3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 
vá nya – – – 2 022 – 2 022

4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 
ered mé nye – – – – – –

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 2323 – 2323 7 006 – 7 006

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –1633 – –1633 –1 287 – –1 287

7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –

8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 
alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – – – –

9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 
jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 690 – 690 5 719 – 5 719

11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 
fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az ön kor mány zat egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok
köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs -
gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett költ ség ve té si be -
szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek
sa já tos sá ga i ról szó ló, mó do sí tott 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze -
rint ké szí tet ték el. Az egyszerûsített költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi hely ze té rõl  megbíz -
ható és valós képet ad.

A köz zé té tel re ke rü lõ egy sze rû sí tett mér leg ben az esz kö zök és a for rá sok egye zõ fõ össze ge 673 561 E Ft, az egy sze rû -
sí tett pénz for gal mi je len tés ben az összes tel je sí tett be vé tel 321 575 E Ft, az egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás ban
a módosított pénzmaradvány 5 719 E Ft.

Ba jor Lász ló s. k.,
könyv vizs gá ló
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Hi va ta los ér te sí tõ
pá lyá za ti fel hí vá sok ról

A Pénz ügy mi nisz té ri um
Jo gi és Igaz ga tá si Fõ osz tá lya

pá lyá za tot hir det több,
ha tá ro zott ide jû jo gász mun ka kör

be töl té sé re

Fel adat kör: 
– jog sza bály al ko tás ban tör té nõ köz re mû kö dés, 
– ha tó sá gi ügyek in té zé se, 
– per be li kép vi se let el lá tá sa.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– ál lam- és jog tu do má nyi ké pe sí tés,
– jo gi szak vizs ga.

Elõnyt je lent:
– ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké nek tár gya lá si szin tû

is me re te (an gol/fran cia/német),
– köz igaz ga tás ban szer zett több éves gya kor lat.

A be so ro lás, az il let mény és az egyéb jut ta tá sok meg ál -
la pí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény szerint történik.

Cím: 1051 Bu da pest, Jó zsef ná dor tér 2–4.
E-ma il: ro za lia.to rok@pm.gov.hu

Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal Hu mán po li ti kai fõ osz tá lya
(1133 Bu da pest, Po zso nyi út 56.)

pá lyá za tot hir det
a Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó ság

fõ osz tály ve ze tõi mun ka kö ré nek be töl té sé re

Fõbb fel ada tok:
– a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás ra ja va solt pro jek tek elõ -

ké szí té sé nek ko or di ná ci ó ja;
– a Ko hé zi ós Alap ke re té ben fi nan szí ro zott pro jek tek fi -

gye lem mel kí sé ré se, je len tés té tel a prog ra mok elõ re ha la -
dá sá ról;

– pénz ügyi el len õr zé si, il let ve pénz ügyi hi te le sí té si fel -
ada tok meg szer ve zé se;

– a Ko hé zi ós Alap ha zai in téz mény rend sze re mû kö dé -
sé nek fi gye lem mel kí sé ré se, ko or di ná ci ó ja, ja vas lat té tel
az in téz mény rend szer to vább fej lesz té sé re;

– a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát aka dá -
lyo zó prob lé mák fel de rí té se, a prob lé mák el há rí tá sát szol -
gá ló lé pé sek ki dol go zá sa;

– a Ko hé zi ós Alap pro jek tek re vo nat ko zó EU sza bá lyo -
zás fi gye lem mel kí sé ré se, rész vé tel a te rü let re vo nat ko zó
ha zai jog al ko tá si fo lya mat ke re té ben a Ko hé zi ós Alap IH
ál lás pont já nak ki dol go zá sa és egyez te té se, jog sza bály ter -
ve ze tek elõkészítése;

– a fõ osz tály mun ká já nak irá nyí tá sa.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– egye te mi vég zett ség (el sõ sor ban köz gaz da sá gi, jo gi,

mû sza ki),
– 2-3 éves ve ze tõi gya kor lat,
– fel sõ fo kú an gol nyelv tu dás. 

Elõnyt je lent:
– az Eu ró pai Unió ál tal biz to sí tott tá mo ga tá sok ko or di -

ná ci ó ja, me nedzs ment je te rén szer zett több éves szak mai
te vé keny ség;

– nem zet kö zi és EU ta pasz ta lat;
– köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát;
– az is ko lai vég zett sé get, il let ve a nyelv tu dást iga zo ló

ok le vél másolatát;
– mo ti vá ci ós le ve let.

Al kal ma zá si for ma és fel té tel:
Ha tá rozott ide jû köz tiszt vi se lõi jog vi szony.
Dí ja zás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi

XXIII. tv. (Ktv.) sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je:
A pá lyá zat meg je le né sét kö ve tõ 15. nap.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban a Nem ze ti Fej lesz té si Hi -
va tal Hu mán po li ti kai fõ osz tá lyá ra a fen ti cím re 2 pél dány -
ban, pos tai úton kell be nyúj ta ni. A bo rí té kon kér jük fel tün -
tet ni: „KA IH fõ osz tály ve ze tõi pá lyá zat” megjelölést.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je: 
A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt

kö ve tõ en 30 na pon be lül el bí rá lás ra ke rül nek. A pá lyá zó -
kat az el bí rá lást kö ve tõ 8 na pon be lül írás ban tá jé koz tat juk 
az ered mény rõl.

A mun ka kör az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

A Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal az esé lyegyn lõ ség el vét
al kal ma zó mun kál ta tó!
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Az ÁNTSZ Bu da pest Fõ vá ro si In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Bu da pest Fõ vá ros XV. ke rü le ti In té ze te
tisz ti fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra

Az ál lás köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel és ha tá ro zat lan
ide jû ve ze tõi meg bí zás sal jár.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or vo si vagy  fogor -

vosi szak kép zett ség és szak or vo si képesítés,
– leg alább 10 éves szak mai és 5 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:
– köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos -

tan-nép egész ség tan szak vizs ga,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram,
– er köl csi bi zo nyít vány (ha a pá lyá zó er köl csi bi zo nyít -

vány hoz kö tött mun ka kör ben dol go zik, az er rõl szóló iga -
zo lás),

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló ok -
ira tok másolata,

– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás -
ban részt ve võk meg is mer he tik.

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

El bí rá lás: a je lent ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon
belül.

A pá lyá za tot dr. Csa ba Ká roly fõ vá ro si tisz ti fõ or vos -
nak cí mez ve, az ÁNTSZ Bu da pest Fõ vá ro si In té ze té be
(1138 Bu da pest, Vá ci út 174.) kérjük megküldeni.

Az ÁNTSZ Ko má rom-Esz ter gom Me gyei In té ze té nek
me gyei tisz ti fõ or vo sa

pá lyá za tot hir det
két fõ köz egész ség ügyi-jár vány ügyi fel ügye lõi ál lás

köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel já ró be töl té sé re

Mun ka hely: ÁNTSZ Do ro gi Vá ro si In té zet, 
2510 Do rog, Bé csi utca 9.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– fõ is ko lai szin tû köz egész ség ügyi-jár vány ügyi fel -

ügye lõ szak kép zett ség.

Csa to lan dó:
– szak mai ön élet rajz,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– is ko lai vég zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló ok má -

nyok másolata.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg -
je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za to kat az ÁNTSZ Ko má rom-Esz ter gom Me -
gyei In té ze te me gyei tisz ti fõ or vo sá nak cí mez ve (2800 Ta -
ta bá nya, Er dész u. 5–7.) kell be nyúj ta ni. Ér dek lõd ni az
ÁNTSZ Ko má rom-Esz ter gom Me gyei In té zet me gyei
tisz ti fõ or vo sá nál lehet, telefonszám: (34) 310-831.

A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás mód ja: a
Ktv. 10. §-ában fog lal tak nak meg fe le lõ en. A pá lyá zat el bí -
rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ lejártát követõ
10. nap.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

Az ÁNTSZ Ko má rom-Esz ter gom Me gyei In té ze té nek
me gyei tisz ti fõ or vo sa

pá lyá za tot hir det
vá ro si tisz tior vos ál lás köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel

já ró be töl té sé re

Mun ka hely: ÁNTSZ Do ro gi Vá ro si In té zet, 
2510 Do rog, Bé csi utca 9.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus

 orvosi vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si ké pe -
sí tés.

Csa to lan dó:
– szak mai ön élet rajz,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– is ko lai vég zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló ok má -

nyok másolata.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint.

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg -
je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za to kat az ÁNTSZ Ko má rom-Esz ter gom Me -
gyei In té ze te me gyei tisz ti fõ or vo sá nak cí mez ve (2800 Ta -
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ta bá nya, Er dész u. 5–7.) kell be nyúj ta ni. Ér dek lõd ni az
ÁNTSZ Ko má rom-Esz ter gom Me gyei In té zet me gyei
tisz ti fõ or vo sá nál lehet, telefonszám: (34) 310-831.

