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Jogszabályok

A Kormány
106/2006. (IV. 28.) Korm.

rendelete
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása

felhasználásának részletes szabályairól szóló
19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról*

A belügyminiszter
22/2006. (IV. 25.) BM

rendelete
a személy- és vagyonvédelmi, valamint

a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyo-
mozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény (a továbbiakban: SzVMt.) 78. §-ának a)–e) pont-
jában és az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – az igazgatási szolgáltatási díj te-
kintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a követ-
kezõket rendelem el:

1. §

(1) Az SzVMt. 5. §-ának (2) bekezdésében meghatáro-
zott mûködési engedély (a továbbiakban: mûködési enge-
dély) iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a folytatni kívánt tevékenység SzVMt. szerinti meg-
nevezését;

b) az egyéni vállalkozó családi és utónevét, születési
családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja szüle-
tési családi és utónevét, állampolgárságát (a továbbiakban
együtt: személyazonosító adatait), a vállalkozás székhe-
lyét, telephelyét, fióktelepét;

c) a vállalkozás cégbírósághoz bejelentett vezetõ tiszt-
ségviselõinek személyazonosító adatait;

d) a vállalkozás cégjegyzék szerinti nevét (rövidített
nevét), formáját, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, leve-
lezési címét, az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Megál-
lapodásban részes más tagállamban (a továbbiakban: más
EGT-tagállam) alapított vállalkozás esetén annak cégbíró-
ságnál bejelentett magyarországi fióktelepét (a tevékeny-
ség végzésének helyét), a Magyarországon lakóhellyel

nem rendelkezõ természetes személy vagy külföldi jogi
személy képviselõnek a cégbíróságnál bejelentett kézbesí-
tési meghatalmazottja nevét és címét;

e) a cégjegyzékszámot, nem Magyarországon alapított
vállalkozás esetében a nyilvántartási számot, egyéni vál-
lalkozás esetén a vállalkozói igazolvány számát;

f) a tevékenységet szakmailag szervezõ vagy irányító
személy személyazonosító adatait, az SzVMt. 6. §-ának
(1) bekezdése szerinti igazolványának (a továbbiakban:
igazolvány) számát;

g) az ügyfél cégszerû aláírását.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) az SzVMt. 5. §-a (2) bekezdésének a) pontjában fel-

sorolt, az SzVMt. hatálya alá esõ tevékenységet végzõ sze-
mélyazonosító adatait, valamint igazolványának vagy az
SzVMt. 70. §-a (1) bekezdése szerinti határozatnak a szá-
mát;

b) a vállalkozás által végezni kívánt tevékenységre vo-
natkozó, az SzVMt. 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja sze-
rinti felelõsségbiztosítási szerzõdés másolatát, valamint
eredeti példányát bemutatásra;

c) az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az el-
járás megindításáról kér-e tájékoztatást;

d) a vállalkozás cégjegyzék szerinti képviselõjének, il-
letve az egyéni vállalkozónak arra vonatkozó – az érintet-
tek személyazonosító adatait is tartalmazó – nyilatkozatát,
hogy a vállalkozás vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai,
tagjai, illetve a tevékenységet szakmailag irányító sze-
mély(ek) nem állnak az SzVMt. 3. §-ának (3)–(4) bekez-
déseiben meghatározott korlátozó rendelkezések hatálya
alatt, valamint nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
hatóság félrevezetésének jogkövetkezményét tudomásul
vette.

(3) A kérelemhez mellékelni kell az SzVMt. 5. §-a
(2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételeket
igazoló okmányok 30 napnál nem régebbi eredeti példá-
nyait, illetve az ügyfél írásos nyilatkozatát, amennyiben
személyes adatai tekintetében feljogosítja a közigazgatási
szervet a feltételeket igazoló okmányok beszerzésére. Az
ügyfél kérése esetén ezen okmányokat az eljáró hatóság
szerzi be.

(4) A Magyarországon alapított vállalkozás nem ma-
gyar állampolgár vezetõ tisztségviselõjének, illetve a Ma-
gyarországon EGT tartózkodási engedéllyel és egyéni vál-
lalkozói engedéllyel rendelkezõ személynek a büntetlen
elõéletét, illetve azt, hogy nem esik az SzVMt. 6. §-ának
(3) bekezdésében meghatározott korlátozó rendelkezés
hatálya alá, a lakóhelye szerinti ország illetékes hatósága
által három hónapnál nem régebben kiállított okirattal kell
igazolnia. A külföldön kiállított okirat akkor bizonyító
erejû – kivéve, ha nemzetközi szerzõdésbõl, illetve nem-
zetközi viszonossági gyakorlatból más következik –, ha a
kiállítás helye szerinti országban mûködõ magyar külkép-
viseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.
A nem magyar nyelven kiállított okiratot hiteles magyar
nyelvû fordítással együtt kell a kérelemhez csatolni.
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(5) A mûködési engedély iránti kérelem átvételérõl az
ügyfél számára a becsatolt mellékletek felsorolását tartal-
mazó elismervényt kell adni.

(6) A mûködési engedély melléklete a vállalkozásnál az
SzVMt. hatálya alá tartozó tevékenységet személyesen
végzõk személyazonosító adatait tartalmazza.

(7) A nyilvántartási adatokban történõ változást a vál-
lalkozó köteles a tárgyhót követõ hónap ötödik napjáig a
mûködési engedély kiadására jogosult rendõrkapitányság-
nak bejelenteni. A rendõrkapitányság a vállalkozás adatai-
ban történt változás bejegyzésérõl határozatot hoz, a fog-
lalkoztatottak adataiban bekövetkezett változást az ügyfél
által a változásbejegyzési kérelem mellékleteként benyúj-
tott lista hitelesítésével vagy új lista kiadásával tudomásul
veszi.

2. §

(1) A más EGT-tagállamban alapított vállalkozás által
benyújtott engedély iránti kérelemnek az 1. § (1) bekezdés
a)–b), d)–e) és g) pontjaiban meghatározott adatokat, vala-
mint az igazolvány vagy az SzVMt. 70. §-ának (1) bekez-
dése szerinti határozatnak a számát kell tartalmaznia, a ké-
relemhez a más EGT-tagállamban kiállított, hitelesen le-
fordított okiratot, illetve az 1. § (2) bekezdés c) pontjában
megjelölt nyilatkozatot kell mellékelni.

(2) Az SzVMt. 67. §-ának (2) bekezdése szerinti okirat
hitelességét az eljáró szerv a Külügyminisztérium megke-
resésével vizsgálhatja.

(3) A más EGT-tagállamban alapított vállalkozás szá-
mára Magyarországon kiadott engedélynek az SzVMt.
67. §-ának (4) bekezdésében meghatározott adatokon kí-
vül a más EGT-tagállamban kiállított okirat számát és ki-
bocsátójának megnevezését is tartalmaznia kell.

3. §

(1) Az igazolvány kiadása iránti kérelemnek tartalmaz-
nia kell:

a) az ügyfél személyazonosító adatait, lakcímét (lakó-
helyét és tartózkodási helyét), személyazonosságot iga-
zoló hatósági igazolványának típusát és számát, továbbá
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll az SzVMt.
3. §-ának (3)–(4) bekezdésében meghatározott korlátozó
rendelkezések hatálya alatt;

b) az igazolvány típusának megnevezését;
c) az ügyfél aláírását.

(2) Az SzVMt. 70. §-ának (1) bekezdése szerinti határo-
zat kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) személyazonosító adatait (anyja családi és utóneve
kivételével), külföldi lakcímét, személyazonosságát és
magyarországi tartózkodását igazoló hatósági okmány
típusát és számát; amennyiben Magyarországon lakó-
hellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a tevékeny-
ség gyakorlásának helyét és magyarországi levelezési
címét;

b) az igazolvány típusának megnevezését;
c) az ügyfél aláírását.

(3) Az igazolványtípusokat a 2–7. mellékletek határoz-
zák meg.

(4) Az igazolvány kiadása iránti kérelemhez csatolni
kell:

a) az iskolai végzettséget vagy szakképesítést tanúsító
okmány közjegyzõ által hitelesített másolatát;

b) magánnyomozó esetében továbbá legalább középis-
kolai végzettséget igazoló okmány közjegyzõ által hitele-
sített másolatát;

c) az SzVMt. 3. §-a (5) bekezdésének rendelkezésével
érintett személy az állományilletékes parancsnoka enge-
délyét tartalmazó irat másolatát, amely tartalmazza az en-
gedélyezett munkavégzés helyét, idejét és idõtartamát;

d) amennyiben az ügyfél helyett képviselõ jár el, a
meghatalmazás eredeti példányát;

e) az ügyfél nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az el-
járás megindításáról kér-e tájékoztatást;

f) az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy az SzVMt.
3. §-ának (3)–(5) bekezdései alapján az igazolványban
megjelölt tevékenységet folytathat;

g) a rendész munkakör ellátásról szóló igazolást.

(5) Ha az ügyfél a szükséges iskolai végzettséget, szak-
képesítést megszerezte, de ezt tanúsító okmánnyal nem
rendelkezik, a (4) bekezdés a) pontja szerinti okirat helyett
el kell fogadni a Belügyminisztérium által kiadott, az isko-
lai végzettséget, szakképesítés megszerzését tanúsító iga-
zolást.

(6) A más EGT-tagállam állampolgára által benyújtott
kérelemhez a más EGT-tagállamban kiállított, a tevékeny-
ség személyes végzésére jogosító okirat másolatát és an-
nak hiteles fordítását, valamint a (4) bekezdés d)–e) pont-
jaiban megjelölt iratot és nyilatkozatot kell csatolni.

(7) Az igazolvány, illetve az SzVMt. 70. §-ának (1) be-
kezdése szerinti határozat kiadása iránti kérelem átvételé-
rõl az ügyfélnek a becsatolt mellékletek felsorolását tartal-
mazó elismervényt kell adni.

(8) Az SzVMt. 70. §-ának (2) bekezdésében meghatáro-
zott okirat hitelességét az eljáró szerv a Külügyminiszté-
rium megkeresésével vizsgálhatja.

(9) A más EGT-tagállam állampolgára részére közigaz-
gatási határozat formájában kiadott engedélynek az
SzVMt. 70. §-ának (3) bekezdése szerinti érvényesség idõ-
tartamán kívül a más EGT-tagállamban kiállított okirat
számát és kibocsátójának megnevezését is tartalmaznia
kell.

4. §

(1) A mûködési engedély, igazolvány kiadására jogo-
sult rendõrkapitányság az SzVMt. 3. §-ának (3)–(4) bekez-
désében foglalt korlátozó rendelkezésre vonatkozó nyilat-
kozat tartalmát az ott megjelölt szerv(ek) személyügyi
szolgálatának megkeresésével ellenõrzi. Amennyiben az
eljáró szervnek a mûködési engedély, igazolvány kiadását
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követõen jut tudomására az összeférhetetlenség, arról ha-
ladéktalanul köteles értesíteni az érintett személyügyi
szolgálatot, egyidejûleg intézkedik a mûködési engedély,
igazolvány visszavonása érdekében.

(2) Az igazolvány kiadását kérelmezõ ügyfél cselekvõ-
képességére vonatkozó adatait az Országos Igazságszol-
gáltatási Tanács Hivatala útján az igazolvány kiadására jo-
gosult rendõrkapitányság ellenõrzi.

5. §

(1) A vállalkozás keretében végzett személy- és va-
gyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység en-
gedélyezésének, az igazolvány kiállításának, a határozat
kiadásának igazgatási szolgáltatási díja:

a) a mûködési engedély és az SzVMt. 67. §-ának
(1) bekezdése szerinti határozat kiadása vagy pótlása
(megsemmisülés, rongálódás) iránti kérelem esetén tevé-
kenységfajtánként 23 000 Ft;

b) a mûködési engedély, illetve a határozat adattartal-
mában (névváltozás, székhely, telephely, fióktelep stb.)
történõ változások esetén a határozat kicserélése 7600 Ft;

c) a mûködési engedély mellékletének cseréje az ott
felsorolt foglalkoztatottak személyében történõ változás
miatt 2300 Ft;

d) az igazolvány és az SzVMt. 70. §-ának (1) bekezdé-
se szerinti határozat kiadása vagy pótlása iránti kérelem
esetén igazolványfajtánként 6900 Ft;

e) az igazolvány (határozat) adattartalmában történõ
változások esetén annak kicserélése igazolványfajtánként
2300 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat az ügyben
eljáró, illetve az ügyben eljáró hatóságot irányító megyei
(budapesti) rendõr-fõkapitányság elõirányzat-felhasználá-
si keretszámlájára kell befizetni. A díj megfizetését iga-
zoló okiratot a kérelemhez mellékelni kell. A megyei (bu-
dapesti) rendõr-fõkapitányságok elõirányzat-felhasználási
keretszámla számait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Fellebbezés esetén az Itv. 29. § (2) bekezdése szerin-
ti mértékû illetéket kell leróni, a jogorvoslati eljárásban a
megfizetett illeték visszatérítésére az Itv. 32. §-ában fog-
laltakat kell alkalmazni.

(4) Az (1)–(3) bekezdésekben nem szabályozott eljárási
cselekményekre az Itv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Elektronikus ügyintézés esetén a díj megfizetését
igazoló okiratot a kérelemhez nem kell mellékelni. Ebben
az esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseinek
megfelelõen kell eljárni.

6. §

A rendõrség az SzVMt. 11. §-a (4) bekezdésének
c) pontja szerinti büntetõeljárás esetén – az SzVMt. 8. §-a

szerinti nyilvántartás igénybevételével – ellenõrzi, hogy
az eljárás alá vont személy rendelkezik-e igazolvánnyal.
Ha az érintett személy- és vagyonõri, magánnyomozói, va-
gyonvédelmi biztonságtechnikai tervezõ, szerelõ vagy
mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervezõ, szerelõ iga-
zolvánnyal rendelkezik, a rendõr az igazolványt átvételi
elismervény ellenében köteles elvenni, majd azt – az elvé-
tel okának megjelölésével – az igazolvány bevonására jo-
gosult rendõrkapitányságnak három napon belül megkül-
deni. E rendelkezést kell alkalmazni a más EGT-tagállam
állampolgárainak a tevékenység személyes végzését enge-
délyezõ határozatára is.

7. §

(1) A mûködési engedély iránti kérelemhez az 1. §
(2) bekezdésének b) pontja szerint mellékelt felelõsségbiz-
tosítási szerzõdés akkor felel meg az SzVMt. 5. §-a (2) be-
kezdése b) pontjának, ha tartalmazza

a) a vállalkozó SzVMt. szerinti tevékenységét;
b) a szerzõdést kötõ felek adatait (a biztosító és a vállal-

kozó nevét, székhelyét, lakóhelyét);
c) amennyiben a felelõsségbiztosítási szerzõdés az

SzVMt. 18. §-ának (1) bekezdése szerinti fõvállalkozó ál-
tal megbízott vállalkozóra is kiterjed, a vállalkozó b) pont
szerinti adatait;

d) a biztosítási szolgáltatás korlátozásának eseteit, az
alkalmazott kizárásokat;

e) a biztosítási idõszak kezdetét és idõtartamát.

(2) A felelõsségbiztosítási szerzõdés megkötését a biz-
tosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított igazolólap
tanúsítja. A biztosítási szerzõdés díjfizetéssel történõ fo-
lyamatos hatályban tartását a biztosító által kiállított iga-
zolás tanúsítja.

8. §

(1) A rendõrség az SzVMt. 8. §-ának (2) bekezdésében
meghatározott felügyeleti jogkörében végrehajtott ellen-
õrzésrõl jegyzõkönyvet vesz fel. A jegyzõkönyv egy pél-
dányát az ellenõrzött személynek, a vállalkozás jelen lévõ
képviselõjének az ellenõrzést követõen át kell adni. Az
érintett távolléte esetén a jegyzõkönyvet legkésõbb az el-
lenõrzés napjától számított öt munkanapon belül az ellen-
õrzött rendelkezésére kell bocsátani, emellett az ügyfelet
tájékoztatni kell arról, hogy az ellenõrzéssel kapcsolatban
a jegyzõkönyv rendelkezésre bocsátásától számított há-
rom munkanapon belül nyilatkozatot tehet.

(2) A jegyzõkönyv tartalmazza az ellenõrzés során meg-
állapított tényeket, körülményeket, az esetleges jogsértést,
valamint az ellenõrzõ szerv helyszínen tett intézkedését.
Amennyiben az SzVMt. szabályait megszegõ jogsértése
nem indokolja az igazolvány helyszíni elvételét, felügye-
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leti bírság kiszabását, illetve a mûködési engedély vissza-
vonását, az ellenõrzött személyt – a jegyzõkönyvben rög-
zített módon – figyelmeztetni kell a jogsértés megszünte-
tésére, valamint a jogsértés következményeként alkalmaz-
ható szankcióra. A jegyzõkönyv az igazolvány (határozat)
átvételi elismervényeként is alkalmazható.

(3) Az SzVMt. 13. §-ának (1) bekezdése alapján a sze-
mély- és vagyonõrtõl, magánnyomozótól, vagyonvédelmi
biztonságtechnikai tervezõtõl, szerelõtõl, illetve mechani-
kai vagyonvédelmi rendszert tervezõtõl, szerelõtõl elvett
igazolványt az intézkedõ rendõr köteles – a jegyzõkönyv
vagy rendõri jelentés egy példányával együtt – az annak
kiadására jogosult rendõrkapitányságnak haladéktalanul
továbbítani. A rendõrkapitányság a jegyzõkönyvben, je-
lentésben leírtak alapján dönt az SzVMt. 13. §-ának (2) be-
kezdésében foglalt visszavonásról, bevonásról, illetve az
igazolvány visszaadásáról.

9. §

A mûködési engedéllyel rendelkezõ vállalkozó tevé-
kenységét csak az SzVMt. 8. §-ának (2) bekezdésében
meghatározott napló rendõrhatósági hitelesítését követõen
kezdheti meg. Ha a napló betelik, elvész, megsemmisül
vagy ellopják, a vállalkozás – nyilvántartásra vonatkozó
kötelezettségének folyamatos teljesítése mellett – köteles
új napló hitelesíttetésérõl gondoskodni. A betelt naplót
a rendõrhatósági záradékkal történõ ellátást követõ öt évig
– állaga megóvásával – a vállalkozó köteles megõrizni.