A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, az el bí rá lás mód ja: a
Ktv. 10. §-ában fog lal tak nak meg fe le lõ en. A pá lyá zat el bí -
rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ lejártát követõ
10. nap.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

  A Ma gyar Vas úti Hi va tal
(1088 Bu da pest, Mú ze um ut ca 11.)

pá lyá za tot hir det
ve ze tõ köz gaz dász (fõ osz tály ve ze tõ) mun ka kör re

A fõ osz tály ve ze tõ fel ada ta: a vo nat ko zó jog sza bá lyok,
va la mint a Ma gyar Vas úti Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá nak elõ írá sai és a Hi va tal el nö ké nek uta sí tá sai
fi gye lem be vé te lé vel szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi a ve -
ze té se alatt ál ló Pi ac elem zõ Fõ osz tály mun ká ját, illetve
ellátja a személyes hatáskörébe tartozó feladatokat.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len
elõélet,

– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (fõ is ko lai és/vagy egye -
te mi dip lo ma) a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról
 szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– ve ze tõi ta pasz ta lat és/vagy köz gaz da sá gi tu do má nyos
fokozat.

Elõnyt je lent:

– to váb bi szak irá nyú má sod dip lo ma,

– ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké nek leg alább tár gya -
lá si szin tû is me re te (an gol/né met/francia),

– köz igaz ga tá si szak vizs ga, il let ve az OKV el nök sé ge
ál tal tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu -
do má nyos fo ko zat és az an nak alapján adott mentesítés,

– köz igaz ga tá si gya kor lat vagy sza bá lyo zott ipar ág ban
gya kor lat,

– mik ro öko nó mi ai, sta tisz ti kai elem zõi ta pasz ta lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a pá lyá zó szak mai élet út ját rész le te sen be mu ta tó fény -
ké pes ma gyar nyel vû önéletrajzot,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -
nyít ványt,

– is ko lai vég zett sé get és egyéb vég zett sé get/is me re tet
ta nú sí tó ok ira tok másolatát,

– a meg pá lyá zott mun ka kör rel kap cso la tos ve ze tõi
prog ra mot,

– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já -
rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

A be so ro lás, az il let mény va la mint az egyéb jut ta tá sok
meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tör vény alapján történik.

A mun ka kör fon tos és bi zal mas mun ka kör nek mi nõ sül,
mely nek be töl té sé hez nem zet biz ton sá gi el len õr zés le foly -
ta tá sa és va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se
szük sé ges.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a hi va ta los (Bel -
ügyi Köz löny ben tör té nõ) meg je le nést kö ve tõ 20 napon
belül.

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal.
A pá lyá za tot – zárt bo rí ték ban – a Ma gyar Vas úti Hi va -

tal El nö ki Tit kár sá ga ré szé re cí mez ve (1088 Bu da pest,
Mú ze um ut ca 11.) há rom pél dány ban kell be nyúj ta ni. A
bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „pá lyá zat a Ma gyar Vas úti
Hi va tal Ve ze tõ Köz gaz dá sza mun ka kör re.”

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je: 
A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt

kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül nek el bí rá lás ra. A ki vá lasz tott
pá lyá zók a Ma gyar Vas úti Hi va tal el nö ké vel sze mé lyes
kon zul tá ci ón vesz nek részt. A pá lyá zat ered mé nyé rõl az
el bí rá lás tól szá mí tott 8 napon belül a pályázók írásban
értesítést kapnak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni lehet:
E-ma il ben a ki va lasz tas@vas uti hi va tal.gov.hu cí men.

A pá lyá za ti fel hí vás hoz kap cso ló dó to váb bi in for má ci ók,
a ve ze tõi prog ram ja va solt szer ke ze té re, tar tal mi ele me i re
vo nat ko zó in for má ci ók a Ma gyar Vas úti Hi va tal hon lap -
ján (http://vasutihivatal.gov.hu/) olvashatók.

Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Köz gyû lé se
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga vagy az Or szá gos

Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál tal a tel jes kö -
rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos
fokozat alapján adott mentesítés,

– leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat,
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– az 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-ban fog lalt va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se,

– fog lal ko zás-egész ség ügyi mun ka kö ri al kal mas ság.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ira to kat vagy

azok hi te les másolatát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a pá lyá zó nak a pol gár mes te ri hi va tal mû kö dé sé vel

kap cso la tos elképzeléseit.

Il let mény és egyéb jut ta tás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tv., il let ve he lyi ren de let sza bá -
lyai szerint.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
Az ál lás azon nal be tölt he tõ.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
– ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nés -

tõl szá mí tott 30. nap,
– he lye: Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri

Hi va ta la, Pap Já nos pol gár mes ter, 5600 Bé kés csa ba, Szent 
Ist ván tér 7. Te le fon: (66) 523-801.

A bo rí ték ra kér jük rá ve zet ni: „Pá lyá zat”.
A pá lyá zat ról Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Köz gyû -

lé se a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi ülésén
dönt.

Ce ce Nagy köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot ír ki

jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes
mun ka idõ ben kell betölteni.

Il let mény és egyéb jut ta tás a Ktv. és a kép vi se lõ-tes tü let
ren de le te alap ján ke rül meg ál la pí tás ra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– a kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok má so latát,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a hi va ta li mun ka szer ve zé sé vel, irá nyí tá sá val kap cso -

la tos el kép ze lé se it.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je a Bel ügyi Köz löny ben
tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 15. nap (amennyi ben ez a nap
ün nep nap vagy mun ka szü ne ti nap, úgy az azt követõ mun -
ka nap.)

A pá lyá za to kat Ce ce Nagy köz ség pol gár mes te ré hez
kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: 7013 Ce ce, De ák
Ferenc utca 13.

A jegy zõi ál lás be töl té sé re ki írt pá lyá zat ról a kép vi se -
lõ-tes tü let a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ elsõ ülésen dönt.

Az ál lás a kép vi se lõ-tes tü le ti dön tést kö ve tõ en, 2006.
jú ni us 1-jé tõl betölthetõ.

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás kér he tõ 
Var ga Gá bor pol gár mes ter tõl a kö vet ke zõ te le fon szá mo -
kon: (25) 505-150, (30) 650-7860.

A kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá zat ered mény te len né nyil -
vá ní tá sá nak jo gát fenntartja.

Ci rák és Gyó ró Községek Képviselõ-testületei
pá lyá za tot hir detnek

Cirák és Gyóró Körjegyzõség
kör jegy zõi ál lásának be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai vagy ál lam- és jog tu do má -

nyi egye te mi végzettség,
– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt él ve zõ egyéb fel té te lek:
– pá lyá za tí rói gya kor lat,
– „B” ka te gó ri ás jo go sít vány,
– hely is me ret.

A pá lyá za tok be adá si ha tár ide je: 2006. jú ni us 15.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó mel lék le tek:
– 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la ta,
– szak vizs ga-bi zo nyít vány má so la ta,
– elõnyt él ve zõ fel té te lek iga zo lá sa.

A pá lyá za to kat az aláb bi cím re, Fü zi Nor bert jegy zõ nek
cí mez ve kell be nyúj ta ni: pol gár mes te ri hi va tal, 9364
 Cirák, Fõ u. 6.
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Cson ka hegy hát, Dob ron hegy, Mi lej szeg, Né met fa lu,
Pál fi szeg köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés, to váb bá jo gi vagy köz igaz ga tá si szakvizsga,
– leg alább két évi, köz igaz ga tá si szerv nél szer zett ve ze -

tõi és szak mai gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség.

Bé re zés a Ktv. sze rint.
Be nyúj tá si ha tár idõ: a meg je le nés tõl szá mí tott 15 na pon 

be lül zárt bo rí ték ban Cson ka hegy hát köz ség pol gár mes te -
ré hez (Kör jegy zõ ség, 8918 Csonkahegyhát, Fõ u. 20.).

El bí rá lás: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ tes tü le ti ülésen.

Hajdúböszörmény város jegyzõje
pályázatot hirdet

Haj dú bö ször mény Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal
Vá ros fej lesz té si Osz tály

ve ze tõi fel ada ta i nak el lá tá sá ra

A köz szol gá la ti jog vi szony és a ve ze tõi meg bí zás ha tá -
ro zat lan idõre szól.

Be so ro lás és bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló, mó do sí tott 1992. évi XXIII. tör vény, va la mint a
köz tiszt vi se lõk jut ta tá sa i ra vo nat ko zó he lyi ren de let alap -
ján történik.

Az osz tály ve ze tõ fel ada ta: a vo nat ko zó jog sza bá lyok és
az SzMSz elõ írá sai alap ján szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi
a ve ze té se alatt ál ló osz tály mun ká ját, il let ve el lát ja a
hatáskörébe utalt feladatokat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû mû sza ki fel sõ ok ta tás -

ban szer zett szak kép zett ség,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga (an nak hi á nyá ban

a Ktv. ál tal elõ írt köz igaz ga tá si szak vizs ga le té te le a ki ne -
ve zés tõl szá mí tott egy éven belül).

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– szak mai te vé keny sé get is be mu ta tó rész le tes ön élet -

raj zot,
– szak mai hely zet elem zés re épü lõ ve ze té si prog ra mot.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tot vagy an nak köz jegy zõ ál -

tal hi te le sí tett másolatát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt.