10. §

(1) Az SzVMt. 31. §-ának (7) bekezdése alapján, a rög-
zített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel készítésé-
rõl és megismerésérõl készített jegyzõkönyv tartalmazza:

a) az adatkezelõ vagy egyéb okból a rögzített felvétel
megismerésére jogosult személy- és vagyonvédelmi tevé-
kenységet végzõ személy nevét, a tevékenység személyes
végzésére jogosító igazolványa típusát és számát, a vállal-
kozás nevét és mûködési engedélye számát;

b) az adatkezelésnek, az adat megismerésének helyét és
idejét (kezdõ és záró idõpontját);

c) az adatkezelésnek, az adat megismerésének okát,
célját;

d) az adathordozó megjelölését.

(2) A jegyzõkönyvet az adatkezelés helyén kell tárolni,
megsemmisítésére az SzVMt. 31. §-ának (6) bekezdésé-
ben foglalt szabályok és határidõk irányadók.

11. §

(1) Ez a rendelet 2006. június 1-jén lép hatályba. A mû-
ködési engedély és az igazolvány kiadásával kapcsolatos

rendelkezéseket a 2006. június 1-je után beadott kérelmek
elbírálásakor, valamint a felfüggesztett és a megismételt
eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A vállalkozás keretében végzett személy- és va-
gyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység sza-
bályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomo-
zói Szakmai Kamaráról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet 1–8. §-ai, 27–28. §-ai,
29. §-ának (2)–(3) bekezdései és mellékletei e rendelet ha-
tálybalépésével egyidejûleg hatályukat vesztik.

12. §

(1) Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetel-
ményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rende-
let (a továbbiakban: R.) 18. mellékletének V. fejezete az
alábbi 5. ponttal egészül ki:

„5. A szakmai tanfolyamszervezõ vállalkozások a szak-
képzési szerzõdés megkötésekor kötelesek tájékoztatni a
jelentkezõket a magánnyomozói tevékenységre jogosító
igazolvány kiadásának feltételeirõl – különösen a sze-
mély- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói te-
vékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
(a továbbiakban: SzVMt.) 6. §-ának (3) bekezdésében fog-
laltakról – és meggyõzõdni arról, hogy azokat a jelentkezõ
tudomásul vette.”

(2) Az R. 22. melléklet V. fejezete 5. pontjának helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„5. A szakmai tanfolyamszervezõ vállalkozások a szak-
képzési szerzõdés megkötésekor kötelesek tájékoztatni a
jelentkezõket a személy- és vagyonõri tevékenységre jo-
gosító igazolvány kiadásának feltételeirõl – különösen az
SzVMt. 6. §-ának (3) bekezdésében foglaltakról – és meg-
gyõzõdni arról, hogy azokat a jelentkezõ tudomásul vette.”

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet

a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

Rendõr-fõkapitányság
megnevezése

Elõirányzat-felhasználási
számla száma

Országos Rendõr-fõ-
kapitányság Gazdasá-
gi Ellátó Igazgatóság

10023002-01451722-00000000

Budapesti Rendõr-fõ-
kapitányság

10023002-01451430-00000000

Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10024003-01451485-00000000
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Rendõr-fõkapitányság
megnevezése

Elõirányzat-felhasználási
számla száma

Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10025004-01451492-00000000

Békés Megyei Rend-
õr-fõkapitányság

10026005-01451502-00000000

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10027006-01451519-00000000

Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10028007-01451526-00000000

Fejér Megyei Rend-
õr-fõkapitányság

10029008-01451533-00000000

Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Rendõr-fõka-
pitányság

10033001-01451540-00000000

Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10034002-01451557-00000000

Heves Megyei Rend-
õr-fõkapitányság

10035003-01451564-00000000

Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Rend-
õr-fõkapitányság

10045002-01451612-00000000

Komárom-Esztergom
Megyei Rendõr-fõka-
pitányság

10036004-01451571-00000000

Nógrád Megyei Rend-
õr-fõkapitányság

10037005-01451588-00000000

Pest Megyei Rend-
õr-fõkapitányság

10023002-01451478-00000000

Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10039007-01451595-00000000

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Rend-
õr-fõkapitányság

10044001-01451605-00000000

Tolna Megyei Rend-
õr-fõkapitányság

10046003-01451629-00000000

Vas Megyei Rend-
õr-fõkapitányság

10047004-01451636-00000000

Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10048005-01451643-00000000

Zala Megyei Rend-
õr-fõkapitányság

10049006-01451650-00000000

2. melléklet

a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

3. melléklet

a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez
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Sorszám: SZ1234567

I G A Z O L V Á N Y

Családi és utónév:
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Állampolgárság:

személy- és vagyonõr
részére

ÉRVÉNYES
-ig.

A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai

igazolvánnyal együtt jogosít fel a
tevékenység végzésére.

Engedélyezõ hatóság:
Engedélyezés dátuma:

Sorszám: MA1234567

I G A Z O L V Á N Y

Családi és utónév:
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Állampolgárság:

magánnyomozó
részére

ÉRVÉNYES
-ig.

A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai

igazolvánnyal együtt jogosít fel a
tevékenység végzésére.

Engedélyezõ hatóság:
Engedélyezés dátuma:



4. melléklet

a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

5. melléklet

a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

6. melléklet

a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

7. melléklet

a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez
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Sorszám: BT1234567

I G A Z O L V Á N Y

Családi és utónév:
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Állampolgárság:

biztonságtechnikai tervezõ, szerelõ
részére

ÉRVÉNYES
-ig.

A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai

igazolvánnyal együtt jogosít fel a
tevékenység végzésére.

Engedélyezõ hatóság:
Engedélyezés dátuma:

Sorszám: MT1234567

I G A Z O L V Á N Y

Családi és utónév:
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Állampolgárság:

mechanikai vagyonvédelmi rendszert
tervezõ, szerelõ

részére

ÉRVÉNYES
-ig.

A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai

igazolvánnyal együtt jogosít fel a
tevékenység végzésére.

Engedélyezõ hatóság:
Engedélyezés dátuma:

Sorszám: MS1234567

I G A Z O L V Á N Y

Családi és utónév:
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Állampolgárság:

mechanikai vagyonvédelmi rendszert
szerelõ
részére

ÉRVÉNYES
-ig.

A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai

igazolvánnyal együtt jogosít fel a
tevékenység végzésére.

Engedélyezõ hatóság:
Engedélyezés dátuma:

Sorszám: BS1234567

I G A Z O L V Á N Y

Családi és utónév:
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Állampolgárság:

biztonságtechnikai szerelõ
részére

ÉRVÉNYES
-ig.

A személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvánnyal és a kamarai

igazolvánnyal együtt jogosít fel a
tevékenység végzésére.

Engedélyezõ hatóság:
Engedélyezés dátuma:



A belügyminiszter
23/2006. (IV. 28.) BM

rendelete
a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrõl,

a hivatásos önkormányzati és az önkéntes
tûzoltóságok mûködési területérõl,

valamint a tûzoltóságok vonulásaival kapcsolatos
költségek megtérítésérõl szóló

57/2005. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról*

A belüminiszter,
az informatikai és hírközlési miniszter,

valamint a nemzeti kulturális örökség minisztere
24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM

együttes rendelete
a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható
iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott

követelményekrõl**

A belügyminiszter
25/2006. (V. 5.) BM

rendelete
a választási eljárásról szóló

1997. évi C. törvénynek
a kisebbségi választói jegyzék összeállítása

során történõ végrehajtásáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 153. §-a (1) bekezdésének a) és
c) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:

Helyi választási iroda és feladatai

1. §

Minden településen önálló helyi választási iroda
(a továbbiakban: HVI) mûködik. Körjegyzõséghez tartozó
településeken a HVI feladatait közös, a székhely települé-
sen mûködõ HVI látja el.

* A rendelet szövege a Magyar Közlöny 2006. április 28-án megjelent
50. számában fellelhetõ.

** Az együttes rendelet szövege a Magyar Közlöny 2006. április 29-én
megjelent 51. számában fellelhetõ.

2. §

(1) A HVI
a) tájékoztató és kérelemnyomtatvány megküldésével

értesíti a helyi önkormányzati képviselõk és polgármeste-
rek választásán választójoggal rendelkezõ, a választás
évében október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állam-
polgár választópolgárokat a kisebbségi választói jegyzék-
be való felvétel feltételeirõl és módjáról,

b) gyûjtõládát helyez el a polgármesteri hivatal épüle-
tében a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti
kérelmek elhelyezésére, gondoskodik a gyûjtõláda bizton-
ságos õrzésérõl, annak naponkénti ürítésérõl.

(2) A HVI vezetõje
a) megállapítja a gyûjtõládában lévõ, és a levélben ér-

kezett kérelmek kezelésével kapcsolatos technikai szabá-
lyokat,

b) folyamatosan dönt a kérelmezõ választópolgárok ki-
sebbségi választói jegyzékbe történõ felvételérõl,

c) gondoskodik a kisebbségi választói jegyzék összeál-
lításáról, folyamatos vezetésérõl, biztonságos õrzésérõl és
megsemmisítésérõl,

d) legkésõbb a beérkezését követõ napon dönt a ki-
sebbségi választói jegyzékbe vételt megtagadó döntés
miatti kifogásról. Elutasító döntése esetén a kifogást hala-
déktalanul, legkésõbb a beérkezését követõ napon továb-
bítja a helyi bíróságnak, Budapesten a Pesti Központi Ke-
rületi Bíróságnak,

e) legkésõbb a beérkezését követõ napon dönt a kisebb-
ségi választói jegyzékbe való felvétel miatti kifogásról. El-
utasító döntése esetén a kifogást haladéktalanul, legké-
sõbb a beérkezését követõ napon továbbítja a helyi bíró-
ságnak, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak,

f) heti rendszerességgel tájékoztatja az Országos Vá-
lasztási Irodát (a továbbiakban: OVI) a kisebbségi válasz-
tói jegyzékben szereplõ választópolgárok számáról, azt
hetente nyilvánosságra hozza.

Területi választási iroda feladata

3. §

A területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) veze-
tõje ellenõrzi a 2. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt fel-
adat végrehajtását.

Országos Választási Iroda feladata

4. §

Az OVI kisebbségenként, települési bontásban, hetente
közzéteszi a kisebbségi választói jegyzékbe vett választó-
polgárok számát.
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Záró rendelkezések

5. §

A választójogosultság nyilvántartásával összefüggõ fel-
adatokat e rendelet melléklete állapítja meg.

6. §

E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

Melléklet

a 25/2006. (V. 5.) BM rendelethez

A választójogosultság nyilvántartásával összefüggõ
feladatok

I.

Tájékoztatás a kisebbségi választói jegyzékbe való

felvétel módjáról

1. Az OVI központilag gondoskodik a Ve. 115/E. §
(1) bekezdésében meghatározott tájékoztató, valamint a
Ve. 11. számú melléklete szerinti kérelemnyomtatvány el-
készíttetésérõl. Az OVI a kérelemnyomtatvány hátoldalát
a választópolgárok kézbesítéshez szükséges adataival – a
BM Központi Hivatal (a továbbiakban: BM KH) közremû-
ködésével – megszemélyesíti, és azokat a tájékoztatóval,
valamint a nyomtatványok továbbításához szükséges borí-
tékokkal együtt május 10-ig megküldi a TVI részére,
amely gondoskodik azok eljuttatásáról a HVI-hez.

2. A HVI illetékességi területén május 31-ig az 1. pont
szerinti tájékoztató és kérelemnyomtatvány megküldésé-
vel tájékoztatja a helyi önkormányzati képviselõk és pol-
gármesterek választásán választójoggal rendelkezõ, a vá-
lasztás évében október 1-jéig nagykorúvá váló magyar ál-
lampolgárokat a kisebbségi választói jegyzékbe való fel-
vétellel kapcsolatos tudnivalókról.

II.

A szavazókör(ök) kialakítása

3. A HVI vezetõjének a kisebbségi önkormányzati kép-
viselõk választásán a szavazásra az önkormányzati válasz-
tásoktól eltérõ – az egész településre vonatkozó – szavazó-

kört kell kialakítania (a továbbiakban: kisebbségi szavazó-
kör), ha a településen legalább egy kisebbségi választás ki-
tûzésének feltétele július 15-én fennáll. A szavazókört a
kisebbségi választói jegyzékbe történõ jelentkezés határ-
idejének elteltével kell kialakítani, és a HVI vezetõje pót-
lólag javaslatot tesz a szavazatszámláló bizottság tagjai-
nak megválasztására. Egy szavazókörben több kisebbség
is szavazhat. Amennyiben a választópolgárok száma a Ve.
10. § (1) bekezdésében megállapított 1200 fõt meghaladja,
akkor a kialakított szavazókörrel azonos épületben továb-
bi szavazókör(öke)t is ki kell alakítani.

III.

A választópolgárok kisebbségi választói jegyzékbe

vétele

4. A HVI vezetõje július 15-ig fogadja a választópolgá-
rok kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelmét.

5. A HVI vezetõje a kérelmezõ állampolgárságát és
választójogát a személyiadat- és lakcímnyilvántartás
(a továbbiakban: SZL), valamint a választójoggal nem
rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartása alapján
ellenõrzi.

6. Az ellenõrzéshez a BM KH 2006. május 31. és július
15. között biztosítja az okmányirodai, valamint – az ok-
mányirodát nem mûködtetõ településeken – az anyaköny-
vezéssel összefüggõ egyes feladatok ellátására telepített
számítógépeken a választójoggal nem rendelkezõ nagyko-
rú polgárok nyilvántartásának közvetlen elérését.

7. A HVI vezetõje naponta, legkésõbb július 15-én ha-
tározattal dönt a kérelmezõ kisebbségi választói jegyzékbe
vételérõl. Határozatáról a kérelmezõt haladéktalanul ér-
tesíti.

a) Fel kell venni a kérelmezõt a kisebbségi választói
jegyzékbe, ha a kérelem tartalmazza a törvény szerinti ada-
tokat, a kérelmezõ magyar állampolgár és a helyi önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek választásán vá-
lasztójoggal rendelkezik; ellenkezõ esetben a kisebbségi
választói jegyzékbe való felvételt meg kell tagadni.

b) A kérelmezõ valamennyi kérelmét el kell utasítani,
ha több kisebbség választói jegyzékébe is kéri felvételét,
továbbá törölni kell az adatait abból a kisebbségi jegyzék-
bõl, amelybe korábban felvételre került.

8. A HVI vezetõje haladéktalanul értesíti a kérelmezõt
a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt megtagadó
határozatáról. A kisebbségi választói jegyzékbe való fel-
vételt megtagadó határozatnak tartalmaznia kell a kisebb-
ségi választói jegyzékbe vétel megtagadásának indokát és
annak bizonyítékait, valamint a határozattal szembeni jog-
orvoslati lehetõségrõl szóló tájékoztatást is.
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IV.

A kisebbségi választói jegyzék

9. A kisebbségi választói jegyzéket a HVI vezetõje jú-
nius 1. és július 15. között településen belül kisebbségen-
ként, egy példányban vezeti. A választói jegyzék számító-
gépen is vezethetõ. A jegyzéken a Ve. 13. § (2) bekezdés
szerinti adatokon túl fel kell tüntetni a kisebbség megneve-
zését is. A kisebbségi választói jegyzék mintáját a mellék-
let 1. sz. minta tartalmazza.

10. A 7. a) pont szerinti feltételeknek megfelelõ kérel-
mezõket a HVI vezetõje a III. fejezetben leírtak figye-
lembevételével, a kérelmek elbírálásának sorrendjében ve-
szi fel a megfelelõ kisebbségi választói jegyzékbe.

11. Július 15-ét követõen – amennyiben a településen
ekkor az adott kisebbségi választás kitûzésének feltétele
fennáll – a HVI vezetõje a jegyzéken szereplõ választópol-
gárokat a II. fejezet szerint kialakított kisebbségi szavazó-
körbe sorolja az alábbiak szerint:

a) A HVI vezetõje – kisebbségenként – a kisebbség vá-
lasztói jegyzékén szereplõ választópolgárokat családi és
utónevük alapján ABC, azonos nevûek esetén személyi
azonosító szerint növekvõ sorrendbe rendezi, majd

b) adataikat az így kialakított sorrendben, 1-tõl kezdõ-
dõen sorszámozva rávezeti a melléklet 1. sz. minta szerinti
választói jegyzékre. A választói jegyzéket egy példányban
kell elkészíteni. Amennyiben egy kisebbség választópol-
gárai több szavazókörbe kerültek besorolásra, az adott ki-
sebbség valamennyi szavazóköri jegyzékét külön kell sor-
számozni.

c) A választópolgárok szavazókörbe sorolását köve-
tõen a kérelmek elbírálási sorrendjének megfelelõen
összeállított kisebbségi választói jegyzéket a HVI vezetõje
haladéktalanul megsemmisíti.

12. A HVI vezetõje
a) ha július 15-én a települési kisebbségi önkormány-

zati választás kitûzésének feltétele nem áll fenn, a kérel-
mek elbírálási sorrendjének megfelelõen összeállított ki-
sebbségi választói jegyzéket, illetõleg

b) a 11. pont szerinti ABC sorrendbe rendezett kisebb-
ségi választói jegyzéket
a szavazás eredményének jogerõssé válását – jogorvoslat
esetén annak elbírálását – követõen haladéktalanul meg-
semmisíti.

V.

A kisebbségi választói jegyzék továbbvezetése

13. A HVI vezetõje a 11. pontban foglaltak szerint
elkészített kisebbségi választói jegyzék 14–15. pontok-
ban foglaltak szerinti továbbvezetéséhez felhasználja a
BM KH által rendelkezésére bocsátott, az SZL-en átveze-
tett változásokat tartalmazó segédlistát.

14. A kisebbségi választói jegyzékbe július 15. után – a
jogorvoslati eljárás során hozott döntés kivételével – nem
vehetõ fel választópolgár.

15. A HVI vezetõje
a) törli a kisebbségi választói jegyzékbõl a választópol-

gárt, ha
– lakcímét megszünteti (a településen belüli lakcímvál-

tozás kivételével) vagy azt érvénytelenítik,
– idõközben más településre/fõvárosi kerületbe költö-

zött,
– idõközben meghalt,
– választójoga megszûnt;
b) átvezeti a névjegyzék adattartalmát érintõ válto-

zásokat (pl. névváltozások, településen belüli lakcím-
változás stb.).

VI.

A kisebbségi választói jegyzék nyilvánossága,

a jegyzékbe felvettek számának továbbítása

az OVI részére

16. A kisebbségi választói jegyzék – az abban szereplõ
választópolgárok száma kivételével – nem nyilvános, abba
betekintésre csak a következõk jogosultak:

a) a kisebbségi választói jegyzék összeállítása és to-
vábbvezetése, valamint a kisebbségi értesítõk elkészítése
és megküldése során a HVI tagjai,

b) a jelölt választójogának ellenõrzése során a helyi vá-
lasztási bizottság és a HVI tagjai,

c) a jogorvoslati eljárásban a választási bizottság és a
választási iroda tagjai, valamint a bíróság,

d) a szavazás során a szavazatszámláló bizottság, vala-
mint

e) az érintett személy a saját adatait illetõen.

17. A kisebbségi választói jegyzékbe történt betekin-
tésrõl a HVI vezetõje nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
tartalmazza a betekintés jogalapját [a 16. a)–e) pontoknak
megfelelõen], idõpontját, a betekintõ személy nevét és lak-
címét.

18. A kisebbségi választói jegyzékbe felvett kisebbségi
választópolgárok számát a HVI vezetõje a helyben szoká-
sos módon (pl. a helyi önkormányzat honlapján, hirdet-
mény útján stb.) kisebbségenként hetente nyilvánosságra
hozza.

19. A kisebbségi választói jegyzékben szereplõ válasz-
tópolgárok számáról a HVI – a kisebbségi választás kitû-
zéséig – hetente kitölti a melléklet 2. sz. minta szerinti „Je-
lentés” nyomtatványt és azt a hét utolsó munkanapján az
országgyûlési képviselõk választásán adatfeldolgozásra
kijelölt okmányirodához továbbítja feldolgozásra. A je-
lentést abban az esetben is továbbítani kell, ha a választói
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jegyzéke(ke)n szereplõk száma az elõzõ jelentés óta nem
változott vagy nulla.

20. Az okmányiroda a 18. pont szerinti „Jelentés”-t a
választás-elõkészítõ rendszer (a továbbiakban: VER) erre
a célra kialakított funkciója segítségével feldolgozza és to-
vábbítja az Országos Választási Iroda (a továbbiakban:
OVI) részére.

21. Az OVI hivatalos honlapján településenként,
ezen belül kisebbségenként közzéteszi a kisebbségi vá-
lasztói jegyzékbe felvett kisebbségi választópolgárok
számát.

22. Az OVI a HVI-k által közölt adatok alapján a VER
segítségével kisebbségenként országos „Összesítõ statisz-
tikát” készít és ezt a honlapon közzéteszi.

580 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 11. szám

1. sz. minta

VÁLASZTÓI JEGYZÉK A(Z) ................................. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK

.............. ÉVI VÁLASZTÁSÁHOZ

MEGYE

TELEPÜLÉS

............. SZ. SZAVAZÓKÖR

A kisebbségi választási jegyzéken szereplõ választópolgárok száma a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásá-
nak napján: ..... (Ez a sor csak a jegyzék utolsó lapján szerepel.)

S.

1.

2.

3.

....

CSALÁDI NÉV  UTÓNÉV1 UTÓNÉV2
 SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS UTÓNÉV1 UTÓNÉV2 
LAKCÍM 

MINTA BÉLA ÁRPÁD 

1111 BUDAPEST PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 5. AJTÓ

MINTA BÉLA ÁRPÁD 

1111 BUDAPEST PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 5. AJTÓ

…………………………………
…………………………………
…………………………………

MINTA BÉLA ÁRPÁDNÉ
KISS LUJZA
1111 BUDAPEST PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 5. AJTÓ

személyi azonosító 

1-000101-1234

1-301231-4321

2-321020-0017

_-______-____

aláírás



2. sz. minta

JELENTÉS

az Országos Választási Iroda részére

...................................................................................... megye ........................................................................ település

............ év ............................ hó ...... napjáig a ......... évi kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán kisebb-
ségi választói jegyzékbe vett választópolgárok száma kisebbségenként:

Kisebbség
megnevezése

Kisebbségi választói jegyzékben
szereplõk száma

bolgár
cigány
görög
horvát
lengyel
német
örmény
román
ruszin
szerb
szlovák
szlovén
ukrán

Kelt: ...................................................., .............. év ............. hó ............ nap

......................................................
HVI vezetõje

3. sz. minta

NYILVÁNTARTÁS A ............................ KISEBBSÉGI VÁLASZTÓI JEGYZÉKBE VALÓ
BETEKINTÉSRÕL A ........................ ÉVI VÁLASZTÁSON

.................................................................................. MEGYE ................................................................ TELEPÜLÉS

Idõpont Betekintés jogalapja Betekintõ neve Lakcíme HVI vezetõ aláírása
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A gazdasági és közlekedési miniszter
25/2006. (V. 2.) GKM

rendelete
a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok

és az azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartási, felújítási támogatása

igénybevételének részletes szabályairól*

OPK parancs

A Határõrség országos parancsnokának
8/2006. (III. 3.) OPK

parancsa
a Határõrség Szervezeti és Mûködési Szabályzatának

kiadásáról**

Közlemények

Együttmûködési Jegyzõkönyv
a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma

és a Finn Köztársaság Belügyminisztériuma között
a helyi közigazgatás és az önkormányzati

együttmûködés fejlesztése terén

(Fordítás)

A Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma és a
Finn Köztársaság Belügyminisztériuma (a továbbiak-
ban: Felek),

tekintettel a két ország közötti jó kapcsolatokra,
attól a törekvéstõl vezérelve, hogy fejlesszék a minisz-

tériumaik közötti együttmûködést;
figyelembe véve a 2004-2005. év során elért eredmé-

nyeket,
figyelembe véve a hazai joguk szerint meghatározott

jogszabályi kereteket és az Európa Tanács Helyi Önkor-
mányzati Chartájában lefektetett demokratikus alapel-
veket,

az alábbiakban állapodtak meg:

* A rendelet szövege a Magyar Közlöny 2006. május 2-án megjelent 52.
számában fellelhetõ.

** A Határõrség Szervezeti és Mûködési Szabályzata és mellékletei a
Határõrség honlapján olvashatók.

I. Célok

1. Az Együttmûködési Jegyzõkönyv (a továbbiakban:
Jegyzõkönyv) legfõbb célja a Felek között a helyi és regio-
nális közigazgatás témájában fennálló együttmûködés
folytatása és elmélyítése, különösen a helyi önkormány-
zati területen. A Felek arra törekednek, hogy ezen tárgy-
körben aktív információcserét folytassanak, figyelemmel
az uniós tagságból fakadó helyi önkormányzati felada-
tokra, támogatási lehetõségekre.

2. A Felek az információk és a tapasztalatok cseréjével
arra törekednek, hogy elõsegítsék egyrészt az önkormány-
zatok tekintetében érintett központi közigazgatási szervek,
illetve az önkormányzatok közötti együttmûködést, más-
részt a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint a
közszolgáltatások színvonalának javítása érdekében az
önkormányzati intézmények, helyi közszolgáltatásokat el-
látó szervek fejlesztését.

3. A Felek törekednek arra, hogy megerõsítsék jogalko-
tási és szervezeti reformokon keresztül a helyi demokrá-
ciát, egyrészt az önkormányzatokban kísérleti projektek
végrehajtására vonatkozó ösztönzéssel, másrészt az elter-
jedt gyakorlati tapasztalatokkal.

4. A Felek tájékoztatják helyi önkormányzataikat és
azok szövetségeit az együttmûködési lehetõségekrõl.

5. A Felek ösztönzik a helyi önkormányzatokat a regio-
nális kapcsolataik erõsítésére a rendelkezésre álló INTER-
REG IIIC közösségi kezdeményezés és az Európai Terü-
leti Együttmûködés kihasználásával.

6. A Felek együttmûködnek az európai uniós csatlako-
zásra váró országok (Románia, Horvátország) felkészíté-
sében, átadják tapasztalataikat, ösztönzik az ezen országok
önkormányzatainak felkészítését szolgáló programokat,
projekteket.

II. Az együttmûködés legfõbb területei

1. A Felek elhatározzák, hogy a közigazgatás fejleszté-
sének következõ területein kicserélik a tapasztalatokat és
az információkat:

a) a központi közigazgatás – helyi és regionális köz-
igazgatás fejlesztését segítõ – tevékenysége;

b) önkormányzati gazdálkodás szabályozása, az önkor-
mányzati finanszírozási rendszer (normatív támogatások,
átengedett központi bevételek, fejlesztési célú támogatá-
sok);

c) az európai uniós támogatási programok keretében el-
érhetõ források megszerzése és felhasználása, különös te-
kintettel az uniós önkormányzati projektek megvalósításá-
hoz szükséges saját forrás biztosítására;

d) regionális fejlesztés, különös tekintettel az Európai
Unió regionális politikájának szabályaira, valamint azokra
a tapasztalatokra, amelyek a beruházások, fejlesztések
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megvalósítását segítõ uniós források megszerzésére és fel-
használására vonatkoznak;

e) a helyi önkormányzatok mûködését érintõ közösségi
jogi elõírások alkalmazása, különös tekintettel a közbe-
szerzési, környezetvédelmi és versenyjogi szabályokra;

f) helyi közszolgáltatások ellátásának módja;
g) az európai uniós tagsággal összefüggõ feladatokkal

kapcsolatos tapasztalatok cseréje az egyes országok ön-
kormányzati szövetségének/szövetségeinek közremûkö-
désével, különös tekintettel a következõ területekre:

– önkormányzatok, mint európai uniós forrásokra
igényt támasztó szervek (saját forrásokhoz kapcsolódó ne-
hézségek, pályázatok készítésére vonatkozó tapasztalatok,
pályázatfigyelési technikák);

– önkormányzati érdekek érvényre juttatásának lehetõ-
ségei az Európai Unióban (finn önkormányzatok lobbizási
gyakorlatának elsajátítása);

– az Európai Unió kommunikációja az önkormányzatok
felé: az Unióval kapcsolatos információk és hírek össze-
gyûjtésének és továbbításának módja és formája (pályáza-
tokra vonatkozó információk, változások az EU elõírások-
ban, EU programok stb.), az uniós keretek közötti eredmé-
nyes mûködés;

h) a Felek elõsegítik – a források keretei között – az ön-
kormányzati együttmûködést magyar és finn önkormány-
zatok közötti testvérvárosi kapcsolatokkal, különös tekin-
tettel az Európai Unió által biztosított testvérvárosi lehetõ-
ségekre („Aktív Európai Polgárságért” közösségi program
és a „Polgárok Európáért” közösségi program).

2. A Felek az uniós csatlakozásra váró országok felké-
szítése céljából történõ együttmûködés keretében, lehetõ-
ségeiknek megfelelõen, meghívják ezen országok képvi-
selõit közös rendezvényeikre, a szakmai szemináriumok-
ra, átadják ezek írásos dokumentációját.

III. Finanszírozás

1. A küldõ Fél viseli azokat a költségeket, amelyeket az
együttmûködés teljesítése során a saját köztisztviselõinél
és a szakértõinél merülnek fel:

– utazási költségek,
– szállás,
– napidíj,
– szakértõi díjak.

2. A fogadó Fél viseli az együttmûködés során felme-
rülõ alábbi költségeket:

– étkezés és a közlekedési költségek a fogadó ország-
ban,

– találkozó eszköz- és helyigénye,
– szakértõi díjak,
– tolmácsolás költségei.

3. A Felek törekednek arra, hogy a Jegyzõkönyv meg-
valósításához felhasználják az európai uniós források által
nyújtott pénzügyi lehetõségeket.

IV. Pénzügyi ellenõrzés

A Finn Állami Számvevõszéknek joga van a projekt
finn forrásainak felhasználására vonatkozó szükséges
vizsgálatok elvégzéséhez. Amennyiben szükséges, ezt a
Magyar Állami Számvevõszék intézményével együttmû-
ködve végzi.

V. Záró rendelkezések

1. A Felek képviselõinek találkozójára Magyarországon
és Finnországban felváltva kerül sor abból a célból, hogy
értékeljék a Jegyzõkönyv végrehajtását.

2. A Felek megnevezik az együttmûködés végrehajtásá-
ért felelõs kapcsolattartó személyeket. E személyek köte-
lesek saját országuk miniszterének jelentést készíteni.

3. A Jegyzõkönyv mellékletét képezi a két évre szóló
Együttmûködési Program.

4. A Jegyzõkönyvet és az Együttmûködési Programot a
Felek kölcsönös egyetértéssel írásban bármikor módosít-
hatják vagy kiegészíthetik.

5. A Jegyzõkönyv az aláírása napján lép hatályba és ha-
tározatlan idõre szól. A Jegyzõkönyvet bármelyik Fél írás-
ban felmondhatja. A felmondás attól a naptól számított hat
hónap elteltével lép hatályba, amikor az a másik Félhez
megérkezett.

Készült két eredeti példányban angol nyelven.

A Magyar Köztársaság
Belügyminisztériuma

nevében

A Finn Köztársaság
Belügyminisztériuma

nevében

Melléklet

az Együttmûködési Jegyzõkönyvhöz

2006–2007. évi Együttmûködési Program

1. Finnországi tanulmányutak szervezése 5-6 jegyzõ ré-
szére. A jegyzõk testvérvárosi kapcsolat keretében képvi-
selik önkormányzataikat a finn önkormányzatoknál. A ta-
nulmányút keretében az alábbi területek tanulmányozása
szükséges:

– pályázatfigyelési módszertan;
– pályázatok elõkészítése, készítése, technikája;
– köztisztviselõk képzése, továbbképzése;
– helyi rendeletalkotás;
– minõségbiztosítás;
– Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assess-

ment Framework – CAF) finn közigazgatási szerveknél
történõ alkalmazásának tapasztalatai;

11. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 583



– intézményszervezés;
– kapcsolattartás az állampolgárokkal;
– ügyfelek elégedettségének mérése;
– civil szervezetekkel való kapcsolatok;
– költségvetés szerkezete, felépítése;
– fejlesztési célok és azok forrásai;
– városüzemeltetés szervezése, szolgáltatások igény-

bevétele, vásárlása.

2. Finn jegyzõk magyarországi tanulmányútja.

3. Kölcsönös részvétel egymás szakmai rendezvényein.

4. Szakmai tapasztalatcsere, esetleg tanulmányutak
szervezése az alábbi témakörökben:

– a finn kisebbségi szerepvállalás, az önkormányzatok-
kal való együttmûködés,

– a regionalizmus terén szerzett tapasztalatok, a fõvá-
ros és a régió viszonya valamint az önkormányzati tár-
sulások mûködése,

– a központi kormányzat és a helyi közszolgálat.

5. Az INTERREG IIIC közösségi kezdeményezés és az
Európai Területi Együttmûködés lehetõségeinek kiakná-
zása, a helyi önkormányzatok támogatása, ezáltal a regio-
nális kapcsolatok erõsítése.

6. A napirenden lévõ, az önkormányzatokat érintõ kö-
zösségi jogalkotás során közös álláspont kialakítása,
egyeztetés az önkormányzatok, önkormányzati szövetsé-
gek bevonásával szemináriumok keretében.

7. Együttmûködés ösztönzése a Felek által az állandó
képviseletekhez delegált önkormányzati szakdiplomaták
között.

8. A lehetõségeknek megfelelõen az együttmûködés ki-
terjesztése az uniós csatlakozásra váró országokra (Romá-
nia, Horvátország).