Elõnyt je lent:
– ön kor mány za ti igaz ga tás ban szer zett szak mai  gya -

korlat,
– szak irá nyú ve ze tõi ta pasz ta lat,
– elõ ze te sen be szer zett re fe ren cia,
– vá ros he lyi is me re te.

A pá lyá za to kat a Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta los ér te sí -
tõ jé ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül le -
het be nyúj ta ni Haj dú bö ször mény vá ros jegy zõ jé hez (4220 
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.).

A pá lyá za tok ról a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül – a pol gár mes ter egyet ér té sé vel – a jegyzõ
dönt.

Az ál lás hely a pá lyá zat si ke res el bí rá lá sa után  betölt -
hetõ.

Az ál lás hely be töl té sé nek fel té te le az 1992. évi XXIII.
tv. 22/A., 22/B. §-ában fog lalt va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség teljesítése.

Haj dú bö ször mény vá ros jegy zõ je fenn tart ja a jo got a
pá lyá za ti el já rás ered mény te len né nyilvánítására.

Fel vi lá go sí tást Haj dú bö ször mény vá ros jegy zõ je ad
[Haj dú bö ször mény, Bocs kai tér 1. I. eme let 57. szo ba,
 telefon: (52) 563-200].

Há rom fa–Bak há za Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

Há rom fa–Bak há za Kör jegy zõ ség
kör jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re

A pá lyá zó nak meg kell fe lel ni a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló, mó do sí tott 1992. évi XXIII. tv.-ben sze rep lõ
ál ta lá nos al kal ma zá si feltételeknek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko la vagy ál lam- és jog tu do má nyi

egye te mi végzettség,
– jo gi, vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: 
– ön élet raj zot,
– kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so la tát,
– er köl csi bi zo nyít ványt (3 hó nap nál nem ré geb bi).
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Ki ne ve zés és bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló tör vény alap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár idõt
kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá za tot Há rom fa köz ség pol gár mes te ré nek  cí -
mezve (Papp Ist ván né pol gár mes ter) kell benyújtani.

Cím: 7585 Há rom fa, Kos suth ut ca 235. Te le fon: (82)
491-067.

Isa zseg Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
Pol gár mes te ri Hi va ta la jegy zõ je

ál lást hir det
épí tés ügyi-ha tó sá gi ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re

El lá tan dó fel ada tok: ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek
dön tés re va ló elõ ké szí té se és vég re haj tá sa, to váb bá köz re -
mû kö dés be ru há zás-elõ ké szí tés ben, pá lyá zat ké szí tés ben,
szük ség ese tén ter ve zés ko or di ná lás, köz ség fej lesz tés sel
kapcsolatos feladatok elõkészítése.

Je lent ke zé si fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ -
mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nök) szak -
kép zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz -
da sá gi mérnöki) szakképzettség.

Elõnyt je lent a köz igaz ga tá si gya kor lat.

A je lent ke zés hez csa tol ni kell:

– a szak mai te vé keny sé get is be mu ta tó rész le tes ön élet -
raj zot,

– az is ko lai vég zett ség re, szak kép zett ség re vo nat ko zó
ok má nyok másolatát,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -
nyít ványt.

Be so ro lás, bé re zés és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, mó do sí tott 1992. évi
XXIII. tv. alap ján, va la mint a he lyi köz szol gá la ti sza bály -
zat szerint történik.

Je lent kez ni a Pol gár mes te ri Hi va tal ban (2117 Isa szeg,
Rá kó czi utca 45.) Csó ry Jó zsef né hu mán po li ti kai re fe rens -
nél le het 2006. má jus 30-ig.

Isa szeg Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
Pol gár mes te ri Hi va ta la jegy zõ je

ál lást hir det
épí tés ügyi-be ru há zá si osz tály ve ze tõi mun ka kör

be töl té sé re

El lá tan dó fel ada tok: ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek
dön tés re va ló elõ ké szí té se és vég re haj tá sa, to váb bá be ru -
há zás-elõ ké szí tés, ter ve zés ko or di ná lás, köz ség fej lesz tés -
sel kap cso la tos fel ada tok ko or di ná lá sa, vég re haj tá sa, te le -
pü lés üze mel te tés sel kap cso la tos fel ada tok ban közremû -
kö dés, irányítási, osztályvezetõ feladatok ellátása.

Je lent ke zé si fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ -

mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nök) szak -
kép zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz -
da sá gi mérnöki) szakképzettség.

Elõnyt je lent a köz igaz ga tá si és ve ze té si gya kor lat.

A je lent ke zés hez csa tol ni kell:
– a szak mai te vé keny sé get is be mu ta tó rész le tes ön élet -

raj zot,
– az is ko lai vég zett ség re, szak kép zett ség re vo nat ko zó

ok má nyok másolatát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt.

Be so ro lás, bé re zés és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, mó do sí tott 1992. évi
XXIII. tv. alap ján, va la mint a he lyi köz szol gá la ti sza bály -
zat szerint történik.

Je lent kez ni a Pol gár mes te ri Hi va tal ban (2117 Isa szeg,
Rá kó czi ut ca 45.), Csó ry Jó zsef né hu mán po li ti kai re fe -
rens nél le het 2006. május 30-ig.

Jász árok szál lás Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot ír ki

mû sza ki iro da ve ze tõi ál lás be töl té sé re

Fel ada ta: az el sõ fo kú épí tés ügyi fel ada to kat el lá tó épí -
tés ha tó sá gi, mû sza ki iro da ve ze té se, va la mint a jegy zõ
 által mun ka kö ri le írás ban meg ha tá ro zott feladatok el vég -
zé se.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
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– fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me re tek,
– leg alább há rom év köz igaz ga tás ban el töl tött  gya -

korlat,
– ké pe sí té si elõ írás: a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá -

sa i ról szó ló 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let ál tal elõ írt
egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ mér -
nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki) szak kép -
zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lésmérnöki ( városgazda sági 
mérnöki) szakképzettség,

– a pá lyá zó nak meg kell fe lel nie to váb bá a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben (to váb -
bi ak ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek -
nek, ill. a ki emelt épí tés ügyi igaz ga tá si ügyek ben el já ró
ha tó sá gok il le té kes sé gi te rü le té rõl, a ki je lö lé si el já rás ról,
va la mint a szak mai fel té te lek rõl szó ló 220/1997. (XII. 5.)
Korm. rendelet 6. §-ban foglalt szakmai feltételeknek,

– B ka te gó ri ás jo go sít vány.

Il let mény: a Ktv.-ben fog lalt elõ írá sok nak meg fe le lõ en.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát,
– gép pel írott rész le tes szak mai ön élet raj zot ed di gi

mun ka kö re i nek, te vé keny sé ge i nek leírásával.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést követõ 15. nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je a be nyúj tá si ha -
tár idõt kö ve tõ 15. mun ka nap. Az ál lás be tölt he tõ a pá lyá -
za tok el bí rá lá sát követõen azonnal.

A pá lyá za tot Jász árok szál lás Vá ros Ön kor mány zat
jegy zõ jé hez, dr. Vis nyay No é mi jegy zõ höz kell be nyúj ta ni 
a kö vet ke zõ cím re: 5123 Jász árok szál lás, Árpád tér 1.

Kis kun fél egy há za Vá ros Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va ta la

pá lyá za tot hir det
a Nép jó lé ti Osz tály osz tály ve ze tõi ál lá sá ra

Az ál lás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tv. 10. § (3) be kez dé se alap ján tölthetõ be.

El lá tan dó fel ada tok: a Nép jó lé ti Osz tály (2006. jú li us
1-jé tõl el ne ve zé se Szo ci á lis és Csa lád vé del mi Osz tály)
irá nyí tá sa, az osz tály mun ká já nak szer ve zé se, kép vi se le te,
va la mint a mun ka kö ri leírásban szereplõ feladatok el vég -
zé se.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes
mun ka idõ ben kell ellátni.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent leg alább 3 éves
köz igaz ga tá si ve ze tõi gyakorlat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot, a pá lyá zó ed di gi mun -

ka kö re i nek, te vé keny sé gé nek leírását,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– az is ko lai vég zett sé get, ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok hi -

te les másolatát,
– sze mé lyes ada tok ke ze lé sé re vo nat ko zó nyi lat ko za tot.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok a Ktv. ren del ke zé se i nek
meg fe le lõ en történik.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban Kis kun fél egy há za Vá ros
Ön kor mány zat jegy zõ jé hez kell be nyúj ta ni sze mé lye sen
vagy pos tai úton egy példányban.

Cím: 6100 Kis kun fél egy há za, Kos suth u. 1.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben tör té nõ meg je le nést követõ 15. nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -

tá si ha tár ide jét kö ve tõ 10 napon belül.
A pá lyá za to kat a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja bí rál ja

el az er re a cél ra lét re ho zott elõ ké szí tõ mun ka cso port ál tal
le foly ta tott elõ ze tes ér té ke lé sé nek figyelembevételével.

Az ál lás 2006. jú li us 1-jé tõl tölt he tõ be.
A pá lyá zat tal kap cso lat ban Kis kun fél egy há za Vá ros

jegy zõ jé nél le het ér dek lõd ni. Tel.: (76) 461-961, (76)
461-255.