9. A csatlakozásra váró országok önkormányzatainak
felkészítését szolgáló LOGON II. program kidolgozásá-
nak ösztönzése.

A Legfõbb Ügyészség
közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítésérõl

Kutakné Dancs Krisztina Zala megyei fõügyészségi ír-
nok eltulajdonított 120749, dr. Váradi Gyula gyõri katonai
ügyészségi vezetõ ügyész 020004, valamint Szombathelyi
Szabolcsné budapesti katonai fellebbviteli ügyészségi
tisztviselõ 110033 sorszámú szolgálati igazolványát a
Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igaz-
gatási Fõosztálya érvénytelenítette.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
11/2006. (EüK. 6.) Gyf.

közleménye
Budapest XIII. (Margitsziget) B-47 OKK számú kút

vizének elismert ásványvíz megnevezését engedélyezõ
határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest Gyógy-
fürdõi és Hévizei Rt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tu-
lajdonában és üzemeltetésében lévõ Budapest XIII. (Mar-
gitsziget) B-47 OKK számú (Margitsziget IV.) kút vizének
palackozási és fürdési célú felhasználásban a „Margitszi-
get IV. kút természetes ásványvíz” elnevezés helyett a
„Margitszigeti Kristályvíz” természetes ásványvíz meg-
nevezés használatát engedélyezte (723/Gyf/2005.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
12/2006. (EüK. 6.) Gyf.

közleménye
Gárdony K-163 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Gárdony Város
Önkormányzata (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.)
tulajdonában álló Gárdony K-163 OKK számú (Gárdony
3. sz.) hévízkút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásá-
nál a „gyógyvíz” megnevezés használatát engedélyezte
(48-2/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
13/2006. (EüK. 6.) Gyf.

közleménye
Gárdony K-159 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Gárdony Város
Önkormányzata (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.)
tulajdonában álló Gárdony K-159 OKK számú (Gárdony
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2. sz.) hévízkút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásá-
nál a „gyógyvíz” megnevezés használatát engedélyezte
(74-2/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
14/2006. (EüK. 6.) Gyf.

közleménye
Szolnok K-98 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) tulaj-
donában álló Szolnok K-98 OKK (Tiszaliget III.) számú
hévízkút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásánál
a „gyógyvíz” megnevezés használatát engedélyezte
(94-1/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
15/2006. (EüK. 6.) Gyf.

közleménye
Buzsák K-12 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Buzsák Község Ön-
kormányzata (8695 Buzsák, Fõ tér 1.) tulajdonában álló
Buzsák K-12 OKK számú (II. termálkút) kút vizének kül-
sõ (fürdési célú) felhasználásánál a „gyógyvíz” megneve-
zés használatát engedélyezte (7-3/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
16/2006. (EüK. 6.) Gyf.

közleménye
Szolnok K-80 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Szolnok Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kos-
suth tér 9.) tulajdonában álló Szolnok K-80 OKK (Tisza-
liget II.) számú hévízkút vizének külsõ (fürdési célú) fel-
használásánál a „gyógyvíz” megnevezés használatát en-
gedélyezte (714-2/Gyf/2005.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
17/2006. (EüK. 6.) Gyf.

közleménye
Budapest XIII. (Margitsziget) B-18 OKK számú kút

vizének elismert ásványvíz megnevezését engedélyezõ
határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest Gyógy-
fürdõi és Hévizei Rt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tu-
lajdonában és üzemeltetésében lévõ Budapest XIII.
(Margitsziget) B-18 OKK számú (Margitsziget III.) kút
vizének palackozási és fürdési célú felhasználásban a
„Szent Margit” elnevezés helyett a „Margitszigeti Kris-
tályvíz” természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezte (722/Gyf/2005.).
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Ács Nagy 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 1 959 035 – 1 959 035 1 917 391 118 1 917 509
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 926 – 1 926 668 – 668

II. Tár gyi esz kö zök 995 638 – 995 638 1 001 722 118 1 001 840
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 173 467 – 173 467 152 994 – 152 994
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 788 004 – 788 004 762 007 – 762 007

B) FORGÓESZKÖZÖK 156 635 – 156 635 165 531 – 165 531
I. Kész le tek 1 312 – 1 312 – – –

II. Kö ve te lé sek 72 746 – 72 746 51 602 – 51 602
III. Ér ték pa pí rok 50 000 – 50 000 35 000 – 35 000
IV. Pénz esz kö zök 30 101 –  30 101 57 848 – 57 848
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 476 – 2  476 21 081 – 21 081

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 115 670 – 2 115 670 2 082 922 118 2 083 040

D) SAJÁT TÕKE 1 657 373 – 1 657 373 1 593 568 118 1 593 686
1. In du ló tõ ke 115 264 – 115 264 115 264 – 115 264
2. Tõ ke vál to zá sok 1 542 109 – 1 542 109 1 478 304 118 1 478 422
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 5 266 – 5 266 51 751 – 51 751
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 5 266 – 5 266 51 751 – 51 751

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 453 031 – 453 031 437 603 – 437 603
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 333 107 – 333 107 282 843 – 282 843

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 92 613 – 92 613 127 582 – 127 582
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 27 311 – 27 311 27 178 – 27 178

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 115 670 – 2 115 670 2 082 922 118  2 083 040

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 397 797 406 995 393 881
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 133 313 136 793 129 031
03. Do lo gi ki adá sok 154 907 191 626 189 646
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 38 536 92 591 83 565
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 36 059 39 135
07. Fel hal mo zá si ki adá sok – 2 799 3 765
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 724 553 866 863 839 023
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 35 000 35 000 33 080
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 35 000 35 000 33 080
12. Pénz for gal mi ki adá sok 759 553 901 863 872 103
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 26 298 27 376 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 18 605
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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) 785 851 929 239 890 708
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 54 200 67 100 63 731
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 361 317 353 512 390 603
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 18 000 18 000 8 945
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 36
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 321 820 437 109 438 240
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 287 923 345 799 345 799
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 755 337 875 721 901 519
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 30 514 30 514 2 070
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 14 999 14 999
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 30 514 45 513 17 069
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 785 851 921 234 918 588
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 8 005 8 006
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –133
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 785 851 929 239 926 461
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) 4 486 –10 513 70 502
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –4 486 10 513 –16 011
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –18 738

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 30 101 – 30 101 57 848 – 57 848
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –24 835 – –24 835 –6 097 – –6 097
 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) 5 266 – 5 266 51 751 – 51 751
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 6 275 – 6 275 3 957 – 3 957
 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) 11 541 – 11 541 55 708 – 55 708
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 125 – 125 – – –
12. A 10.-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénzm. 1 654 – 1 654 5 859 – 5 859
13. A 10.-bõl sza bad pénz ma rad vány 31 038 – 31 038 60 775 – 60 775

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Vé le mé nyem sze rint Ács Nagy köz ség Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo ló ját 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, az ál ta lá nos szám vi te li el vek ön kor mány za tok ra vo nat ko zó elõ -
írá sai sze rint ké szí tet ték el.
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Vé le mé nyem kor lá to zá sa nél kül fel hí vom a fi gyel met ar ra a tény re, hogy a 2004. évi egy sze rû sí tett  pénzmaradvány -
kimutatás tárgy évi és a 2005. évi egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás elõ zõ évi ada ta kö zött el té rés volt. Az el té rés
a köz pon ti in téz ke dés ha tá sá ból adó dott (he lyi ön kor mány za tok jö ve de lem-dif fe ren ci á ló dás mér sék lé sé nek év vé gi el -
szá mo lá sa). A mó do sí tott össze get az ön kor mány zat a Pénz ügy mi nisz té ri um Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Fõ osz -
tá lya le ve le, va la mint a Pénz ügy mi nisz té ri um ál tal az ál lam ház tar tás szer ve ze tei 2005. évi költ ség ve té si be szá mo ló já nak 
össze ál lí tá sá hoz ki adott tá jé koz ta tó ban le ír tak nak meg fe le lõ en ál lí tot ta be a 2005. évi pénz ma rad vány-ki mu ta tás elõ zõ
évi adatai közé.

Az éves egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi, jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz -
ha tó és va lós ké pet ad.

Bö röcz né Kõ sze gi Zsu zsan na s. k.,
könyv vizs gá ló

Bu da pest Fõ vá ros XI. Ke rü let Új bu da Ön kor mány za ta 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 50 901 813 – 50 901 813 53 000 227 – 53 000 227
I. Im ma te ri á lis ja vak 82 570 – 82 570 152 722 – 152 722

II. Tár gyi esz kö zök 48 387 379 – 48 387 379 49 906 942 – 49 906 942
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 398 272 – 2 398 272 2 914 161 – 2 914 161
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 33 592 – 33 592 26 402 – 26 402

B) FORGÓESZKÖZÖK 3 703 285 – 3 703 285 4 027 530 – 4 027 530
I. Kész le tek 22 299 – 22 299 15 007 – 15 007

II. Kö ve te lé sek 1 589 469 – 1 589 469 1 045 088 – 1 045 088
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 588 225 –  1 588 225 2 506 734 – 2 506 734
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 503 292 – 503 292 460 701 – 460 701

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 54 605 098 – 54 605 098 57 027 757 – 57 027 757

D) SAJÁT TÕKE 49 514 769 – 49 514 769 50 626 691 – 50 626 691
1. In du ló tõ ke 9 278 789 – 9 278 789 9 442 884 – 9 442 884
2. Tõ ke vál to zá sok 40 235 980 – 40 235 980 41 183 807 – 41 183 807
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 602 326 – 1 602 326 2 453 008 – 2 453 008
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 602 326 – 1 602 326 2 453 008 – 2 453 008

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 488 003 – 3 488 003 3 948 058 – 3 948 058
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 744 255 – 744 255 695 520 – 695 520

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 2 254 557 – 2 254 557 2 738 111 – 2 738 111
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 489 191 – 489 191 514 427 – 514 427

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 54 605 098 – 54 605 098 57 027 757 –  57 027 757
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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 7 821 677 8 128 535 7 752 482
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 461 720 2 564 015 2 440 145
03. Do lo gi és fo lyó ki adá sok 4 795 183 5 620 616 4 864 816
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 4 006 857 4 616 596 2 556 264
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 24 209 21 115
06. Fel újí tás 1 580 375 2 137 469 1 375 811
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 773 944 3 520 445 2 088 710
08. Költ ség ve té si pénz forg. ki ad. össz. (01+…+07) 22 439 756 26 611 885 21 099 343
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 20 000 58 478 58 478
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 819 000 819 000
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 20 000 877 478 877 478
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 22 459 756 27 489 363 21 976 821
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 717 031 503 117 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –42 591
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 23 176 787 27 992 480 21 934 230
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 273 638 1 738 134 1 694 156
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 10 161 028 11 467 372 11 182 962
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 3 663 421 4 004 836 3 965 327
19. 18-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 874 203 2 134 735 2 134 735
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 5 194 693 7 203 275 5 914 707
21. 20-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 4 218 527 4 589 204 4 565 424
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 20 292 780 24 413 617 22 757 152
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 2 874 000 1 991 351 70 351
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) 2 874 000 1 991 351 70 351
26. Pénz for gal mi be vé te lek össze sen (22+25) 23 166 780 26 404 968 22 827 503
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 10 007 1 587 512 1 496 888
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 13 176
29. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 23 176 787 27 992 480 24 337 567

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 1 478 623 – 1 478 623 2 385 072 – 2 385 072
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 123 703 – 123 703 67 936 – 67 936
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 698 305 – 698 305 106 154 – 106 154
 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) 904 021 – 904 021 2 346 854 – 2 346 854
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –3 753* – –3 753* 25 273 – 25 273

* Köz pon ti in for má ci ós rend szer ben tör tént kor rek ció mi att a –3753 E Ft –11 632 E Ft-ra vál to zott.
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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 (±) 1 135 – 1 135 – – –
 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) 901 403 – 901 403 2 372 127 – 2 372 127

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Bu da pest Fõ vá ros XI. Ke rü let Új bu da Ön kor mány za tá nak 2005. évi össze vont 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 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 költ ség ve té si
be szá mo ló a Bu da pest Fõ vá ros XI. Ke rü let Új bu da Ön kor mány za tá nak 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 valós képet ad.

Dr. Printz Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló

Bu da pest XIII. 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 49 789 538 – 49 789 538 61 428 488 – 61 428 488
I. Im ma te ri á lis ja vak 69 410 – 69 410 83 021 – 83 021
II. Tár gyi esz kö zök 32 900 066 – 32 900 066 41 307 379 – 41 307 379
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 135 864 – 2 135 864 2 058 232 – 2 058 232
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 14 684 198 – 14 684 198 17 979 856 – 17 979 856
B) FORGÓESZKÖZÖK 5 980 579 – 5 980 579 4 796 757 – 4 796 757

I. Kész le tek 13 091 – 13 091 13 019 – 13 018
II. Kö ve te lé sek 1 044 086 – 1 044 086 963 854 – 963 854
III. Ér ték pa pí rok 612 610 – 6512 610 620 500 – 620 500
IV. Pénz esz kö zök 3 815 589 – 3 815 589 2 218 728 – 2 218 728
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 495 203 – 495 203 980 657 – 980 657

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 55 770 117 – 55 770 117 66 225 245 – 66 255 245
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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 50 287 768 – 50 287 768 62 105 843 – 62 105 843
1. In du ló tõ ke 7 087 117 – 7 087 117 7 087 117 – 7 087 117
2. Tõ ke vál to zá sok 43 200 651 – 43 200 651 55 018 726 – 55 018 726

E) TARTALÉKOK 3 869 777 – 3 869 777 2 677 798 – 2 577 798
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 3 869 777 – 3 869 777 2 677 798 – 2 677 798
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 612 572 – 1 612 572 1 441 604 – 1 441 604
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 6 186 – 6 186 10 312 – 10 312
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 165 371 – 1 165 371 909 705 – 909 705
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 441 015 – 441 015 521 587 – 521 587

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 55 770 117 – 55 770 117 66 225 245 – 66 225 245

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 6 452 253 7 170 885 6 965 906
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 2 075 335 2 302 065 2 217 871
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 6 439 318 7 395 614 6 562 659
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 1 370 853 1 809 584 1 756 252
05. El lá tot tak jut ta tá sai 54 153 89 013 85 520
06. Fel újí tás 966 000 1 469 202 1 269 595
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 834 944 4 553 899 3 369 785
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (1+…+07) 21 192 856 24 790 262 22 227 588
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 108 248 130 840 67 339
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 17 890
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 108 248 130 840 85 229
12. Pénz for gal mi ki adá sok (8+…+11) 21 301 104 24 921 102 22 312 817
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 218 720 578 481 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 485 454
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 22 519 824 25 499 583 22 798 271
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 2 476 770 2 653 509 2 662 700
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 11 004 389 10 313 901 10 448 524
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 699 000 1 716 228 1 498 911
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 84 00 84 000 316 741
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ge sen át vett pénz esz kö zök 5 237 841 6 257 922 6 425 919
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 3 675 635 3 914 021 3 825 541
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 20 418 000 20 941 560 21 036 054
23. Hi te le kés köl csö nök be vé te lei 57 500 68 500 84 784
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 500 000 500 000 –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 557 500 568 500 84 784
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 20 975 500 21 510 060 21 120 838
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 1 544 324 3 989 523 3 532 296
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –89 836
29. Be vé te lek (26+27+28) 22 519 824 25 499 583 24 563 298
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 (+) –449 252 –437 660 2 340 762
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 449 252 437 660 –445
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (28–14) – – –575 290
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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 3 795 309 – 3 795 309 2 028 040 – 2 028 040

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo-
lá sok  egyen le ge (±) 74 468 – 74 468 649 758 – 649 758

3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 
vá nya (–) 1 005 585 – 1 005 585 484 131 – 484 131

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) 2 864 192 – 2 864 192 2 193 667 – 2 193 667

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) – – – –1 282 – –1 282

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 (5+6+7+8+9) 2 864 192 – 2 864 192 2 192 385 – 2 192 385

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 
pénz ma rad vány 2 712 538 – 2 712 538 2 092 968 – 2 092 968

13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 152 143 – 152 143 145 043 – 145 043

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 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, 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 sajátosságairól szóló rendeletben, valamint az általános elvekben foglaltak szerint ké szí tet -
ték el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló 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 megbízható és valós képet ad.

Do bos Mi hály né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ba la ton szár szó Nagy 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 3 160 333 – 3 160 333 3 169 607 – 3 169 607
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 314 – 1 314 4 816 – 4 816

II. Tár gyi esz kö zök 2 929 617 – 2 929 617 2 944 352 – 2 944 352
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 26 159 – 26 159 25 480 – 25 480
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 203 243 – 203 243 194 959 – 194 959

B) FORGÓESZKÖZÖK 106 768 – 106 768 141 894 – 141 894
I. Kész le tek 263 – 263 251 – 251

II. Kö ve te lé sek 24 396 – 24 396 13 744 – 13 744
III. Ér ték pa pí rok 50 001 – 50 001 79 999 – 79 999
IV. Pénz esz kö zök 24 051 –  24 051 38 227 – 38 227
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 057 – 8 057 9 673 – 9 673

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 267 101 – 3 267 101 3 311 501 – 3 311 501

D) SAJÁT TÕKE 3 129 577 – 3 129 577 3 173 662 – 3 173 662
1. In du ló tõ ke 78 381 – 78 381 78 381 – 78 381
2. Tõ ke vál to zá sok 3 051 196 – 3 051 196 3 095 281 – 3 095 281

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

E) TARTALÉKOK 20 784 – 20 784 36 068 – 36 068
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 20 784 – 20 784 36 068 – 36 068

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 116 740 – 116 740 101 771 – 101 771
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 48 443 – 48 443 31 688 – 31 688

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 56 973 – 56 973 58 251 – 58 251
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 324 – 11 324 11 832 – 11 832

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 267 101 – 3 267 101 3 311 501 –  3 311 501

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 192 138 195 677 190 522
02. Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék 62 662 64 459 62 350
03. Do lo gi ki adá sok 131 778 162 621 156 082
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 59 565 65 975 64 508
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 14 115 14 140
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 000 7 099 5 799
08. Hi te lek ki adá sai 5 560 7 060 6 572
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai 25 500 25 500 29 998
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 480 203 542 506 529 971
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 43 065 46 537 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 616
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 523 268 589 043 531 587
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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. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 45 280 48 044 53 089
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 251 326 291 459 318 840
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 7 625 7 625 8 071
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 800 800 999
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 151 657 164 808 160 164
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 112 747 121 482 117 482
20. Hi te lek be vé te lei 3 380 3 380 5 091
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei 50 000 50 000 –
22. Pénz for gal mi be vé te lek (14+15+16+18+20+21) 509 268 565 316 545 255
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 14 000 23 727 23 727
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 508
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 523 268 589 043 569 490

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 24 051 – 24 051 38 227 – 38 227
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –3 267 – –3 267 –2 159 – –2 159
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 30 – 30 – – –
 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) 20 754 – 20 754 36 068 – 36 068
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –1 460 – –1 460 –11 359 – –11 359
 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) 19 294 – 19 294 24 709 – 24 709
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 pénz ma rad -

vány 119 – 119 610 – 610
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 19 175 – 19 175 24 099 – 24 099

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ba la ton szár szó Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett 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 zet kö zi 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, 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, több ször mó do sí tott 249/2000. (XII. 24.) kor mány 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.
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Vé le mé nyünk 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 va lós ké pet ad.

Szi ta Lász ló s. k.,
könyv vizs gá ló

Cell dö mölk 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 (2+3+4+5) 7 968 575 – 7 968 575 9 116 151 – 9 116 151

I. Im ma te ri á lis ja vak 4 741 – 4 741 7 154 – 7 154

II. Tár gyi esz kö zök 7 153 190 – 7 153 190 8 320 998 – 8 320 998

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 113 464 – 113 464 89 287 – 89 287

IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 
esz kö zök 697 180 – 697 180 698 712 – 6 987 712

B) FORGÓESZKÖZÖK (7+8+9+10+11) 568 928 – 568 928 344 097 – 344 097

I. Kész le tek 27 174 – 27 174 23 666 – 23 666

II. Kö ve te lé sek 92 415 – 92 415 83 715 – 83 715

III. Ér ték pa pí rok 272 500 – 272 500 22 500 – 22 500

IV. Pénz esz kö zök 81 295 – 81 295 126 437 – 126 437

V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 95 544 – 95 544 87 779 – 87 779

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1+6) 8 537 503 – 8 537 503 9 460 248 – 9 460 248

D) SAJÁT TÕKE (14+15) 7 936 270 – 7 936 270 8 212 433 – 8 212 433

1. In du ló tõ ke 303 667 – 303 667 303 667 – 303 667

2. Tõ ke vál to zá sok 7 632 603 – 7 632 603 7 908 766 – 7 908 766

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

E) TARTALÉKOK (17+18) 66 123 – 66 123 113 420 – 113 420

I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 66 631 – 66 631 113 095 – 113 095

II. Vál lal ko zá si tar ta lék –508 – –508 325 – 325

F) KÖTELEZETTSÉGEK (20+21+22) 535 110 – 535 110 1 134 395 – 1 134 395

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 246 219 – 246 219 446 711 – 446 711

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 178 175 – 178 175 586 888 – 586 888

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 110 716 – 110 716 100 796 – 100 796

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (13+16+19) 8 537 503 – 8 537 503 9 460 248 – 9 460 248
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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 1 418 821 1 471 466 1 430 591
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 468 517 488 253 479 450
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 1 040 051 1 157 204 956 516
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 105 742 221 500 226 847
05. El lá tot tak jut ta tá sai 9 814 10 046 9 370
06. Fel újí tás 30 000 64 020 40 007
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 776 620 1 966 031 1 584 306
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…07) 4 849 565 5 378 520 4 727 087
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 80 571 72 149 203 249
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 80 571 72 149 203 249
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 4 930 136 5 450 669 4 930 336
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 19 395 19 395 325
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –7 765
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 4 949 531 5 470 064 4 922 896
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 743 270 774 765 674 147
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 867 876 816 619 805 841
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 264 000 222 698 157 384
19. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 50 000 54 804 93 343
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ge sen át vett pénz esz kö zök 2 412 678 2 884 272 2 456 451
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 743 587 982 651 927 634
22. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei össze sen (16+17+18+20) 4 287 824 4 698 354 4 093 823
23. Ér ték pa pí rok be vé te lei 444 137 412 675 630 137
24. Pénz for gal mi be vé te lek 228 570 253 570 253 673
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 661 707 666 245 883 810
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 4 949 531 5 364 599 4 977 633
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek össze sen – 105 465 105 791
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –10 641
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 4 949 531 5 470 064 5 072 782
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+28–8–13) 

[ktg. ve té si hi ány (–), ktg. ve té si több let (+)] –581 136 –594 096 –527 798
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 581 136 594 096 680 561
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (28–14) – – –2 876

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 79 109 – 79 109 123 530 – 123 530
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –12 986 – –12 986 –10 110 – 10 110
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) –27 696 – –27 696 –8 472 – –8 472
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye (–) 789 – 789 347 – 347
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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

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) 93 030 – 93 030 121 545 – 121 545
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –43 075 – –43 075 1 727 – 1 727
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 811 – 811 325 – 325
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 (5±6±7+8±9) 50 766 – 50 766 123 579 – 123 597
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 5 816 – 5 816 6 011 – 6 011
12. A 10. sor ból kö te le zett sé gek kel ter helt 

pénz ma rad vány 55 893 – 55 893 117 261 – 117 261
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Egy sze rû sí tett ered mény 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. Vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te lei szak-
fel ada ton elszá molt 10 928 – 10 298 1 615 – 1 615

2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el- 
szá molt ki adá sai (–) 10 139 – 10 139 1 268 – 1 268

3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi  
ered mé nye (1–2) 789 – 789 347 – 347

4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték- 
csök ke né si le írás (±) 201 – 201 – – –

5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és 
fel hasz nál ni ter ve zett ered mény (–) 811 – 811 325 – 325

6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály 
alap ján mó do sí tó egyéb té tel (–) –229 – –229 – – –

7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz- 
for gal mi ered mé nye (3–4–5+6) –452 – –452 22 – 22

8. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés – – – – – –
9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg –22 – –22 22 – 22

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Cell dö mölk 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 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 éves
egy sze rû sí tett 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. rendeletben foglaltak és az általános
szám vi te li el vek szerint készítették el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló az 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.

Dr. Hor váth Fe renc s. k.,
könyv vizs gá ló
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Csong rád 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 9 863 076 –53 334 9 809 742 10 525 821 – 10 525 821
I. Im ma te ri á lis ja vak 21 955 – 21 955 20 869 – 20 869

II. Tár gyi esz kö zök 8 091 100 –53 334 8 037 766 8 831 477 – 8 831 477
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 159 396 – 159 396 182 690 – 182 690
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 1 590 625 – 1 590 625 1 490 785 – 1 490 785

B) FORGÓESZKÖZÖK 636 073 – 636 073 334 830 – 334 830
I. Kész le tek 17 009 – 17 009 16 384 – 16 384

II. Kö ve te lé sek 313 842 – 313 842 109 391 – 109 391
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 212 216 –  212 216 121 799 – 121 799
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 93 006 – 93 006 87 256 – 87 256

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 10 499 149 –53 334 10 445 815 10 860 651 – 10 860 651

D) SAJÁT TÕKE 9 678 991 –53 334 9 625 657 9 674 571 – 9 674 571
1. In du ló tõ ke 594 045 – 594 045 594 045 – 594 045
2. Tõ ke vál to zá sok 9 084 946 –53 334 9 031 612 9 080 526 – 9 080 526
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 185 910 – 185 910 88 312 – 88 312
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 185 910 – 185 910 88 312 – 88 312

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 634 248 – 634 248 1 097 768 – 1 097 768
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 247 286 – 247 286 375 038 – 375 038

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 267 650 – 267 650 601 987 – 601 987
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 119 312 – 119 312 120 743 – 120 743

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 10 499 149 –53 334 10 445 815 10 860 651 –  10 860 651

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 1 328 129 1 368 144 1 351 126
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 439 985 455 260 452 416
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 731 967 949 578 905 646
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 161 867 376 315 367 026
05. El lá tot tak jut ta tá sai 315 855 631
06. Fel újí tás 46 541 156 468 178 107
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 384 656 906 841 854 875
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 3 093 460 4 213 461 4 109 827
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 88 811 184 806 191 557
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 88 881 184 806 191 557
12. Pénz for gal mi ki adá sok 3 182 271 4 398 267 4 301 384
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 23 771 23 771 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –5 750
15. Ki adá sok össze sen 3 206 042 4 422 038 4 295 634
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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. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 464 301 466 180 433 687
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 380 709 1 399 700 1 299 885
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 39 886 21 400 5 678
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 19 086 600 1 308
20. 80/62+63+74+75+76+94–77–90–…93+101 1 009 859 1 962 419 1 932 142
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 692 369 1 050 816 1 041 492
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 2 894 755 3 849 699 3 671 392
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 311 287 367 362 532 394
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 311 287 367 362 532 394
26. Pénz for gal mi be vé te lek 3 206 042 4 217 061 4 203 786
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 204 977 204 976
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 3 972
29. Be vé te lek össze sen 3 206 042 4 422 038 4 412 734
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –222 476 –182 556 –233 459
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 222 476 182 556 340 837
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 9 722

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 196 189 – 196 189 108 313 – 108 313
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –10 279 – –10 279 –20 001 – –20 001
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –1 790 – –1 790 –1 790 – –1 790
 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) 187 700 – 187 700 90 102 – 90 102
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –82 344 – –82 344 16 607 – 16 607
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – –313 – –313
 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 105 356 – 105 356 106 396 – 106 396
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 4 209 – 4 209 2 959 – 2 959
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 118 423 – 118 423 103 437 – 103 437
13. A 10. sor ból pénz ma rad vány – – – – – –

11. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 599



Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Csong rád Vá ros Ön kor mány za ta 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 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 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, to váb bá a vo nat ko zó kor mány -
ren de let sze rint ké szí tet ték el. Vé le mé nyünk sze rint az egy sze rû sí tett 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.

Far kas Zol tán né s. k.,
könyv vizs gá ló

Csö mör Nagy 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 év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 5 904 135 5 982 492
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 913 4 583
II. Tár gyi esz kö zök 5 875 479 5 330 447
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 21 743 34 940
IV. Üze mel te tés re át adott – 612 522

B) FORGÓESZKÖZÖK 313 639 236 783
I. Kész le tek – –
II. Kö ve te lé sek 274 180 187 292
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 9 530 15 131
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 29 929 34 360

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 217 774 6 219 275

D) SAJÁT TÕKE 5 828 286 6 012 672
1. In du ló tõ ke 262 034 262 034
2. Tõ ke vál to zá sok 5 566 252 5 750 638
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 15 415 23 311
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 15 415 23 311
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 374 073 183 292
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 100 000 83 400
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 250 029 73 712
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 24 044 26 180

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 217 774 6 219 275
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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 436 486 449 397 449 400
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 141 574 144 509 141 559
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 246 514 296 775 329 431
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 149 868 197 698 191 626
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 8 300 11 224 25 766
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 43 706 61 570 62 309
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 026 448 1 161 173 1 200 091
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 209 000 209 750 209 779
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (9+10) 209 000 209 750 209 779
12. Pénz for gal mi ki adá sok (1+…+9) 1 235 448 1 370 923 1 409 870
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 87 233 23 196 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 4 431
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 322 681 1 394 119 1 414 301
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 101 504 105 983 118 913
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 691 726 726 988 741 787
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 32 000 29 000 30 553
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 943
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ge sen át vett pénz esz kö zök 485 372 520 069 520 703
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 240 370 260 108 260 108
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 310 602 1 382 040 1 411 956
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 4 079 4 079 5 810
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) 4 079 4 079 5 810
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 314 681 1 386 119 1 417 766
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 8 000 8 000 15 415
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 2 044
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 322 681 1 394 119 1 435 225
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) 204 921 205 671 227 280
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –204 921 –205 571 –203 969
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –2 387

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 9 530 15 039
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge 5 885 8 272
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 15 415 23 311
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –4 251 –18 303
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 vány 11 164 5 008
11. 10-bõl egész ség bizt. alap ból fo lyó sí tott pénz eszk. ma rad vá nya – –
12. 10-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány – 5 008
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány 11 164 –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Csö mör Nagy köz ség Ön kor mány zat 2005. évi éves egy sze rû sí tett 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 (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 ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az éves be szá mo ló (az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló) az ál lam ház tar tás szer ve ze te 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 be szá mo ló adataival összhangban vannak.

A fen ti ek ben le ír tak alap ján Csö mör Nagy köz ség Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját kor lá to -
zás nél kü li könyv vizs gá lói záradékkal látom el.

Dr. Be ne dek Jó zsef s. k.,
könyv vizs gá ló

Dél egy há za 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 4 012 457 – 4 012 457 4 010 311 – 4 010 311
I. Im ma te ri á lis ja vak 497 – 497 655 – 655
II. Tár gyi esz kö zök 3 606 450 – 3 606 450 3 632 535 – 3 632 535
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 126 325 – 126 325 113 018 – 113 018
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 279 185 – 279 185 264 103 – 264 103
B) FORGÓESZKÖZÖK 74 830 162 74 992 125 709 – 125 709

I. Kész le tek 199 – 199 189 – 189
II. Kö ve te lé sek 34 863 162 35 025 66 380 – 66 380
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 31 673 – 31 673 49 716 – 49 716
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 095 – 8 095 9 424 – 9 424

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 087 287 162 4 087 449 4 136 020 – 4 136 020

D) SAJÁT TÕKE 3 953 717 – 3 953 717 3 980 077 – 3 980 077
1. In du ló tõ ke 20 398 – 20 398 20 398 – 20 398
2. Tõ ke vál to zá sok 3 933 319 – 3 933 319 3 959 679 – 3 959 679
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 28 736 – 28 736 48 903 – 48 903
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 28 736 – 28 736 48 903 – 48 903
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 104 834 162 104 996 107 040 – 107 040
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 83 736 – 83 736 65 386 – 65 386
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 10 066 162 10 228 31 417 – 31 417
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 11 032 – 11 032 10 237 – 10 237

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 087 287 162 4 087 449 4 136 020 – 4 136 020
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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 130 846 135 719 133 029
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 44 196 45 738 43 759
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 81 735 92 623 85 315
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 47 556 51 309 44 709
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 90 90
06. Fel újí tás 22 600 36 380 28 704
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 25 736 28 918 15 872
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 352 669 390 777 351 478
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 352 669 390 777 351 478
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 590 3 590 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 329
15. Ki adá sok össze sen 356 259 394 367 352 807
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 29 717 35 770 37 438
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 152 424 158 089 153 995
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 19 000 18 684 18 753
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 128 096 151 220 161 459
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 104 924 117 948 117 948
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 329 237 363 763 371 645
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 27 002 – –
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 27 022 – –
26. Pénz for gal mi be vé te lek 356 259 363 763 371 645
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 30 604 30 604
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –795
29. Be vé te lek össze sen 356 259 394 367 401 454
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –27 022 – 50 771
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye – – –
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –2 124

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 31 673 – 31 673 49 716 – 49 716
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –2 937 – –2 937 –813 – –813
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 28 376 – 28 736 48 903 – 48 903
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –3 289 – –3 289 –2 577 – –2 577
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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 25 447 – 25 447 46 326 – 46 326
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 Dél egy há za Köz ség Ön kor mány za ta 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 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 fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li elvek, továbbá a 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet szerint készítették el.

Az össze vont, egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí tés érõ, 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, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl a könyv vizs gá lói je len tés ben
fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel ad megbízható és valós képet.

A Dél egy há za Köz ség Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett össze vont be szá mo ló ját köz zé té tel re al kal mas nak mi -
nõ sít jük, a hi te le sí tõ záradékot kiadjuk.

Tóth Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló

Dö ge 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 év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 301 156 305 168
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 618 5 600
II. Tár gyi esz kö zök 299 538 299 568
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök – –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 11 070 79 404
I. Kész le tek 112 156
II. Kö ve te lé sek 2 589 5 951
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 3 151 63 466
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 218 9 831

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 312 226 384 572
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

D) SAJÁT TÕKE 293 057 301 675
1. In du ló tõ ke 17 080 17 080
2. Tõ ke vál to zá sok 275 977 284 595
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK –19 102 –18 717
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –19 102 –18 717
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 38 271 101 614
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 9 600 8 400
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 200 1 200
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 27 471 92 014

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 312 226 384 572

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 109 239 112 761 105 869
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 36 197 37 686 34 621
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 68 621 66 544 50 118
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 14 695 62 130 63 182
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – 300
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 6 543 238 863 13 406
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 235 295 517 984 267 496
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 200 1 200 68 200
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 1 200 1 200 68 200
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 236 495 519 184 335 696
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 346 1 346 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 4 613
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 237 841 520 530 340 309
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 7 071 7 071 6 082
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 98 548 98 548 98 677
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 104 833 387 522 164 322
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 100 652 148 696 148 696
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 210 452 493 141 269 081
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 27 389 27 389 67 000
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) 27 389 27 389 67 000
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 237 841 520 530 336 081
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – 18 162
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 7 423
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 237 841 520 530 361 666
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –26 189 –26 189 19 747
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 26 189 26 189 –1 200
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 2 810
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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 év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 3 151 6 346
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge (±) –22 253 –25 063
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya (–) 2 000 –14 457
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) –21 102 –4 260
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 2 050 –2 708
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) –19 052 –6 968
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 – –
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá la tot a ma gyar nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok és Ma gyar or szá gon a könyv vizs gá lat ra vo nat ko zó
ér vé nyes tör vé nyek és egyéb jog sza bá lyok alap ján haj tot tam vég re. A fen ti szab vá nyok ér tel mé ben a könyv vizs gá lat ter -
ve zé se és el vég zé se ré vén kel lõ bi zo nyos sá got kell sze rez nem ar ról, hogy a pénz ügyi ki mu ta tá sok nem tar tal maz nak lé -
nye ges hi bás ál lí tá so kat. A könyv vizs gá lat ma gá ban fog lal ja a pénz ügyi ki mu ta tá sok tény szá ma it alá tá masz tó bi-
zony la tok min ta vé te len ala pu ló vizs gá la tát. Emel lett tar tal maz za az al kal ma zott szám vi te li alap el vek és az ön kor mány -
zat lé nye ge sebb becs lé se i nek, va la mint a pénz ügyi ki mu ta tá sok bemutatásának értékelését. Meggyõzõdésem, hogy
mun kám megfelelõ alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, a több ször mó do sí tott 1992. évi
XXXVIII. tv., a 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, a 249/2000. (XII. 30.) Korm. ren de let és az ál ta lá nos szám vi te li el -
vek ben fog lal tak sze rint ál lí tot ták össze. Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a Dö ge Köz ség 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 lós ké pet ad. A zár szám adá si ren de let-
ter ve zet az egyszerûsített éves beszámoló adataival összhangban van.