Lak Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Az ál lás 6 órás munkakör.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál la mi és jog tu do má nyi egye te mi, vagy ál lam igaz ga -

tá si fõ is ko la igaz ga tásszer ve zõi sza kán szer zett fel sõ fo kú
végzettség,

– leg alább 2 év szak mai gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a vég zett sé get ta nú sí tó ok irat má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tv. alap ján, a rész mun ka idõ nek megfelelõen.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 30 napon belül.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tás ra nyit -
va ál ló ha tár idõ utá ni el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

A pá lyá za tot Lak köz ség pol gár mes te ré nek cí mez ve
(3786 Lak, Kos suth út 18. sz.) kell be nyúj ta ni.

Magy Köz sé gi Ön kor mány zat
pá lyá za tot ír ki

megüresedõ jegy zõi ál lás hely re

Ké pe sí té si elõ írá sok:
– ál lam- és jog tu do má nyi egye te men szer zett dok to ri

ké pe sí tés, vagy
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lán szer zett igaz ga tásszer ve zõi

ké pe sí tés sel rendelkezik,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te nem fel té -

tel, ez alól a kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá zót 1 év re men te sít -
he ti,

– két éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– er köl csi bi zo nyít ványt,
– a te le pü lés igaz ga tá sá val, a kép vi se lõ-tes tü let mû kö -

dé sé vel kap cso la tos el kép ze lé se it, az ál ta la irá nyí tott hi va -
tal mû kö dé si feltételeire vonatkozó terveit.

To váb bi in for má ci ók:
– az ál lás hely a pá lyá zat ered mé nyes el bí rá lá sát kö ve tõ

hó nap 1 nap já tól betölthetõ,
– szol gá la ti la kás nem biz to sí tott.
– bé re zés a ha tá lyos Ktv. sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sa, el bí rá lá sa:
– a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap,
– a pá lyá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30

na pon belül,
– a pá lyá zat be nyúj tá sa: aján lott kül de mény ként Magy

Köz sé gi Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la, 4556
Magy, Hõ sök te re 4. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni „Jegyzõi
pályázat”.

To váb bi in for má ció Czir ják Ist ván pol gár mes ter tõl kér -
he tõ sze mé lye sen vagy a (42) 246-505-ös telefonszámon.

Me gya szó Köz ség
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vég zett ség,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– mi ni mum 5 év köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a szak mai ve ze tõi el kép ze lé sé rõl szó ló írá sos anyagot,
– a ké pe sí tést iga zo ló dip lo ma, ok le ve lek má so la tát,
– je len le gi ha tá ro zat lan ide jû ki ne ve zé si ok mány má so -

la tát, 
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Mun ka hely: Me gya szó Köz ség Ön kor mány za ta (Pol -
gár mes te ri Hi va tal). 

Szék hely: 3718 Me gya szó, Al kot mány út 2. 
Meg bí zás idõ tar tama: ha tá ro zat lan. 
Meg bí zás kez dõ napja: 2006. augusztus 1.
Jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi

XXIII. tv. szerint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2006. jú li us 15.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2006. jú li us 31.
Le ve le zé si cím, pá lyá zat be nyúj tá si he lye:  Polgármes -

teri Hi va tal, 3718 Me gya szó, Alkotmány út 2.

Pi lisszen ti ván Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la
pá lyá za tot hir det

mû sza ki ügy in té zõ, be ru há zó, mû sza ki el len õr
mun ka kör be töl té sé re

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2006. má jus 31.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei: egye te mi vagy fõ is -
ko lai szin tû köz le ke dés mér nök, épí tõ mér nök (víz el lá tá si
és csa tor ná zá si, víz épí tõ) vagy kör nye zet mér nök szak kép -
zett ség; fõ is ko lai szin tû kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér -
nök, meliorációs mérnök szakképzettség. 

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó szak mai élet raj zát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so la ta it.

Köz igaz ga tá si gya kor lat, szak vizs ga elõny.
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A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha -
tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül. Az ál lás az el bí rá lást kö ve -
tõ en azon nal be tölt he tõ, a bé re zés a Ktv. sze rint.

A pá lyá za to kat írás ban, le zárt bo rí ték ban kell be nyúj ta -
ni Pi lisszen ti ván köz ség jegy zõ jé nél, 2084 Pi lisszen ti ván,
Sza bad ság út 85. Tel.: (26) 367-322.

Tak ta báj köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vagy  államigazga -

tási fõ is ko lai végzettség
– bün tet len elõ élet
– leg alább 2 éves szak mai gya kor lat
– ma gyar ál lam pol gár ság
– köz igaz ga tá si szak vizs ga

A pályá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le vél má so la tát,
– er köl csi bi zo nyít ványt.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõi tör vény sze rint
Mun ka idõ: na pi 4 óra
A pályá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl

szá mí tott 30. nap
A mun ka kör be tölt he tõ: 2006. au gusz tus 01.
A pá lyá za tot Tak ta báj köz ség pol gár mes te re cí mé re

(3926 Tak ta báj, Kos suth út 1.) kell be nyúj ta ni.
A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni Vi rág Zol tán né -

nál, Tak ta báj köz ség pol gár mes te ré nél le het. Te le fon: (47) 
586-401.

Pályázati felhívás
Túr ke ve vá ros ban az au tó busszal vég zett,
he lyi, me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás

köz szol gál ta tó já nak ki vá lasz tá sá ra

Pá lyá za ti fel té te lek:
– he lyi köz le ke dés re szó ló Köz le ke dés fel ügye le ti en ge -

dély,
– bár mely te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá ra in be lü li sze -

mély szál lí tá si referencia,
– bank in for má ció,

– leg alább 2 db olyan au tó busz ren del ke zés re ál lá sá nak
iga zo lá sa (tu laj don jo ga, bér le ti szer zõ dés, stb.), amely vá -
ro si köz le ke dés re alkalmas jármû,

– 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat.

Pá lyá za ti ki írás be szer zé se: a pá lyá za ti ki írás té rí tés -
men te sen át ve he tõ Túr ke ve Vá ros Ön kor mány za tá nak
Pol gár mes te ri Hi va ta la Pénz ügyi és Adó osz tály Va gyon -
gaz dál ko dá si és Be ru há zá si Cso port já nál (5420 Túr ke ve,
Pe tõ fi tér 1. sz.) mun ka na po kon hétfõtõl csütörtökig 8–16
óráig, pénteken 8–12 óráig.

Aján lat té tel ha tár ide je: 2006. jú li us 10. (hét fõ) 10 óra.
Az el bí rá lás mód ja, szem pont jai: összes sé gé ben leg elõ -

nyö sebb aján lat a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott
szempontok szerint.

Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. jú li us 17. (hét fõ)
10 óra.

A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2006. jú li us 17. (hét fõ)
11  óra.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek nap ja: 2006. au gusz -
tus 1.

A szer zõ dés idõ tar ta ma: 4 év (2006. au gusz tus 1.–2010.
jú li us 31.)

Ver seg Köz ség Ön kor mány za ta
pá lyá za tot ír ki

(teljes munkaidõs)
jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vagy  államigazga -

tási fõ is ko lai végzettség,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga vagy az zal egyen ér té kû ké -

pe sí tés,
– két évi köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A kép vi se lõ-tes tü let fel men tést ad hat az ál lam- és jog tu -
do má nyi ké pe sí tés, igaz ga tásszer ve zõi ké pe sí tés alól an -
nak, aki ta nul má nya it meg kezd te, az elõ írt ké pe sí tés meg -
szer zé sé re irányuló tanulmányai befejezéséig.

A kép vi se lõ-tes tü let köz igaz ga tá si szak vizs gá val nem
ren del ke zõ pá lyá zót is ki ne vez het fel té ve, hogy a ki ne ve -
zés tõl szá mí tott egy éven be lül meg szer zi azt, vagy az
OKV el nö ke ál tal fel men tést sze rez be, a ha tár idõ ered -
mény te len el tel te kor a köz szol gá la ti jogviszony a törvény
erejénél fogva megszûnik.

A kép vi se lõ-tes tü let az elõ írt gya kor la ti idõt csök kent -
he ti.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– er köl csi bi zo nyít ványt (3 hó nap nál nem ré geb bi),
– a ké pe sí tést ta nú sí tó ok má nyok má so la tai pél dá nya it.

Bé re zés és ki ne ve zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tv. szerint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat Bel ügyi 
Köz löny ben va ló meg je le né sét kö ve tõ 30 napon belül.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár -
idõt kö ve tõ el sõ tes tü le ti ülésen.

Az ál lás hely az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
La kást biz to sí ta ni nem tu dunk.
A pá lyá za tot Ver seg Köz ség Ön kor mány za tá nak pol -

gár mes te ré hez kell be nyúj ta ni.
Le ve le zé si cím: dr. Rácz Já nos pol gár mes ter, 2174 Ver -

seg, Temp lom tér 12.
Tel.: 06 (28) 438-769, 06 (20) 332-6918.