Da ró czi György s. k.,
könyv vizs gá ló

Egyek Nagy 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 839 615 –25 839 590 871 341 – 871 341
I. Im ma te ri á lis ja vak 7 673 – 7 673 6 131 – 6 131

II. Tár gyi esz kö zök 338 069 –25 338 044 378 746 – 378 746
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 251 996 – 251 996 251 980 – 251 980
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 241 877 – 241 877 234 484 – 234 484
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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 33 018 – 33 018 18 073 – 18 073
I. Kész le tek – – – – – –

II. Kö ve te lé sek 25 696 – 25 696 8 430 – 8 430
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 5 024 –  5 024 7 065 – 7 065
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 298 – 2 298 2 578 – 2 578

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 872 633 –25 872 608 889 414 – 889 414

D) SAJÁT TÕKE 737 423 819 738 242 774 978 – 774 978
1. In du ló tõ ke 98 423 – 98 423 98 423 – 98 423
2. Tõ ke vál to zá sok 639 000 819 639 819 676 555 – 676 555

E) TARTALÉKOK –20 255 – –20 555 –18 128 – –18 128
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –20 255 – –20 555 –18 128 – –18 128

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 155 465 –844 154 621 132 564 – 132 564
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 65 000 – 65 000 54 625 – 54 625

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 62 905 –844 62 061 50 168 – 50 168
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 27 560 – 27 560 27 771 – 27 771

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 872 633 –25 872 308 889 414 – 889 414  

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 290 434 293 352 285 989
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 95 756 97 716 94 150
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 148 785 155 402 148 016
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 227 112 253 328 249 621
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 1 824 6 016 2 865
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 51 026 73 925 38 488
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 814 937 879 739 819 129
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 39 852 39 852 32 105
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 39 852 39 852 32 105
12. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…08) 854 789 919 591 851 234
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 10 901 3 963 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 280
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 865 690 923 554 851 514
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 39 456 40 890 39 983
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 347 036 348 094 336 331
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 400 4 400 3 669
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 át vett pénz esz kö zök 396 910 472 863 473 364
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 340 951 391 009 391 009
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 784 802 866 247 853 347
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 80 888 57 307 14
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 80 888 57 307 14
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 865 690 923 554 853 361
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – 3 973
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 164
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 865 690 923 554 857 498
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –41 036 –17 455 38 191
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 41 036 17 455 –32 091
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –116

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 5 007 – 5 007 7 018 – 7 018
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –25 262 – –25 262 –25 146 – –25 146
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

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

(–) – – – –13 424 – –13 424
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) –20 255 – –20 255 –4 704 – –4 704
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 6 831 – 6 831 1 685 – 1 685
 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) –13 424 – –13 424 –3 019 – –3 019
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 Egyek Nagy köz ség Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett 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(tuk), 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, to váb bá a vo nat ko zó kor mány -
ren de let 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 tés tel je sí té sé rõl a 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 va lós ké pet ad.

Nagy Csa ba s. k.,
könyv vizs gá ló
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Érd 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 28 192 748 – 28 192 748 29 154 455 – 29 154 455
I. Im ma te ri á lis ja vak 49 380 – 49 380 34 150 – 34 150

II. Tár gyi esz kö zök 26 946 435 – 26 946 435 27 783 897 – 27 783 897
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 195 288 – 195 288 264 601 – 264 601
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 1 001 645 – 1 001 645 1 071 807 – 1 071 807

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 348 917 – 1 348 917 1 301 286 – 1 301 286
I. Kész le tek 2 965 – 2 965 1 953 – 1 953

II. Kö ve te lé sek 632 703 – 632 703 795 230 – 795 230
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 507 213 –  507 213 287 448 – 287 448
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 206 036 – 206 036 216 655 – 216 655

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 29 541 665 – 29 541 665 30 455 741 – 30 455 741

D) SAJÁT TÕKE 27 958 629 – 27 958 629 27 837 362 – 27 837 362
1. In du ló tõ ke 803 372 – 803 372 803 372 – 803 372
2. Tõ ke vál to zá sok 27 155 257 – 27 155 257 27 033 990 – 27 033 990

E) TARTALÉKOK 221 564 – 221 564 20 074 – 20 074
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 221 564 – 221 564 20 074 – 20 074

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 361 472 – 1 361 472 2 598 305 – 2 598 305
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 293 298 – 293 298 303 238 – 303 238

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 576 489 – 576 489 1 811 038 – 1 811 038
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 491 685 – 491 685 484 029 – 484 029

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 29 541 665 – 29 541 665 30 455 741 –  30 455 741

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 3 897 218 4 023 188 3 913 309
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 1 273 222 1 300 533 1 272 471
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 1 703 388 2 789 717 3 303 606
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 337 798 400 156 373 043
05. El lá tot tak jut ta tá sai 821 13 908 13 932
06. Fel újí tás 50 000 26 274 20 038
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 199 749 1 229 839 1 124 301
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 7 462 196 9 783 615 10 020 700
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 24 420 24 420 26 920
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 24 420 24 420 26 920
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 7 486 616 9 808 035 10 047 620
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 969 873 199 881 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 10 619
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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) 8 456 489 10 007 916 10 058 239
16. Mû kö dé si be vé te lek 600 362 561 086 745 936
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 3 497 710 3 939 902 3 787 978
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 350 000 613 698 448 432
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, át vett pénz esz kö zök 3 708 417 4 341 094 4 119 341
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 3 035 747 3 426 394 3 333 754
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 8 156 489 9 455 780 9 101 687
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 300 000 300 000 567 101
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 300 000 300 000 567 101
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 8 456 489 9 755 780 9 668 788
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 252 136 380 878
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –12 936
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 8 456 489 10 007 916 10 036 730
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –275 580 –275 580 –538 135
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 275 580 275 580 540 181
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –23 555

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 366 627 – 366 627 141 583 – 141 583
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –145 063 – –145 063 –121 509 – –121 509
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 27 615 – 27 615 16 505 – 16 505
 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) 193 949 – 193 949 3 569 – 3 569
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –24 251 – –24 251 –50 982 – –50 982
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
 8. Költ ség ve té si pénz ma rad vány (5+6+7) 169 698 – 169 698 –47 413 – –47 413
 9. 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 – – – – – –
10. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály

alap ján mó do sí tó té tel – – – – – –
11. Mó do sí tott pénz ma rad vány (8+9+10) 169 698 – 169 698 –47 413 – –47 413
12. A 11. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 41 981 – 41 981 37 177 – 37 177

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az ön kor mány zat össze vont, 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 össze vont éves költ -
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ség ve té si be szá mo lót, a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vény ben, és az ál lam ház tar tás szer ve ze ti be szá mo ló ké szí té 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.) kor mány 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 össze vont éves költ ség ve té si be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni,
pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad. Az in gat lan ka tasz ter-nyil ván tar tás ban és a va gyon ki -
mu ta tás ban sze rep lõ ér ték ada tok, az éves költ ség ve té si be szá mo ló ada ta i val össz hang ban van nak. A ren de let össz hang -
ban van az éves költ ség ve té si be szá mo ló val, meg fe lel a ha tá lyos tör vé nyek kö ve tel mé nye i nek.

Dr. Rocs kai Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló

Ér sek vad kert 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 1 991 557 – 1 991 557 1 919 835 –2 1 919 833
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 129 – 1 129 112 – 112
II. Tár gyi esz kö zök 724 875 – 724 875 655 803 –2 655 801
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 18 574 – 18 574 10 298 – 10 298
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 1 246 979 – 1 246 979 1 253 622 – 1 253 622
B) FORGÓESZKÖZÖK 53 583 – 53 583 37 300 – 37 300

I. Kész le tek 874 – 874 1 090 – 1 090
II. Kö ve te lé sek 41 169 – 41 169 26 709 – 26 709
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 8 496 – 8 496 5 679 – 5 679
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 3 044 – 3 044 3 822 – 3 822

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 045 140 – 2 045 140 1 957 135 –2 1 957 133

D) SAJÁT TÕKE 1 997 259 – 1 997 259 1 925 431 –2 1 925 429
1. In du ló tõ ke 53 399 – 53 399 53 399 – 53 399
2. Tõ ke vál to zá sok 1 943 860 – 1 943 860 1 872 032 –2 1 872 030

E) TARTALÉKOK 3 682 – 3 682 2 897 – 2 897
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 3 682 – 3 682 2 897 – 2 897
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 44 199 – 44 199 28 807 – 28 807
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 16 540 – 16 540 5 950 – 5 950
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 19 801 – 19 801 16 253 – 16 253
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 7 858 – 7 858 6 604 – 6 604

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 045 140 – 2 045 140 1 957 135 –2 1 957 133
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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 182 495 189 603 190 834
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 62 740 64 738 63 851
03. Do lo gi ki adá sok 91 194 101 700 101 848
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 47 634 54 554 54 224
05. El lá tot tak jut ta tá sai 400 400 380
06. Fel újí tás 2 000 7 428 6 323
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 931 5 112 6 094
08. Pénz for gal mi ki adá sok össze sen 388 394 423 535 423 554
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 17 000 17 000 17 000
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 17 000 17 000 17 000
12. Pénz for gal mi ki adá sok 405 394 440 535 440 554
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 18 436 3 948 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 778
15. Ki adá sok össze sen 423 830 444 483 441 332
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 37 744 35 618 34 763
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 185 018 190 823 187 066
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 6 999 3 190 3 159
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 4 363 2 554 2 554
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 180 100 207 930 214 738
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 160 372 167 477 167 477
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 409 861 437 561 439 726
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 11 440 – 43
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 11 440 – 43
26. Pénz for gal mi be vé te lek 421 301 437 561 439 769
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 2 529 6 922 6 922
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 254
29. Be vé te lek össze sen 423 830 444 483 445 437
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 5 560 17 000 23 094
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –5 560 17 000 –16 957
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –2 032

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 8 496 – 8 496 5 679 – 5 679
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –4 814 – –4 814 –2 782 – –2 782
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 3 682 – 3 682 2 897 – 2 897
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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

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 3 188 – 3 188 –1 074 – –1 074
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 6 870 – 6 870 1 823 – 1 823
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 Ér sek vad kert Köz ség Ön kor mány za tá nak 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 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 ti 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.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si 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 megbízható és valós képet ad.

Mes ter né Ber ta Il di kó s. k.,
könyv vizs gá ló

Gö döl lõ 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 21 013 937 – 21 013 937 21 090 386 – 21 090 386
I. Im ma te ri á lis ja vak 18 958 – 18 958 19 067 – 19 067

II. Tár gyi esz kö zök 18 094 377 – 18 094 377 17 415 236 – 17 415 236
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 526 784 – 526 784 613 918 – 613 918
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 2 373 818 – 2 373 818 3 042 165 – 3 042 165

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 722 465 – 1 722 465 1 381 875 – 1 381 875
I. Kész le tek 31 163 – 31 163 29 371 – 29 371

II. Kö ve te lé sek 518 888 – 518 888 179 776 – 179 776
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 002 851 –  1 002 851 1 013 083 – 1 013 083
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 169 563 – 169 563 159 645 – 159 645

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 22 736 402 – 22 736 402 22 472 261 – 22 472 261
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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 20 183 465 – 20 183 465 20 061 324 – 20 061 324
1. In dul–ó tõ ke 520 340 – 520 340 520 340 – 520 340
2. Tõ ke vál to zá sok 19 663 125 – 19 663 125 19 540 984 – 19 540 984
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 967 427 – 967 427 927 611 – 927 611
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 967 427 – 967 427 927 611 – 927 611

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 585 510 – 1 585 510 1 483 326 – 1 483 326
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 306 000 – 306 000 299 275 – 299 275

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 074 523 – 1 074 523 938 934 – 938 934
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 204 987 – 204 987 245 117 – 245 117

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 22 736 402 – 22 736 402 22 472 261 –  22 472 261

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 2 717 606 2 842 893 2 731 993
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 880 989 922 877 888 428
03. Do lo gi ki adá sok 1 110 604 1 298 247 1 355 794
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 1 126 665 1 238 656 1 180 079
05. El lá tot tak jut ta tá sai 100 170 46
06. Fel újí tás 171 476 157 561 152 704
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 095 310 1 120 508 949 302
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 7 102 750 7 580 912 7 258 346
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 313 798 214 598 211 198
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 313 798 214 598 211 198
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 7 416 548 7 795 510 7 469 544
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 119 802 246 734 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –9 918
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 7 536 350 8 042 244 7 459 626
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 355 921 364 885 406 761
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 3 571 639 3 571 748 3 828 687
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 255 751 299 601 405 298
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 182 242 166 092 242 566
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 2 171 920 2 239 066 2 448 349
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 625 901 1 717 637 1 717 637
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 6 355 231 6 475 300 7 089 095
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 720 710 640 616 340 633
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) 720 710 640 616 340 633
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 7 075 941 7 115 916 7 429 728
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 460 409 926 328 1 167 312
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 40 700
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 7 536 350 8 042 244 8 637 740
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 (+)]
–406 912 –426 018 998 061

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 406 912 426 018 129 435
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 50 618
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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 978 306 – 978 306 989 108 – 989 108
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –10 879 – –10 879 –61 497 – –61 497
 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) 967 427 – 967 427 927 611 – 927 611
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –41 099 – –41 099 –11 786 – –11 786
 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) 926 328 – 926 328 915 825 – 915 825
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 643 573 – 643 573 152 102 – 152 102
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány 282 755 – 282 755 763 723 – 763 723

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Gö döl lõ Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. évi költ ség ve té si be szá mo ló ját (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 éves költ ség ve té si be szá mo lót (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 szó ló 249/2000. (XII. 24.) kor mány 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 éves költ ség ve té si be szá mo ló (az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló) az ál lam ház tar tás szer ve ze te va gyo ni, pénz ügyi
és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet 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 össz hang ban van nak.

Dr. Be ne dek Jó zsef s. k.,
könyv vizs gá ló
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Gyõ rúj ba rát 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 év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Be kek te tett esz kö zök 2 002 072 2 233 395
II. For gó esz kö zök 110 590 76 782

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 112 662 1 310 177

D) SAJÁT TÕKE 1 926 206 2 160 689
E) TARTALÉKOK 20 837 17 325
F) KÖTELEZETTSÉGEK 165 619 132 163

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 73 700 47 300
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 76 462 62 765

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 112 662 2 310 177

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 197 466 219 427
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 60 978 66 922
03. Do lo gi ki adá sok 118 137 130 181
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 58 258 275 804
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 24 096 25 317
12. Pénz for gal mi ki adá sok 546 985 784 725
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok – –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen –6 312 –998
15. Ki adá sok össze sen 540 673 783 727
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 37 903 37 769
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 272 660 276 535
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 43 699 36 780
21. Ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 146 616 363 071
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 488 590
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 20 110
26. Pénz for gal mi be vé te lek 542 747 781 213
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 25 075 21 592
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek 1 517 –1 371
29. Be vé te lek össze sen 569 339 801 434
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 51 949 22 697

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 22 094 18 209
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –1 257 17 884
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 20 837 17 325
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –66 6 312
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 20 771 23 637
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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 éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és  téte leit,
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. A könyv vizs gá lat ma gá ba fog lal ja a köz zé té tel re ke rü lõ éves egy sze rû sí tett be szá mo ló tény szá ma it és ki je -
len té se it alátámasztó bizonylatok szúrópróba szerû vizsgálatát.

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 ti 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 általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az éves egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo ló az ál lam ház tar tás szer ve ze te va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze -
té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

Nyi lat ko zom egy ben ar ról, hogy az ön kor mány za ti in gat lan ka tasz ter-nyil ván tar 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 adataival összhangban vannak.

Gyõ rúj ba rát 2005. évi ön kor mány za ti egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo lót az aláb bi fõbb ér té kek kel hitelesítem.

MÉRLEG
   Fõ összeg: 2 310 177 E Ft

PÉNZFORGALMI JELENTÉS
   Be vé te lek össze sen: 801 434 E Ft
   Ki adá sok össze sen: 783 727 E Ft
   Kü lön bö zet: 22 697 E Ft

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
   Zá ró pénz kész let 18 209 E Ft
   Mó do sí tott pénz ma rad vány 23 637 E Ft

Ered mény ki mu ta tás ké szí té sé re nem kö te le zett, vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat az önkormányzat.
Gyõ rúj ba rát köz ség 2005. évi költ ség ve té si be szá mo ló ját kor lá to zás nél kü li könyv vizs gá lói zá ra dék kal látom el.

Dr. Ha mar Pé ter s. k.,
könyv vizs gá ló

Jár dán há za 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 416 260 – 416 260 484 798 – 484 798
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 170 – 3 170 2 357 – 2 357
II. Tár gyi esz kö zök 370 253 – 370 253 440 851 – 440 851
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 749 – 3 749 3 749 – 3 749
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 39 088 – 39 088 37 841 – 37 841
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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 36 321 – 36 321 59 910 – 59 910
I. Kész le tek 253 – 253 356 – 356
II. Kö ve te lé sek 5 897 – 5 897 13 532 – 13 532
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 25 294 – 25 294 42 621 – 42 621
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 4 877 – 4 877 3 401 – 3 401

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 452 581 – 452 581 544 708 – 544 708

D) SAJÁT TÕKE 414 939 – 414 939 478 624 – 478 624
1. In du ló tõ ke 36 058 – 36 058 36 058 – 36 058
2. Tõ ke vál to zá sok 378 881 – 378 881 442 566 – 442 566
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 17 523 – 17 523 32 880 – 32 880
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 17 523 – 17 523 32 880 – 32 880
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 20 119 – 20 119 33 204 – 33 204
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 3 025 – 3 025 1 945 – 1 945
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 4 446 – 4 446 18 117 – 18 117
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 12 648 – 12 648 13 142 – 13 142

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 452 581 – 452 581 544 708 – 544 708

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 138 406 142 994 142 357
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 45 234 47 305 46 590
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 70 789 66 438 66 317
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 77 170 115 023 96 988
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 33 772 19 339
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 25 751 34 208 24 976
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 357 350 439 740 396 567
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 800 800 800
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 800 800 800
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 358 150 440 540 397 367
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 367 1 367 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –1 476
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 359 517 441 907 395 891
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 8 412 8 550 8 632
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 116 312 116 564 114 333
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 10 10 29
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 213 990 279 567 281 730
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 195 552 258 706 258 706
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 338 724 404 691 404 724
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 20 493 19 693 8 000
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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) 20 493 19 693 8 000
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 359 217 424 384 412 724
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 300 17 523 17 522
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 494
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 359 517 441 907 430 740
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–08–13) –19 693 –18 893 25 679
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 19 693 18 893 7 200
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 1 970

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 25 287 – 25 287 42 614 – 42 614
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –7 764 – –7 764 –9 734 – –9 734
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 

(1±2–3–4) 17 523 – 17 523 32 880 – 32 880
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –102 – –102 –7 634 – –7 634
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) 17 421 – 17 421 25 246 – 25 246
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 ség gel ter helt pénz ma rad vány 17 421 – 17 421 25 246 – 25 246
13. Sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Jár dán há za 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 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 á 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  álta -
lános számviteli elvek szerint készítették el.

A 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve tési be szá mo ló Jár dán há za Köz ség 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.

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 adataival összhangban vannak.