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
bel sõ el len õri ál lás he lyé re

mun ka tár sat ke res

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek:
1. szak irá nyú fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség ( közgazda -

sági, jo gi , ál lam igaz ga tá si ) vagy
2. más fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség ese tén a kö vet ke zõ

ké pe sí té sek egyike:
– ok le ve les pénz ügyi re vi zo ri,
– pénz ügyi- szám vi te li szak el len õri,
– ok le ve les könyv vizs gá lói,
– költ ség ve té si el len õri,
– mér leg ké pes köny ve lõi,
– ok le ve les bel sõ el len õri ké pe sí tés,
– ok le ve les in for ma ti kai rend szer el len õr,
– köz igaz ga tá si gaz dál ko dá si és el len õr zé si szakértõ.

Lega lább két éves el len õr zé si, költ ség ve té si, pénz ügyi
vagy szám vi te li mun ka kör ben szer zett gya kor lat.

A mun ka kör be töl té sé hez nem zet biz ton sá gi el len õr zés,
va gyon nyi lat ko zat-té tel és er köl csi bi zo nyít vány  szük -
séges.

Elõny: 
– an gol nyelv is me re te, 
– B  ka te gó ri ás  jo go sít vány.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
sze rint. 

Az ál lás be tölt he tõ: 2006. jú ni us 1-jétõl.

A je lent ke zé se ket a Bel ügyi Köz löny meg je le né sé tõl
szá mí tott 15 na pon be lül kér jük be nyúj ta ni az aláb bi cím -
re: KvVM  El len õr zé si Ön ál ló Osz tály, 1394 Bu da pest,
Pf. 351, 1011 Bu da pest, Fõ ut ca 44–50. A bo rí ték ra kér jük
rá ír ni a „Bel sõ el len õr” meg je lö lést. 

To váb bi in for má ci ót nyújt Ur bán né Kla pács Ka ta lin fõ -
osz tály ve ze tõ, tel.: 457-3596.

A je lent ke zõ ket az ered mény rõl írás ban tá jé koz tat juk. 

Haj dú bö ször mény vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

Haj dú bö ször mény Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal Jo gi
és Szer ve zé si Osz tály

(4220 Haj dú bö ször mény, Bocs kai tér 1.)
ve ze tõi fel ada ta i nak el lá tá sá ra

A köz szol gá la ti jog vi szony és a ve ze tõi meg bí zás ha tá -
ro zat lan idõre szól.

Be so ro lás és bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó -
ló, mó do sí tott 1992. évi XXIII. tör vény, va la mint a köz -
tiszt vi se lõk jut ta tá sa i ra vo nat ko zó he lyi rendelet alapján
történik.

Az osz tály ve ze tõ fel ada ta: a vo nat ko zó jog sza bá lyok és
az SZMSZ elõ írá sai alap ján szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi
a ve ze té se alatt ál ló Jo gi és Szer ve zé si Osz tály mun ká ját,
il let ve el lát ja a sze mé lyes hatáskörébe utalt feladatokat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– jo gász szak kép zett ség,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga (an nak hi á nyá ban

a Ktv. ál tal elõ írt köz igaz ga tá si szak vizs ga le té te le a ki ne -
ve zés tõl szá mí tott egy éven belül).

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– szak mai te vé keny sé get is be mu ta tó rész le tes ön élet -

raj zot,
– szak mai hely zet elem zés re épü lõ ve ze té si prog ra mot.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tot vagy an nak köz jegy zõ ál -

tal hi te le sí tett másolatát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt.

Elõnyt je lent:
– ön kor mány za ti igaz ga tás ban szer zett szak mai gya -

kor lat,
– szak irá nyú ve ze tõi ta pasz ta lat,

556 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 10. szám



– elõ ze te sen be szer zett re fe ren cia,
– vá ros he lyi is me re te.

A pá lyá za to kat a Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta los ér te sí -
tõ jé ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül le -
het be nyúj ta ni Haj dú bö ször mény vá ros jegy zõ jé hez (4220 
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.).

A pá lyá za tok ról a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül – a pol gár mes ter egyet ér té sé vel – a jegyzõ
dönt.

Az ál lás hely a pá lyá zat si ke res el bí rá lá sa után  betölt -
hetõ.

Az ál lás hely be töl té sé nek fel té te le az 1992. évi XXIII.
tv. 22/A., 22/B. §-ában fog lalt va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség teljesítése.

Haj dú bö ször mény vá ros jegy zõ je fenn tart ja a jo got a
pá lyá za ti el já rás ered mény te len né nyilvánítására.

Fel vi lá go sí tást Haj dú bö ször mény vá ros jegy zõ je ad
[Haj dú bö ször mény, Bocs kai tér 1. I. eme let 57. szo ba, te -
le fon: (52) 563-200].

Ka kucs Köz ség Ön kor mány za ta
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Az ál lás be töl té se ki ne ve zés sel tör té nik, mely ha tá ro zat -
lan idõre szól.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ki ne ve zés ese tén a Ktv. 22/A. §-a alap ján va gyon nyi -

lat ko zat-té te li kö te le zett ség teljesítése.

Elõnyt je lent:
– fel hasz ná ló szin tû szá mí tó gé pes is me ret,
– uni ós nyel vek kö zül egy nyelv hasz ná la ta.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat hi te les má so la tát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– szak vizs gát iga zo ló do ku men tum hi te les má so la tát,
– a jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai

ve ze té si elképzelést.

Bé re zés és egyéb jut ta tás: a Ktv. elõ írá sai sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap 16 óra.

El bí rá lás: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ, so ron kö vet ke -
zõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülésen.

Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: a pá lyá zat ered mé nyes
el bí rá lá sát kö ve tõ en azonnal.

A pá lyá za to kat Sza lay Ist ván, Ka kucs köz ség pol gár -
mes te ré hez kell be nyúj ta ni. Cím: 2366 Ka kucs, Fõ u. 20.
Te le fon: (29) 576-050.

Kör nye Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

Kör nye Köz ség Ön kor mány za tá nak
Pol gár mes te ri Hi va ta la

(2851 Kör nye, Al kot mány u. 2.)
jegy zõi ál lás he lyé nek be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– cse lek võ ké pes ség,

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tés, és jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy
az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál -
tal a tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu -
do má nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– rész le tes szak mai élet raj zot,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél köz jegy zõ ál tal
hi te le sí tett másolatát,

– nyi lat ko za tot ar ról, hogy az el bí rá lás ban részt ve võk
meg is mer he tik a pá lyá zat anyagát,

– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za tot el bí rá ló tes tü le ti 
ülé sen kí ván ja-e zárt ülés tar tá sát.

Il let mény és egyéb jut ta tás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alapján.

Elõnyt je lent: több éves jegy zõi gya kor lat.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat Bel ügyi 
Köz löny ben tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ 30. nap.
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A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za tot Kör -
nye Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te a pá -
lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét kö ve tõ legközelebbi ülésén
bírálja el.

Az ál lás a dön tést kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

Szol gá la ti la kást az ön kor mány zat szük ség ese tén tud
biz to sí ta ni.

A pá lyá za tot Kör nye Köz ség Ön kor mány za tá nak pol -
gár mes te re ré szé re, 2851 Kör nye, Al kot mány u. 2. pos ta -
cím re kell benyújtani.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tást Kör -
nye köz ség pol gár mes te ré tõl a (34) 573-100-as te le fon szá -
mon kérhet.

Már kó és Bánd köz sé gek kép vi se lõ -tes tü le tei
pá lyá za tot hir det nek

kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek: 

– ál lam- és jog tu do má nyi egye tem, vagy  államigazga -
tási fõ is ko la igaz ga tás szer ve zõ sza kán szer zett dip lo ma, 

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat,

– köz igaz ga tá si szak vizs ga.

Elõnyt je lent: 

– gép ko csi, jo go sít vány.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 

– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la tát, 

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, 

– szak mai ön élet raj zot.

Il let mény:  a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi 
XXIII. tv. alap ján. 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés dá tu má tól szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat be nyújt ha tó: Már kó köz ség Pol gár mes te ri
Hi va ta la, 8441 Már kó, Pa dá nyi Bí ró Már ton tér 5. 

El bí rá lás: a pá lyá zat be nyúj tá sát kö ve tõ en a te le pü lé sek
kö zös kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sén, mely nek idõ pont já ról a
pá lyá zók írás ban ér te sí tést kap nak. 

Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en 2006. jú li us
1-jé tõl be töl ten dõ. 

To váb bi in for má ció kér he tõ Már kó köz ség pol gár mes -
te ré tõl a 06 (88) 271-297-es te le fon szá mon. 

Nagy ko vá csi Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

Nagy ko vá csi Nagy köz ség Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va tal

jegy zõi ál lá sá nak
2006. au gusz tus 1-jé tõl tör té nõ be töl té sé re

El lá tan dó fel adat: a jog sza bá lyok ban rög zí tett jegy zõi
fel ada tok.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság;

– bün tet len elõ élet;

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tés;

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga (vagy az alól va ló
men te sü lés; il let ve a kép vi se lõ-tes tü let e fel té tel hi á nyá -
ban is ki ne vez he ti a pá lyá zót, amennyi ben a ki ne ve tés tõl
szá mí tott egy éven be lül a szak vizs gát meg szer zi);

– leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat.