Gyõrf fi De zsõ s. k.,
könyv vizs gá ló
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Kis kõ rös 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 5 999 789 – 5 999 789 6 754 982 – 6 754 982
I. Im ma te ri á lis ja vak 8 864 – 8 864 29 620 – 29 620

II. Tár gyi esz kö zök 5 190 734 – 5 190 734 5 951 320 – 5 951 320
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 127 574 – 127 574 73 229 – 73 229
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 672 617 – 672 617 700 813 – 700 813
B) FORGÓESZKÖZÖK 634 440 – 634 440 632 389 – 632 389

I. Kész le tek 23 631 – 23 631 18 205 – 18 205
II. Kö ve te lé sek 244 556 – 244 556 107 722 – 107 722

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 276 599 – 276 599 416 595 – 416 595
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 89 654 – 89 654 89 867 – 89 867

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 634 229 – 6 634 229 7 387 371 – 7 387 371

D) SAJÁT TÕKE 5 692 378 – 5 692 378 6 726 374 – 6 726 374
1. In du ló tõ ke 564 421 – 564 421 564 421 – 564 421
2. Tõ ke vál to zá sok 5 127 957 – 5 127 957 6 161 953 – 6 161 953
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 249 466 – 249 466 400 343 – 400 343
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 249 466 – 246 466 400 343 – 400 343

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 692 385 – 692 385 260 654 – 260 654

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 17 570 – 17 570 15 995 – 15 995
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 558 028 – 558 028 138 540 – 138 540

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 116 787 – 116 787 106 119 – 106 119

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 634 229 – 6 634 229 7 387 371 – 7 387 371

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 1 525 502 1 506 573 1 492 387
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 487 826 480 147 477 288
03. Do lo gi ki adá sok 667 458 746 950 697 601
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 291 027 275 947 260 662
05. El lá tot tak jut ta tá sai 16 832 16 864 16 696
06. Fel újí tás 51 521 151 674 95 227
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 315 788 1 520 233 1 198 605
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 4 355 954 4 698 388 4 238 466
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 32 960 35 883 39 400
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 32 960 35 883 39 400
12. Pénz for gal mi ki adá sok 4 388 914 4 734 271 4 277 866
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 56 854 15 804 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 213
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 4 445 768 4 750 075 4 278 079

620 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 11. szám



Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 381 601 366 539 411 049
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 240 218 1 276 668 1 258 131
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 64 067 78 227 72 808
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 64 076 78 227 72 808
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 2 479 411 2 636 318 2 586 267
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 340 879 1 477 559 1 474 996
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 4 165 297 4 357 752 4 328 255
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 202 471 11 589 7 612
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 78 000 92 876 92 876
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 280 471 104 465 100 488
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 4 445 768 4 462 217 4 428 743
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 287 858 287 858
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –10 836
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 4 445 768 4 750 075 4 705 765
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –247 511 –68 582 377 647
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 247 511 68 582 61 088
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –11 049

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 276 599 – 276 599 416 427 – 416 427
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –27 133 – –27 133 –16 084 – –16 084
 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) 249 466 – 249 466 400 343 – 400 343
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 13 424 – 13 424 – – –
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – –2 385 – –2 385
 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 (±) – – – 4 911 – 4 911
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány

(5±6±7±8±9) 262 890 – 262 890 402 869 – 402 869
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 Kis kõ rös Vá ros Ön kor mány za ta és in téz mé nyei össze vont ada ta it tar tal ma zó egy sze rû sí tett
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 tuk, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got  sze -
reztünk ar ról, hogy az 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-
tett ék el.

Vé le mé nyünk sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló Kis kõ rös Vá ros 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 del 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.

Ba ta Zsu zsan na s. k.,
könyv vizs gá ló

Kis vár da 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 9 592 155 –3 000 9 589 155 10 855 877 – 10 855 877
I. Im ma te ri á lis ja vak 41 388 – 41 388 55 657 – 55 657
II. Tár gyi esz kö zök 7 758 340 – 7 758 340 8 026 104 – 8 026 104
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 507 764 –3 000 504 764 515 629 – 515 629
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 1 284 663 – 1 284 663 2 258 487 – 2 258 487
B) FORGÓESZKÖZÖK 972 082 – 972 082 1 251 363 – 1 251 363

I. Kész le tek 172 190 – 172 190 113 017 – 113 017
II. Kö ve te lé sek 158 803 – 158 803 187 476 – 187 476
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 454 614 – 454 614 651 213 – 651 213
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 186 475 – 186 475 299 657 – 299 657

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 10 564 237 3 000 10 564 237 12 107 240 – 12 107 240

D) SAJÁT TÕKE 9 095 261 – 9 095 261 9 980 300 – 9 980 300
1. In du ló tõ ke 1 463 688 – 1 463 688 1 463 688 – 1 463 688
2. Tõ ke vál to zá sok 7 631 573 – 7 631 573 8 516 612 – 8 516 612
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 201 564 – 201 564 665 493 – 665 493
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 201 564 – 201 564 665 493 – 665 493
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 267 412 – 1 267 415 1 461 447 – 1 461 447
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 329 871 – 329 871 711 393 – 711 393
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 498 016 – 498 019 464 677 – 464 677
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 439 525 – 439 525 285 377 – 285 377

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 10 564 237 – 10 567 234 12 107 240 – 12 107 240
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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 3 987 451 4 024 474 3 729 710
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 1 290 641 1 300 913 1 215 615
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 1 602 128 2 541 980 2 217 184
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 336 793 429 118 410 238
05. El lá tot tak jut ta tá sai 31 267 38 975 36 028
06. Fel újí tás 70 350 184 111 141 141
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 713 998 1 812 730 1 856 705
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 9 032 628 10 332 301 9 606 621
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 351 182 351 182 182 174
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 8 979
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 351 182 351 182 191 153
12. Pénz for gal mi ki adá sok 9 383 810 10 683 483 9 797 774
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 30 142 30 142 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 113 182
15. Ki adá sok össze sen 9 413 952 10 713 625 9 910 956
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 459 600 679 443 757 327
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 523 971 1 590 466 1 701 837
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 311 252 316 555 366 024
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 31 252 36 555 26 222
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 6 359 330 6 967 955 6 960 713
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 060 451 3 105 261 3 068 101
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 8 654 153 9 554 419 9 785 901
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 684 798 937 029 475 802
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 684 798 937 029 475 802
26. Pénz for gal mi be vé te lek 9 338 951 10 491 448 10 261 703
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 75 001 222 177 247 838
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –154 148
29. Be vé te lek össze sen 9 413 952 10 713 625 10 355 393
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –333 616 –585 847 427 118
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 333 616 585 847 284 649
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –267 330

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 451 908 – 451 908 648 507 – 648 507
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –230 344 – –230 344 16 986 – 16 986
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) –2 803 – –2 803 –511 – –511
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 204 367 – 204 367 666 004 – 666 004
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –42 432 – –42 432 –173 316 – –173 316
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –2 989 2 989 – – – –
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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

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 158 946 2 989 161 935 492 688 – 492 688
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 6 401 – 6 401 405 450 – 405 450

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Az ön kor mány zat 2005. évi gaz dál ko dá sá ról szó ló be szá mo ló a tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül ke rül a tes -
tü let elé. A ren de let ter ve zetet tes tü let elé ter jesz tés elõtt az SZMSZ-ben meg ha tá ro zott bi zott sá gok meg tár gyal ják. A be -
szá mo ló tar tal ma és szer ke ze te meg fe lel a jog sza bá lyi elõ írá sok nak. Az ál lam ház tar tá si tör vény ben elõ írt nál jó val több
táb lá zat ke rül a tes tü let elé. A tes tü le ti anyag ban a költ ség ve tés ere de ti és mó do sí tott elõ irány za tai, va la mint tel je sí té si
adatok megegyeznek a központi információs garnitúrában szereplõ fõ összegekkel.

A ren de let ter ve zet ben meg ta lál ha tó a pénz ma rad vány meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó rész, és a ja vas lat a pénz ma rad vány
fel hasz ná lá sá ra. Összes sé gé ben a ren de let ter ve zet szám sza ki ré sze he lyes, a tény le ge sen köny velt ada tok alap ján
 készült. Vé le mé nyem sze rint az elõ ter jesz tett anyag al kal mas ar ra, hogy a kép vi se lõ-tes tü let en nek alap ján tá jé ko zód jon
az ön kor mány zat 2005. évi gazdálkodásáról, és meghozza döntését a beszámoló elfogadásáról.

A be szá mo ló fe lül vizs gá la ta so rán meg ál la pí tot tam, hogy Kis vár da Ön kor mány zat 2005. évi gaz dál ko dá sá ról szó ló
be szá mo lót a tör vé nyi elõ írá sok nak meg fe le lõ en ál lí tot ták össze. A költ ség ve tés vég re haj tá sa so rán a kép vi se lõ-tes tü let
dön té sei vég re haj tás ra ke rül tek, a jogszabályi elõírások keretei között zajlott a gazdálkodás.

A nyil ván tar tá sok min ta vé te les fe lül vizs gá la ta alap ján lé nye ges sza bály ta lan ság ra uta ló kö rül ményt nem ta pasz tal -
tam, ezért az ön kor mány zat be szá mo ló já ra hiteles záradékot adok.

Mát rai Ist ván né s. k.,
könyv vizs gá ló

Kulcs 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 év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 084 660 1 093 133
I. Im ma te ri á lis ja vak 206 3 325
II. Tár gyi esz kö zök 957 276 968 198
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 016 1 559
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 125 162 120 051

B) FORGÓESZKÖZÖK 24 891 46 526
I. Kész le tek – –
II. Kö ve te lé sek 9 458 8 603
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 9 638 32 249
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 795 5 674

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 109 551 1 139 659
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

D) SAJÁT TÕKE 1 085 941 1 095 857
E) TARTALÉKOK 8 622 34 150
F) KÖTELEZETTSÉGEK 14 988 9 652

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – 1 667
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 8 177 4 212
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 6 811 3 773

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 109 551 1 139 659

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 78 460 82 297 80 713
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 25 806 25 966 25 955
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 53 715 64 510 59 065
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 18 000 16 260 12 944
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 9 000 11 200 10 469
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 30 500 31 837 31 676
08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 6 313 6 313 5 813
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (1–9) 221 794 238 383 226 635
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 15 206 28 139 –
12. Ki adá sok át fu tók nél kül 237 000 266 522 226 635
13. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ ki adá sok – – –121
14. Ki adá sok össze sen 237 000 266 522 226 514
15. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 17 685 16 593 13 892
16. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 130 759 130 957 129 832
17. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 10 000 18 000 16 301
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 72 170 88 324 89 008
19. Eb bõl költ ség ve té si tá mo ga tás 61 170 70 539 70 538
20. Hi te lek be vé te lei 480 3 150 3 130
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
22. Pénz for gal mi be vé te lek 231 094 257 024 252 163
23. Elõ zõ évi pénz ma rad vány ig. vét. 5 906 9 498 10 879
24. Be vé te lek át fu tók nél kül 237 000 266 522 263 042
25. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –3 059
26. Be vé te lek össze sen 237 000 266 522 259 983

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Költ ség ve té si bank szám lák zá ró e gyen le gei 9 558 32 063
2. Pénz tá rak, be tét köny vek zá ró e gyen le gei 80 165
3. Zá ró pénz kész let 9 638 32 228
4. Költ ség ve té si ak tív ki egyen lí tõ el szá mo lá sok 446 140
5. Passzív ki egyen lí tõ el szá mo lá sok – –
6. Ak tív át fu tó el szá mo lá sok 5 349 5 534
7. Passzív át fu tó el szá mo lá sok 6 800 3 752
8. Ak tív füg gõ el szá mo lá sok – –
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

9. Passzív füg gõ el szá mo lá sok 11 –

10. Egyéb ak tív, passzív el szá mo lá sok –1 016 1 922

11. Elõ zõ évek tar ta lé ká nak ma rad vá nya – –

12. Vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nye – –

13. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 8 622 34 150

14. In téz mé nyi ktgv.-i be fiz. több let tám mi att – –

15. Ktgve té si be fi ze tés több let tám. mi att –3 589 –2 716

16. Ktgve té si kut. ki uta lat lan int. tám. mi att – –

17. Ktgve té si kut. ki uta lat lan tá mo ga tás mi att 872 255

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

19. Költ ség ve té si pénz ma rad vány 5 905 34 405

20. Eb bõl kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány – 5 879

21. Mó do sí tott pénz ma rad vány 5 905 28 526

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 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 egy sze rû sí tett be szá mo lót a szám vi te li
tör vény ben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az éves egy sze rû sí tett be szá mo ló az ön kor mány zat 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 zár szám adá si ren de let ter ve zet az éves egy sze rû sí tett be szá mo ló adataival összhangban van. 

Pá mer Zol tán s. k.,
könyv vizs gá ló

Kun szent már ton 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 3 753 810 – 3 753 810 4 199 819 – 4 199 819
I. Im ma te ri á lis ja vak 13 105 – 13 105 8 731 – 8 731

II. Tár gyi esz kö zök 2 864 891 – 2 864 891 3 301 650 – 3 301 650
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 256 517 – 256 517 226 016 – 226 016
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 619 297 – 619 297 663 422 – 663 422

B) FORGÓESZKÖZÖK 296 787 – 296 787 199 391 – 199 391
I. Kész le tek 4 572 – 4 572 3 625 – 3 625

II. Kö ve te lé sek 65 579 65 579 58 122 – 58 122
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 186 648 –  186 648 129 706 – 129 706
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 39 988 – 39 988 7 938 – 7 938

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 050 597 – 4 050 597 4 399 210 – 4 399 210
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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 3 615 650 – 3 615 650 3 776 938 – 3 776 938
1. In du ló tõ ke 207 507 – 207 507 207 507 – 207 507
2. Tõ ke vál to zá sok 3 408 143 – 3 408 143 3 569 431 – 3 569 431
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 132 772 – 132 772 56 257 – 56 257
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 132 772 – 132 772 56 257 – 56 257

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 302 175 – 302 175 566 015 – 566 015
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 59 140 – 59 140

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 208 311 – 208 311 425 488 – 425 488
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 93 864 – 93 864 81 387 – 81 387

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 050 597 – 4 050 597 4 399 210 –  4 399 210

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 878 876 946 872 943 128
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 290 222 311 247 309 770
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 414 171 514 758 470 896
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 194 771 227 544 238 630
05. El lá tot tak jut ta tá sai 10 875 10 875 10 530
06. Fel újí tás 8 448 42 752 24 796
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 151 542 1 331 248 661 731
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 2 948 905 3 385 296 2 659 481
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 185 371 235 145 8 771
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 185 371 235 145 8 771
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 3 134 276 3 620 441 2 668 252
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 9 924 9 924 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –31 980
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 3 144 200 3 630 365 2 636 272
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 144 234 160 042 152 388
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 746 429 746 427 727 392
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 25 685 78 160 74 840
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 2 215 12 516 12 929
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 1 817 058 2 020 279 1 394 161
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 003 740 1 224 069 1 129 459
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 2 733 406 3 004 908 2 348 781
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 343 294 427 244 185 015
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 30 000 36 621 36 621
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 373 294 463 865 221 636
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 3 106 700 3 468 773 2 570 417
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 37 500 161 592 132 773
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 8 884
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 3 144 200 3 630 365 2 712 074
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –187 923 –228 720 –177 927
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 187 923 228 720 212 865
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 40 864
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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 185 382 – 185 382 128 411 – 128 411
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –52 610 – –52 610 –72 154 – –72 154
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 24 356 – 24 356 – – –
 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) 108 416 – 108 416 56 257 – 56 257
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 7 620 – 7 620 3 528 – 3 528
 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) 116 036 – 116 036 59 785 – 59 785
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 3 547 – 3 547 – – –
12. 10-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 112 489 – 112 489 60 814 – 60 814
1 3. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Kun szent már ton Vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves  költségve -
tési 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 fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li
el vek, to váb bá a vo nat ko zó kor mány ren de let sze rint ké szí tet ték el. Vé le mé nyünk sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá -
mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, Kun szent már ton Vá ros Ön kor mány za ta és in téz mé nyei 2005. de cem ber 31-én  fenn -
álló 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.

Pusz tai Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló

La ki te lek 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 év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 791 406 799 396
I. Im ma te ri á lis ja vak 9 708 8 354
II. Tár gyi esz kö zök 726 888 736 165
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 54 530 54 609
IV. Üze mel te tés re át adott 280 268
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

B) FORGÓESZKÖZÖK 121 737 79 983
I. Kész le tek 1 351 964
II. Kö ve te lé sek 27 320 23 017
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 77 437 39 544
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 629 16 458

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 913 143 879 379

D) SAJÁT TÕKE 788 168 655 139
1. In du ló tõ ke 57 295 57 295
2. Tõ ke vál to zá sok 697 873 597 844
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 70 428 31 563
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 70 347 30 611
II. Vál lal ko zá si tar ta lék 81 952

F) KÖTELEZETTSÉGEK 87 547 192 677
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 29 338 25 230
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 35 571 143 008
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 22 638 24 439

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 913 143 879 379

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 323 432 326 853 318 268
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 102 533 104 398 102 138
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 218 784 233 346 216 472
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 28 260 94 797 96 055
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 5 100 26 002 19 726
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 139 061 533 441 31 632
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 817 170 1 318 837 784 291
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 (1+…+9) 817 170 1 318 837 784 291
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 10 327 4 827 0
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 829
15. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 827 494 1 323 664 785 120
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 101 388 108 168 95 888
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 299 312 297 749 299 166
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 20 000 20 150 3 942
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 ge sen át vett pénz esz kö zök 204 185 604 645 304 662
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 190 485 400 239 250 539
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 624 885 1 030 712 703 658
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 157 612 224 457 41 768
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 157 612 224 457 41 768
26. Pénz for gal mi be vé te lek 782 497 1 255 169 745 426
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 45 000 68 495 68 495
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 1 801
29. Be vé te lek össze sen 827 497 1 323 664 815 722
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –157 612 –224 457 –12 138
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 157 612 224 457 41 768
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 972
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgyév
Könyv vizs gá ló

ált. elf.