A jegy zõi ál lás hoz kap cso ló dó il let mény és egyéb jut ta -
tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény és a
Nagy ko vá csi Pol gár mes te ri Hi va tal Köz szol gá la ti sza -
bály za ta sze rint.

A meg bí zás idõ tar ta ma: 2006. au gusz tus 1-jé tõl ha tá ro -
zat lan idõ re.

Pá lyá za ti elõ nyök:

– több éves ve ze tõi gya kor lat;

– an gol, né met, il let ve más ide gen nyelv is me re te.

Csa to lan dó:

– ma gyar ál lam pol gár ság iga zo lá sa;

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány;

– szak mai ön élet raj zot is tar tal ma zó ön élet rajz;

– vég zett sé get, szak vizs gát és gya kor la tot iga zo ló ok -
ira tok má so la ta.

Pá lyá za ti ha tár idõ: 2006 jú ni us 30.

Pá lyá za tok be nyúj tá sa: a Pol gár mes te ri Hi va tal ügy fél -
fo ga dá si ide jé ben sze mé lye sen, il let ve le vél ben a  pályá -
zati ha tár idõn be lül Ben csik Mó ni ka pol gár mes ter hez,
Pol gár mes te ri Hi va tal, 2094 Nagy ko vá csi, Kos suth L.
u. 61. Tel.: 06 (26) 389-566/111 mel lék.

A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Jegy zõi pá lyá zat”.

El bí rá lá si ha tár idõ: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás Ben -
csik Mó ni ka pol gár mes ter tõl kér he tõ.
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Se lyeb Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vagy igaz ga tásszer -
ve zõi fõ is ko lai végzettség,

– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,

– leg alább öt év ön kor mány za ti köz igaz ga tás ban töl tött
szak mai gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,

– is ko lai vég zett sé gek, ok ira tok hi te les má so la tát,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.

A pá lyá za tok be a dá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben
való meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za tok bí rá la ta a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát  kö -
vetõ kö vet ke zõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülésen történik.

A jegy zõi mun ka kör be töl té sé nek idõ pont ja: 2006.  jú -
lius 1.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban a kö vet ke zõ cím re kell kül -
de ni: Hu bi Jó zsef pol gár mes ter, Se lyeb Köz sé gi Ön kor -
mány zat, Se lyeb, Hunyadi út 21.

Te le fon: 06 (46) 547-200.

Szent Lász ló Völ gye Kis tér sé gi Szol gál ta tó Iro da
Mar ton vá sár, Bu dai út 23. szám alat ti mun ka hely re

ve ze tõ bel sõ el len õrt ke res

Kö ve tel mény: a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé -
sé rõl szó ló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let sze rin ti
köz gaz da sá gi, jo gi vagy ál lam igaz ga tá si fel sõ fo kú vég -
zett ség, mi ni mum 2 év pénz ügyi, számviteli szak mai gya -
kor lat.

A pá lyá za to kat (ön élet rajz, bi zo nyít vány má so lat) a
 fenti cím re kér jük be nyúj ta ni a meg je le nés tõl szá mí tott
14 mun ka na pon belül.

Bé re zés: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény
és a 77/1993. (V. 12.) Korm. ren de let szerint.

Fel vi lá go sí tás kér he tõ: Krepsz Já nos iro da ve ze tõ tõl, te -
le fon: (22) 569-127, 659-128.

Szi get mo nos tor Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás ra

Pá lyá za ti fel té te lek: 
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés, to váb bá jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat, 
– ma gyar ál lam pol gár ság, 
– bün tet len elõ élet.

A ki ne ve zés fel té te le va gyon nyi lat ko zat té te le.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:  
– szak mai ön élet raj zot, 
– szak kép zett sé get és szak vizs gát iga zo ló ere de ti ok ira -

to kat vagy azok má so la ta it,
– er köl csi bi zo nyít ványt. 

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló mó do sí tott
1992. évi XXIII. tv. alap ján.

A kép vi se lõ-tes tü let szük ség ese tén la kást biz to sít.
Be nyúj tá si ha tár idõ: a hir de tés meg je le né sé tõl szá mí tott 

30 na pon be lül, Szi get mo nos tor köz ség  polgármeste réhez: 
Szi lá gyi La jos, 2015 Szi get mo nos tor, Fõ ut ca 26. Te le fon:
06 (26) 393-512.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
30 na pon be lül.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
A mun ka kez dés az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal, de leg -

ké sõbb 2006. au gusz tus 1.

Ti sza becs–Usz ka–Ma gos li get köz sé gek kör jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

igaz ga tá si elõ adói ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– leg alább kö zép fo kú vég zett ség.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– ön élet rajz,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló bi zo nyít vány má so la ta.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény szerint.

Egyéb jut ta tá sok: a kép vi se lõ-tes tü le tek dön té se sze rint.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15 napon belül.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõt kö ve tõ 15 napon belül.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Ti sza becs–Usz ka–

Ma gos li get Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge, 4951 Ti sza becs,
Rá kó czi u. 37. Te le fon: (44) 578-001.

Ti sza cse ge Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te (a to váb bi ak ban: ki író)

nyil vá nos pá lyá za tot ír ki
a he lyi tö meg köz le ke dés au tó busszal tör té nõ

el lá tá sá ra

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le, hogy a pá lyá zó fe -
lel jen meg az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze -
mély szál lí tás ról szó ló 2004. évi XXXIII. tör vény ál tal
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek és az e te vé keny ség
vég zé sé re vonatkozó egyéb jogszabályi elõírásoknak.

A pá lyá za ti ki írás Ti sza cse ge Vá ros Ön kor mány za tá -
nak Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban (4066 Ti sza cse ge, Kos suth 
u. 5., 6. szá mú iroda) szerezhetõ be.

Az aján la to kat Ti sza cse ge Vá ros Ön kor mány za tá nak
Pol gár mes te ri Hi va ta la cí mé re (4066 Ti sza cse ge, Kos suth
u. 5.) kell be nyúj ta ni a „Busz köz le ke dés” meg je lö lés fel -
tün te té sé vel, zárt, cég jel zés nél kü li bo rí ték ban, egy ere de ti 
és egy má so la ti pél dány ban, ma gyar nyel ven, sze mé lye -
sen, illetve meghatalmazott útján.

Az aján lat té tel ha tár ide je: 2006. jú li us 26. 14 óra.
A pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sá ra az aján lat té te li ha tár -

idõ le jár tát kö ve tõ 30 na pon belül kerül sor.
Az aján la tok el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– a je len leg ér vé nyes me net ren dek hez ké pest a meg lé võ

út vo na lak és já rat szá mok bõ ví té se a la kos ság uta zá si igé -
nye i nek megfelelõen,

– a jár mû park és szol gál ta tás inf ra struk tú rá já nak szín -
vo na la, az üze mel te tés kör nye ze ti hatásai,

– a moz gá suk ban kor lá to zott sze mé lyek uta zá si le he tõ -
sé ge i nek biztosítása.

A ki író az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján la tot te võ
pá lyá zót nyil vá nít ja gyõztesnek.

A ki író az aján la tok el bí rá lá sát kö ve tõ 15 na pon be lül
írás ban tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat a pá lyá za ti el já rás ered -
mé nyé rõl.

A ki író a pá lyá zat nyer te sé vel a pá lyá za ti ered mény rõl
szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon belül köti
meg.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2007.  ja -
nuár 1.

A ki író a köz szol gál ta tá si szer zõ dést 4 év re köti.

Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

pá lyá za tot hir det
gaz da sá gi ve ze tõ mun ka kö ré nek be töl té sé re

A gaz da sá gi ve ze tõ jog ál lá sa:
A mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi XCIII. tör vény,

a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl szó ló 143/2002. (VI. 28.) Korm. ren de let
11. § és az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 18. § (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rint az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és
Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség (to váb bi ak ban: OMMF) el nö -
ké nek vé le mé nye alap ján a felügyeletet ellátó miniszter
által megbízott gazdasági vezetõ.

El lá tan dó fõbb fel ada tai:
Az el nök ren del ke zé sei alap ján az OMMF mû kö dé sé vel 

össze füg gõ pénz ügyi, szám vi te li, költ ség ve té si,  üzemel -
tetési ko or di ná ci ós, bér gaz dál ko dá si, be haj tá si  koordi -
nációs, va la mint a fel ügye lõ sé gek gaz da sá gi te vé keny sé -
gé nek fel ügye le té vel kap cso la tos fel ada tok. 

En nek ke re té ben:
– ál lam ház tar tá si és pénz ügyi szak mai szem pont ból

köz vet le nül irá nyít ja és el len õr zi az OMMF-et,
– irány mu ta tást ad a szak mai szer ve ze ti egy sé gek gaz -

da sá gi te vé keny sé gé hez és el len õr zi azokat,
– gaz da sá gi in téz ke dé se ket hoz,
– össze ál lít ja az OMMF költ ség ve té si ter vét.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság, 
– bün tet len elõ élet,
– a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.

tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek va ló megfelelés,
– vég zett ség te kin te té ben az Ál lam ház tar tás mû kö dé si

rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 18. § (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak az irányadóak,

– leg alább 5 éves, költ ség ve té si in téz mény nél el töl tött
gaz da sá gi, pénz ügyi gyakorlat,

– költ ség ve té si in téz mény nél szer zett ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:
– köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te,
– ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó leg fon to sabb sze mé lyi ada ta it,
– rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a pá lyá zó sze mé lyes adott sá ga it, is me re te it, ta pasz ta -

la ta it, szak mai kompetenciáját,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi, ere de ti ha tó sá gi er köl -

csi bi zo nyít vá nyát,
– a kép zett sé gét iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,
– egy da rab 4×4-es szí nes fény ké pet.
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A köz szol gá la ti jog vi szony, a be so ro lás, az il let mény,
va la mint az egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alap ján tör -
té nik. A gaz da sá gi ve ze tõ fõ osz tály ve ze tõi il let mény re jo -
go sult.

A pá lyá za ti meg hall ga tá son ered mé nye sen sze rep lõ
sze mé lye ket a ve ze tõi kom pe ten ci ák fel mé ré se ér de ké ben
to váb bi ké pes ség-, ill. al kal mas sá gi vizs gá lat ra küld jük.

A mun ka kör fon tos és bi zal mas nak mi nõ sül, amely nek
be töl té sé hez szük sé ges a nem zet biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sa és a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je -
sí té se.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban az Or szá gos Mun ka biz -
ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség cí mé re (1399 Bu da -
pest, Pf. 639), a Hu mán po li ti kai Osz tály ré szé re kér jük el -
jut tat ni. 

Fel vi lá go sí tás a 346-9551-es  vagy a 346-9552-es te le -
fon szá mo kon kér he tõ.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa:
A pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be -

lül ke rül nek el bí rá lás ra. A pá lyá za tot a mi nisz ter ál tal fel -
kért bi zott ság bí rál ja el. A bi zott ság a pá lyá za ti fel té te lek -
nek meg fe le lõ pá lyá zó kat sze mé lye sen meg hall gat ja.
A pá lyá zók a pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lást kö ve tõ
8 na pon be lül ér te sí tést kap nak. Az ered mény te le nül pá -
lyá zók pá lyá za ti anya gát az ér te sí tés sel egy ide jû leg
vissza küld jük. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak té nyét és an nak
tar tal mát az adat vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ en  ke -
zeljük.

A mun ka kör a nem zet biz ton sá gi el len õr zés ered mé nyes 
be fe je zé sét kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

A ve ze tõi meg bí zás ha tá ro zat lan idõ tar tam ra szól.

Lap zár ta után ér ke zett
mi nisz te ri uta sí tás

A bel ügy mi nisz ter
25/2006. (BK 10.) BM

uta sí tá sa
a mû kö dés kép te len he lyi ön kor mány za tok egyéb

tá mo ga tá sá val kap cso la tos dön tés-elõ ké szí té si
fel ada tok ról szó ló 9/2006. (BK 5.) BM uta sí tás

mó do sí tá sá ról

A mû kö dés kép te len he lyi ön kor mány za tok egyéb tá mo -
ga tá sá val kap cso la tos dön tés-elõ ké szí té si fel ada tok ról
szó ló 9/2006. (BK 5.) BM uta sí tás (a to váb bi ak ban: Ut.)
mó do sí tá sá ra kiadom az alábbi utasítást:

1.  Az Ut. 3. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

 „3. A 2006. áp ri lis 3-án, il let ve szük ség ese tén azt kö -
ve tõ en ki hir de tett ár ví zi ve szély hely zet tel érin tett te le pü -
lé si ön kor mány za tok pol gár mes te rei – az 1. pont ban fog -
lal ta kon túl – tá mo ga tást igé nyel het nek az ár ví zi ve szély -
hely zet bõl adó dó an a la kos ság egy sze ri „ gyorssegélye -
zése” mi att fel me rü lõ több let költ sé ge ik hez. E cél ra a Kor -
mány 2006. áp ri lis 4-i dön té se alap ján 300 mil lió fo rint
for dít ha tó. A tá mo ga tás mér té ke és igény lé sé nek feltétele:

3.1. Ki zá ró lag az ár ví zi ve szély hely zet tel érin tett te le -
pü lé si ön kor mány za tok pol gár mes te rei nyújt hat nak be
kérelmet;

3.2. A tá mo ga tás szem pont já ból ki zá ró lag az ár ví zi ve -
szély hely zet tel össze füg gõ, in do kolt egy sze ri la kos sá gi
„gyors se gély” össze ge ve he tõ fi gye lem be. Ezen in do kolt
la kos sá gi több let költ sé gek kü lö nö sen: la kos sá gi ki köl töz -
te tés ese tén az ide ig le nes el he lye zés több let költ sé gei, élel -
me zés több let költ sé gei, az ár víz mi at ti út le zá rás okán a
mun ká ba/is ko lá ba já rás sal kap cso lat ban eset le ge sen fel -
me rü lõ többletköltségek, az árvíz levonulását kö ve tõ fer -
tõt le ní tés többletköltségei; 

3.3. Az ele mi kár (ár víz) mi att se gít ség re szo ru ló ál lam -
pol gá rok tá mo ga tá sá ról a pol gár mes ter a szo ci á lis igaz ga -
tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló 1993. évi III. tör vény
45. §-a sze rin ti át me ne ti segélyezés keretében  gondos -
kodik;

3.4. Az ön kor mány za tok pol gár mes te rei az érin tett la -
ko sok nak 2006. áp ri lis 3-át ól kez dõ dõ en ki fi ze tett/vagy
ki fi ze ten dõ egy sze ri „gyors se gély” kö vet ke zõk ben meg -
ha tá ro zott szá za lé kát so ron kí vül igényelhetik a központi
költségvetésbõl:

3.4.1. azon te le pü lé si ön kor mány za tok, ame lyek sze re -
pel nek a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem -
pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len tõ sen
meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy -
zé ké rõl szó ló 7/2003. (I. 14.)  Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: Ren de let) mel lék le té ben, a ki fi ze tett/vagy  kifize -
tendõ egy sze ri „gyors se gély” 90%-át igényelhetik a köz -
pon ti költségvetésbõl a következõk szerint:

a) a la ko son kén ti egy sze ri „gyors se gély” össze ge leg -
alább 3000 Ft, mely bõl a köz pon ti költ ség ve tés 2700 Ft-ot
té rít meg,

b) amennyi ben a „gyors se gély” össze ge la ko son ként a
3000 Ft-ot meg ha lad ja, úgy a ki fi ze tés re ke rü lõ összeg
90%-a – de leg fel jebb 13 500 Ft – igé nyel he tõ vissza a
köz pon ti költ ség ve tés bõl;

3.4.2. azon te le pü lé si ön kor mány za tok, ame lyek nem
sze re pel nek a Ren de let mel lék le té ben, a ki fi ze tett/vagy ki -
fi ze ten dõ egy sze ri „gyors se gély” 80%-át igé nyel he tik a
köz pon ti költ ség ve tés bõl a következõk szerint:

a) a la ko son kén ti egy sze ri „gyors se gély” össze ge leg -
alább 3000 Ft, mely bõl a köz pon ti költ ség ve tés 2400 Ft-ot
té rít meg,

b) amennyi ben a „gyors se gély” össze ge la ko son ként a
3000 Ft-ot meg ha lad ja, úgy a ki fi ze tés re ke rü lõ összeg

10. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 561



80%-a – de leg fel jebb 12 000 Ft – igé nyel he tõ vissza a
köz pon ti költ ség ve tés bõl.

3.5. Amennyi ben a 3.4.1. al pont sze rin ti te le pü lé si ön -
kor mány zat ezen Uta sí tás ha tály ba lé pé se elõtt a la kos ság
szá má ra ki fi ze tett/ki fi ze ten dõ gyors se gély 80%-át – de
leg fel jebb la ko son ként 12 000 fo rin tot – már vissza igé -
nyel te a köz pon ti költ ség ve tés bõl, úgy a pol gár mes ter
igény lést nyújt hat be a gyors se gély to váb bi 10%-ának – de 
lakosonként legfeljebb 1500 Ft – megtérítésére. 

3.6. A pol gár mes ter – a 3.5 al pont ban fog lalt ese tet ki -
vé ve – az egy sze ri la kos sá gi „gyors se gély” so ron kí vü li ki -
fi ze té sé hez szük sé ges tá mo ga tá si igényt – elõ leg ként – az
Ut. 7. szá mú mel lék le té nek ki töl té sé vel a bel ügy mi nisz ter -
hez a Bel ügy mi nisz té ri um Ön kor mány za ti Gaz da sá gi
 Fõosztálya út ján (a bmogf@bm.gov.hu e-ma il cím re és
egy ide jû leg a 06-1-441-1068 fax szám ra) nyújt hat ja be.
A 3.5 al pont ban sze rep lõ eset ben a tá mo ga tá si igényt a
pol gár mes ter leg ké sõbb 2006. május 31-éig levélben
(a fen ti fax számra) jelzi a belügyminiszter felé.

3.7. A pol gár mes ter ál tal be nyúj tott ké re lem rõl a bel -
ügy mi nisz ter so ron kívül dönt.

3.8. Az ön kor mány zat a jó vá ha gyott tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sá ról az egy sze ri „gyors se gély” érin tett la ko sok ré szé -
re tör té nõ ki fi ze té sét kö ve tõ 30 na pon be lül, de leg ké sõbb
2006. jú ni us 30-ig – az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi

XXXVIII. tör vény 64/B. §-ának fi gye lem be vé te lé vel – kö -
te les elszámolni.”

2. Ez az uta sí tás 2005. má jus 15-én lép ha tály ba és
2006. de cem ber 31-én ha tá lyát veszti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

Tá jé koz ta tó

A Bel ügyi Köz löny min den hó nap 1. és 15. nap ján je le -
nik meg.

Lap zár ta: a meg je le nés elõt ti 15. mun ka nap, dé li 12 óra.
A köz tiszt vi se lõi pá lyá za to kat a 441-1708-as fax szám ra 

kér jük meg kül de ni.
A pénz ügyi be szá mo lók meg je len te té se té rí tés el le né -

ben tör té nik.
Köz zé té tel dí ja: 38 000 Ft + áfa.
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TARIFAJEGYZÉK
Érvényes 2006. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk. A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények
és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 38 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 152 000 103 000

hátsó borító 190 000 117 000

színes 372 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 80 000 51 000

álló (87 x 240 mm) 80 000 51 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 44 000 29 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 11 000 11 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 9 000 9 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Cégközlöny CD 52

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Informatikai és Hírközlési Közlöny 12

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Magyar Közigazgatás 12

Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 18

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre.
Ára: 945 Ft + postaköltség.

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
megjelentette a

LEX-ICON § 3.0
kiadványát, amely a

Választójogi Jogszabályok Gyûjteményét
tartalmazza

A Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye – a LEX-ICON § 1.0 (Önkormányzati Jogszabályok Gyûjteménye)
és a LEX-ICON § 2.0 (Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteménye) korábbi kiadványok nyomdokain halad-
va és a felsõoktatási képzéshez segítséget nyújtva – a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza az ország-
gyûlési képviselõk és az Európai Parlament tagjainak megválasztásához szükséges hatályos jogszabályokat. A kötet
öt részbõl és függelékbõl áll.

Az elsõ részben az országgyûlési képviselõk választásával összefüggésben az Alkotmány, a pártok mûködésérõl
és gazdálkodásáról szóló törvény, az országgyûlési képviselõk választásáról, illetve a jogállásukról szóló törvények,
az országgyûlési képviselõi választásokkal kapcsolatos eljárási szabályok és egyéb jogszabályok, határozatok rendel-
kezéseit közöljük. A második rész az Európai Parlament tagjainak megválasztásáról szóló törvény fõbb rendelkezéseit
tartalmazza. A harmadik rész az Országos Választási Bizottságnak az országgyûlési képviselõi választásokkal össze-
függésben a Magyar Közlönyben 1998–2006. között közzétett állásfoglalásait, míg a negyedik rész az Alkotmánybíróság
által 1990–2005. között hozott és a témával összefüggõ, a Magyar Közlönyben közzétett elvi jelentõségû határozatait adja
közre. Az ötödik rész a Legfelsõbb Bíróságnak 1998–2005. között hozott választójogi eseti döntéseit mutatja be. A Füg-
gelék a 2006. évi országgyûlési választások szempontjából jelentõs adatokat (egyéni és területi választókerületi adatok,
országgyûlési egyéni választókerületek adatai, területi választási bizottságok és irodák adatai).

A kiadványt nemcsak az egyetemi, fõiskolai hallgatók a tanulmányaikhoz, hanem a választási bizottságok tagjai (szava-
zatszámláló bizottság, helyi választási bizottság, országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság, területi
választási bizottság, Országos Választási Bizottság) és a választási irodák munkatársai is haszonnal forgathatják
választással kapcsolatos munkájukhoz. A tematikusan rendszerezett jogszabálygyûjtemény megfelelõ segédeszközt
jelenthet a kutatók, a választójog iránt érdeklõdõk számára is.

A kötet megrendelhetõ, illetve személyesen is megvásárolható a Magyar Hivatalos Közlönykiadó közlönyboltjában,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. címen (postacím: 1394 Budapest, 62. Pf. 357., fax: 267-2780) vagy a Közlöny-
centrumban, 1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán; telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a LEX-ICON § 3.0 Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye kiadványt (ára: 4950 Ft áfával)
...................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................................

Utca, házszám: ....................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az egyes cégformákat szabályozó törvények, jogszabályok
elõírásainak megfelelõen a társadalmi kontroll, a közhitelesség
és a nyilvánosság biztosítása érdekében jelenteti meg a cé-
gekrõl szóló közleményeket, a cégbírósági és a cégeket érintõ
egyéb bírósági végzéseket a CÉGKÖZLÖNY.

A hetenként (általában csütörtökön) megjelenõ, az Igaz-
ságügyi Minisztérium által 1989-ben alapított közlöny cégbí-
róságonként rendszerezetten közzéteszi az új cégek adatait,
és folyamatosan közli az azokban bekövetkezett változáso-
kat. Megtalálhatók még a lapban a gazdálkodó szervezetek
átalakulási közleményei; a törzs- és alaptõke-leszállítások-
kal, a különbözõ hitelezõi felhívásokkal, a befolyásszerzések-
kel, az árverésekkel, üzletrészek értékesítésével, felszámolá-
si árverésekkel, pályázatokkal kapcsolatos céghirdetmények;
valamint a részvénytársaságok (közgyûlések összehívásá-
val, mérlegadatok, osztalékok közzétételével, illetve a rész-
vények tranzakcióival összefüggõ) piacgazdasági, tõzsdei
közleményei és hirdetményei is.

A fentieken kívül a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a
végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény szerint a CÉG-
KÖZLÖNY a törvény tárgykörébe tartozó bírósági végzések, határo-
zatok és közlemények megjelentetésére kijelölt hivatalos lap.

Mindezek szerint a CÉGKÖZLÖNY a piacgazdaság hatá-
lyos és hiteles, a közzétételi kötelezettség alá esõ cégek eseté-

ben azok teljes körét átfogó céginformációs fórumaként lehe-
tõvé teszi a vállalkozóknak, hogy naprakészen tájékozódja-
nak a velük üzleti, partner-, esetleg versenytársi kapcsolatban
lévõk mindenkori helyzetérõl. A CÉGKÖZLÖNY ily módon
egyre inkább nélkülözhetetlen munkaeszköze a gazdasági
társaságoknak, vállalkozóknak, menedzsereknek, cégjogi,
privatizációs és tõzsdei szakembereknek egyaránt.

2005 januárjától – elõfizetõi jelzések alapján – az elektroni-
kus CÉGKÖZLÖNY olyan területekkel bõvül, amelyeket az
üzleti környezetben mûködõ felhasználóink jelentõs hányada
a naprakész információszolgáltatás alapvetõ részének tekint
és igényel.

A továbbra is heti rendszerességgel megjelenõ lemez a
Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs adatbázisán
kívül ezután a Közbeszerzési Értesítõ és a Versenyfel-
ügyeleti Értesítõ címû hivatalos lapok információit is tartal-
mazni fogja.

A kibõvített CD 2006. évi éves elõfizetési díja: 20%-os
áfával 118 080 Ft, fél évre 59 040 Ft.

A CÉGKÖZLÖNY CD egyes példányai megvásárolha-
tók a kiadó közlönyboltjában:

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Tel./Fax: 267-2780.

M EG R E N D E L Õ L A P

Megrendelem az elektronikus CÉGKÖZLÖNY CD-t ................. példányban.

Kérem a közlönyt az alábbi címre kézbesíteni:

A megrendelõ neve: ..............................................................................................................................................

Címe (irányítószám, város, község, kerület): ........................................................................................................

(utca, tér, ltp. házszám, emelet, ajtószám): ..........................................................................................................

Elektronikus (CD) Cégközlöny 2006. évi éves elõfizetési díja: 118 080 Ft, fél évre: 59 040 Ft.

Számlát kérek a befizetéshez

Csekket kérek a befizetéshez

P. H.

2006. .......................................................

......................................................................

aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrenddel,
korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a magyarral,
teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változatlanul
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénzügyi Szemle,
amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi rendszer, ezen
belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi összefüggések
tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási, jövõépítési törek-
vésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati problémák oldaláról köze-
lítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a megújuló Pénzügyi Szemlét ha-
szonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazdasági és pénzügyi szakemberek,
közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a politikai élet szereplõi, az egyetemi
és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos kutatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 19 908 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................
címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................
bankszámlaszáma: ...............................................................................................................
ügyintézõje és telefonszáma: ...............................................................................................

Keltezés: ……………………………

…………………………………

cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Belügyminisztérium Jogi fõosztálya, 1903 Budapest, József A. u. 2–4.
Szerkesztésért felelõs: dr. Horváth István.
Szerkeszti: Szepesi Tiborné. Telefon: 441-1175, fax: 441-1708 vagy 441-1537, e-mail: szepesine@bm.gov.hu.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357, vagy faxon:
318-6668. Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában,vagy a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 932 Ft áfával. Egy példány ára: 1127 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0865–5154

06.1417 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes9
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