1. Zá ró pénz kész let 77 437 39 544 39 544
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok egyen le ge –7 009 –7 981 –7 981
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 (–) 81 952 952
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 70 347 30 611 30 611
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –1 934 994 994
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 68 413 31 605 31 605
11. 10-bõl egész ség bizt. alap ból fo lyó sí tott pénz eszk. ma rad vá nya – – –
12. 10-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 547 9 102 9 102
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány 67 866 22 503 22 503

Egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgyév
Könyv vizs gá ló

ált. elf.

1. Vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te lei szak fel ada ton elszá molt be vé te lei 44 853 26 529 26 529
2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton elszá molt ki adá sai (–) 44 772 25 577 25 577
3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye 81 952 952
4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér tékcsök ke né si le írás (±) 4 042 4 214 4 214
5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz nál ni ter ve zett 

ered mény (–) – – –
6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó 

egyéb té tel (–) – – –
7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénzfor gal mi ered mé nye –3 961 –3 262 –3 262
8. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés – – –
9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 81 952 952

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán La ki te lek Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. év rõl ké szült egy sze rû sí tett 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, 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 tel rõl szó ló 2000. évi C. 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 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak, va la mint az ál -
ta lá nos és a Korm. ren de let sze rint spe ci á li san ér vé nye sü lõ szám vi te li alap el vek sze rint ké szí tet ték el. Az egyszerûsített
éves beszámoló Lakitelek Község Önkormányzatának vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós
képet ad.

La ki te lek ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját
879 379 ezer fo rint mér leg fõ összeg gel,
815 722 ezer fo rint be vé tel lel,
785 120 ezer fo rint ki adás sal,
 31 605 ezer fo rint mó do sí tott pénz ma rad vánnyal,
 –3 262 ezer fo rint váll. ered ménnyel hi te le sí tem.

Kóc só né Kür ti Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló
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Mo hács 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 év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 23 457 547 23 439 994
I. Im ma te ri á lis ja vak 147 156 153 978
II. Tár gyi esz kö zök 20 438 069 20 486 156
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 444 644 471 650
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 2 427 678 2 328 210

B) FORGÓESZKÖZÖK 799 926 553 828
I. Kész le tek 27 399 26 693
II. Kö ve te lé sek 179 277 97 044
III. Ér ték pa pí rok 1 981 32 988
IV. Pénz esz kö zök 483 152 310 807
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 108 117 86 296

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 24 257 473 23 993 822

D) SAJÁT TÕKE 23 451 469 23 410 885
1. In du ló tõ ke 466 704 466 704
2. Tõ ke vál to zá sok 20 972 756 21 286 976
3. Ér té ke lé si tar ta lék 2 012 009 1 657 205

E) TARTALÉKOK 342 499 114 922
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 342 499 114 922
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 463 505 468 015
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 57 552 40 555
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 157 582 145 733
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 248 371 281 727

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 24 257 473 23 993 822

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 2 809 067 2 828 851 2 783 124
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 927 731 920 111 908 772
03. Do lo gi ki adá sok 1 586 977 1 979 051 1 894 694
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 2 837 230 2 998 173 653 213
05. El lá tot tak jut ta tá sai 17 391 16 320 13 233
06. Fel újí tás 379 172 391 548 190 173
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 4 229 846 4 258 783 633 126
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 12 787 414 13 392 837 7 076 335
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 10 400 19 400 59 950
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 31 007
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 10 400 19 400 90 957
12. Pénz for gal mi ki adá sok 12 797 814 13 412 237 7 167 292
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 237 150 302 301 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –21 821
15. Ki adá sok össze sen 13 034 964 13 714 538 7 145 471
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 509 264 572 483 637 701
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 860 993 1 841 239 1 905 405
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 750 060 750 243 238 387
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 10 000 10 183 21 310
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 9 062 354 9 144 123 4 142 574
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 202 665 1 557 651 1 557 651
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 12 182 671 12 308 088 6 924 067
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 852 293 1 019 797 15 648
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 1 981 –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 852 293 1 021 778 15 648
26. Pénz for gal mi be vé te lek 13 034 964 13 329 866 6 939 715
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 0 384 672 390 848
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 30 866
29. Be vé te lek össze sen 13 034 964 13 714 538 7 361 429
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –841 893 –1 002 378 238 580
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 841 893 1 002 378 –75 309
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 52 687

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 482 554 307 664
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –140 055 –192 742
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya –53 188 10 753
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 395 687 104 169
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –185 067 –9 531
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 210 620 94 638
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 egész ség bizt. alap ból fo lyó sí tott pénz eszk. ma rad vá nya 205 481 93 053
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány 5 139 1 946

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Mo hács Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. évi 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 fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el. Az éves be szá mo ló az önkormányzat
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

A kép vi se lõ-tes tü let nek 23 993 822 ezer Ft mér leg fõ összeg gel, 7 553 234 E Ft be vé te li és 7 245 570 E Ft ki adá si fõ -
összeg gel ja vas lom az éves költ ség ve té si be szá mo ló elfogadását.

Fad di Lász ló s. k.,
könyv vizs gá ló
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Mór 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 8 549 581 – 8 549 581 8 536 218 – 8 536 218
I. Im ma te ri á lis ja vak 46 167 – 46 167 22 273 – 22 273

II. Tár gyi esz kö zök 7 061 255 – 7 061 255 7 086 320 – 7 086 320
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 165 891 – 165 891 187 520 – 187 520
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 1 276 268 – 1 276 268 1 240 105 – 1 240 105

B) FORGÓESZKÖZÖK 259 303 – 259 303 234 270 – 234 270
I. Kész le tek 10 419 – 10  419 10 684 – 10 684

II. Kö ve te lé sek 68 364 – 68 364 32 233 – 32 233
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 66 860 –  66 860 67 958 – 67 958
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 113 660 – 113 660 123 395 – 123 395

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 8 808 884 – 8 808 884 8 770 488 – 8 770 488

D) SAJÁT TÕKE 8 007 762 – 8 007 762 7 721 850 – 7 721 850
1. In du ló tõ ke 445 591 – 445 591 445 591 – 445 591
2. Tõ ke vál to zá sok 7 562 171 – 7 562 171 7 276 259 – 7 276 259
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 74 921 – 74 921 79 117 – 79 117
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 74 921 – 74 921 79 117 – 79 117

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 726 201 – 726 201 969 521 – 969 521
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 6 000 – 6 000 563 264 – 563 264

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 614 602 – 614 602 294 021 – 294 021
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 105 599 – 105 599 112 236 – 112 236

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 8 808 884 – 8 808 884 8 770 488 –  8 770 488

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 1 623 173 1 620 047 1 570 361
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 514 257 512 845 494 500
03. Do lo gi ki adá sok 1 028 066 1 148 948 1 070 642
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 211 196 217 726 212 070
05. El lá tot tak jut ta tá sai 10 350 10 286 10 199
06. Fel újí tás 2 959 31 637 25 445
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 131 921 388 140 279 863
08. Hi te lek ki adá sai 451 468 77 580 77 580
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 3 973 390 4 007 209 3 740 660
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 276 114 138 680 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 9 735
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 4 249 504 4 145 889 3 750 395
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 275 587 289 660 282 776
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 593 113 1 578 748 1 548 585

11. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 633



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 33 624 36 266 18 968
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 12 924 12 924 14 164
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 1 559 232 1 605 423 1 605 302
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 654 795 712 432 712 432
20. Hi te lek be vé te lei 758 088 533 715 289 225
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
22. Pénz for gal mi be vé te lek (14+15+16+18+20+21) 4 219 644 4 043 812 3 744 856
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 29 860 102 077 104 677
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 6 558
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 4 249 504 4 145 889 3 856 091
26. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –306 620 –456 135 –102 772
27. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 306 620 456 135 211 645
28. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –3 177

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 66 825 – 66 825 67 844 – 67 844
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 8 096 – 8 096 11 273 – 11 273
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –2 600 – –2 600 – – –
 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) 72 321 – 72 321 79 117 – 79 117
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –5 135 – –5 135 16 180 – 16 180
 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) 67 186 – 67 186 95 297 – 95 297
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 1 378 – 1 378 2 328 – 2 328

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Mór Vá ros Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett össze vont éves 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 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, to váb bá a vo nat ko zó kor -
mány ren de let 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 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 va lós ké pet ad.

 Karpf né Ko lozs vá ri Bor bá la Ibo lya s. k.,
könyv vizs gá ló
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Nagy szé nás Nagy 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 1 159 741 – 1 159 741 1 174 109 – 1 174 109
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 160 – 1 160 14 – 14

II. Tár gyi esz kö zök 976 286 – 976 286 965 100 – 965 100
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 115 423 – 115 423 117 159 – 117 159
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 66 872 – 66 872 91 836 – 91 836

B) FORGÓESZKÖZÖK 63 790 – 63 790 47 454 – 47 454
I. Kész le tek 460 – 460 443 – 443

II. Kö ve te lé sek 23 766 – 23 766 22 575 – 22 575
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 25 438 –  25 438 23 081 – 23 081
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 126 – 14 126 1 355 – 1 355

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 223 531 – 1 223 531 1 221 563 – 1 221 563

D) SAJÁT TÕKE 1 088 593 – 1 088 593 1 080 421 – 1 080 421
1. In du ló tõ ke 121 426 – 121 426 121 426 – 121 426
2. Tõ ke vál to zá sok 967 167 – 967 167 958 995 – 958 995

E) TARTALÉKOK 18 368 – 18 368 4 042 – 4 042
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 18 368 – 18 368 4 042 – 4 042

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 116 570 – 116 570 137 100 – 137 100
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 67 746 – 67 746 65 845 – 65 845

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 27 628 – 27 628 50 861 – 50 861
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 21 196 – 21 196 20 394 – 20 394

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 223 531 – 1 223 531 1 221 563 –  1 221 563

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 292 531 296 883 295 249
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 95 823 96 190 94 808
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 147 803 152 871 146 587
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 61 721 84 361 83 659
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 11 200 23 060 22 974
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 31 450 15 935 15 935
08. Hi te lek ki adá sai 12 904 12 904 12 904
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 653 432 682 204 672 116
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 11 399 14 862 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 24 388
13. Ki adá sok össze sen 664 831 697 066 696 504
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 57 795 62 183 56 140
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 290 201 290 088 292 503
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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 15 620 2 584 2 686
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 228 727 268 208 275 455
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 207 775 239 579 239 498
20. Hi te lek be vé te lei 15 000 31 000 31 003
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei 39 120 21 796 –
22. Pénz for gal mi be vé te lek 646 463 675 859 657 787
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 18 368 21 207 18 371
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 20 346
25. Be vé te lek össze sen 664 831 697 066 696 504

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 – – 25 400 – – 23 033
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) – – –7 032 – – –18 991
 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) – – 18 368 – – 4 042
 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 (±) – – –5 142 – – –1 213
 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 (±) – – 4 287 – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) – – 17 513 – – 2 829
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 Nagy szé nás Nagy köz ség Ön kor mány za ta 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 össze vont
éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, és 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 kor mány ren de let ben fog lal tak, va la mint az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el. Az
össze vont egy sze rû sí tett be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

Jó zsa Bé la s. k.,
könyv vizs gá ló
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Nyer ges új fa lu 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 3 693 244 – 3 693 244 3 737 755 – 3 737 755
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 064 – 6 064 6 947 – 6 947

II. Tár gyi esz kö zök 3 586 596 – 3 586 596 3 547 338 – 3 547 338
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 100 350 – 100 350 90 005 – 90 005
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 234 – 234 93 465 – 93 465
B) FORGÓESZKÖZÖK 304 647 – 304 647 252 655 – 252 655

I. Kész le tek 119 – 119 869 – 869
II. Kö ve te lé sek 51 364 – 51 364 58 441 – 58 441

III. Ér ték pa pí rok 191 740 – 191 740 117 714 – 117 714
IV. Pénz esz kö zök 29 046 – 29 046 58 687 – 58 687
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 32 378 – 32 378 16 944 – 16 944

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 997 891 – 3 997 891 3 990 410 – 3 990 410

D) SAJÁT TÕKE 3 868 809 – 3 868 809 3 766 410 – 3 766 410
1. In du ló tõ ke 486 335 – 486 335 486 335 – 486 335
2. Tõ ke vál to zá sok 3 382 474 – 3 382 474 3 280 075 – 3 280 075

E) TARTALÉKOK 14 372 – 14 372 23 524 – 23 524
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 14 372 – 14 372 23 524 – 23 524

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 114 710 – 114 710 200 476 – 200 476

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 14 938 – 14 938
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 67 658 – 67 658 133 431 – 133 431

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 47 052 – 47 052 52 107 – 52 107

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 997 891 – 3 997 891 3 990 410 – 3 990 410

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 611 132 621 046 614 342
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 193 274 199 228 195 932
03. Do lo gi ki adá sok 409 591 539 701 478 213
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 46 365 76 074 67 926
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 22 684 20 089 6 142
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 271 289 340 207 178 664
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 554 335 1 796 345 1 541 219
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 (09+10) – – –
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 554 335 1 796 345 1 541 219
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 36 325 39 312 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –15 434
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 590 660 1 835 657 1 525 785
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 72 011 81 321 78 613
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 730 026 751 793 729 946
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 106 635 191 520 154 710
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 8 200 86 950 88 352
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 627 059 736 270 510 471
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 288 126 349 924 349 924
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 535 731 1 760 904 1 473 740
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei – 14 938 1 112
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 41 100 45 443 75 519
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 41 100 60 381 76 631
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 576 831 1 821 285 1 550 371
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 13 829 14 372 14 701
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 4 693
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 590 660 1 835 657 1 569 765
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –41 000 –60 381 –52 778
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 41 100 60 381 76 631
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 20 127

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 29 046 – 29 046 58 325 – 58 325
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –14 674 – –14 647 –34 801 – –34 801
 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) 14 372 – 14 372 23 524 – 23 524
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –8 377 – –8 377 –6 254 – –6 254
 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) 5 995 – 5 995 17 270 – 17 270
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 1 321 – 1 321 – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány – – – – – –
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 4 674 – 4 674 17 270 – 17 270

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Nyer ges új fa lu Vá ros Ön kor mány za tá nak 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 egy -
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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 költ ség ve té si be szá mo ló Nyer ges új fa lu Vá ros Ön kor mány za ta va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi 
hely ze té rõl meg bíz ha tó va lós ké pet ad.

Bí ró Já nos né s. k.,

könyv vizs gá ló

Nyír ká ta 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 665 620 – 665 620 656 549 – 656 549
I. Im ma te ri á lis ja vak 657 – 657 1 368 – 1 368

II. Tár gyi esz kö zök 664 963 – 664 963 655 181 – 655 181
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök – – – – – –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – – – – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 20 342 – 20 342 25 689 – 25 689
I. Kész le tek 425 – 425 649 – 649

II. Kö ve te lé sek 8 147 – 8 147 11 626 – 11 626
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 4 376 –  4 376 4 005 – 4 005
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 394 – 7 394 9 409 – 9 409

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 685 962 – 685 962 682 238 – 682 238

D) SAJÁT TÕKE 658 101 – 658 101 641 044 – 641 044
1. In du ló tõ ke 18 975 – 18 975 18 975 – 18 975
2. Tõ ke vál to zá sok 639 126 – 639 126 622 069 – 622 069
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –85 – –85 1  583 – 1 583
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –85 – –85 1 583 – 1 583

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 27 946 – 27 946 39 611 – 39 611
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 10 959 – 10 959 4 564 – 4 564

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 5 132 – 5 132 23 216 – 23 216
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 855 – 11 855 11 831 – 11 831

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 685 962 – 685 962 682 238 –  682 238
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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 140 268 140 268 130 644
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 45 564 45 564 42 876
03. Do lo gi ki adá sok 73 925 74 101 66 371
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 91 394 91 521 88 470
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 12 191 12 191 6 778
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 363 342 363 645 335 139
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 4 841 4 841 4 841
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 4 841 4 841 4 841
12. Pénz for gal mi ki adá sok 368 183 368 486 339 980
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 761 761 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 015
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 368 944 369 247 341 995
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 13 341 13 341 15 095
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 100 644 100 644 100 645
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – – 800
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 át vett pénz esz kö zök 212 569 220 956 216 608
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 118 695 203 658 203 659
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 326 554 334 941 333 148
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 42 390 34 306 8 500
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) 42 390 34 306 8 500
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 368 944 369 247 341 648
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – 2 521
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –24
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 368 944 369 247 344 145
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –37 549 –29 465 530
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 37 549 25 165 3 659
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –2 039

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 4376 – 4376 4005 – 4005
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –4461 – –4461 –2422 – –2422
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –1255 – –1255 –1292 – –1292
 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) 1170 – 1170 2875 – 2875
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –1496 – –1496 1842 – 1842
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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) –326 – –326 4717 – 4717
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 sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Nyír ká ta Köz ség Ön kor mány za tá nak 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 
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 sze rint ké szí tet ték el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Nyír ká ta Köz ség 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, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Az ön kor mány zat 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 tá sá ban
sze rep lõ ér ték ada to kat az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ada ta i val össz hang ban sze re pel te tik.

Lé va y né Ha ra szi Ilo na s. k.,
könyv vizs gá ló

Pol gár di Vá ros Ön kor mány za ta 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 3 086 352 – 3 086 352 3 023 299 – 3 023 299
I. Im ma te ri á lis ja vak 13 357 – 13 357 5 554 – 5 554

II. Tár gyi esz kö zök 2 508 567 – 2 508 567 2 520 523 – 2 520 523
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 87 409 – 87 409 38 198 – 38 198
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 477 019 – 477 019 459 024 – 459 024
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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 193 154 – 193 154 246 513 – 246 513
I. Kész le tek – – – 2 475 – 2 475

II. Kö ve te lé sek 40 140 – 40 140 49 614 – 49 614
III. Ér ték pa pí rok 74 706 – 74 706 82 256 – 82 256
IV. Pénz esz kö zök 50 405 –  50 405 81 835 – 81 835
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 27 903 – 27 903 30 333 – 30 333

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 279 506 – 3 279 506 3 269 812 – 3 269 812

D) SAJÁT TÕKE 3 110 567 +72 3 110 639 3 038 022 – 3 038 022
1. In du ló tõ ke 75 321 – 75 321 75 321 – 75 321
2. Tõ ke vál to zá sok 3 035 246 +72 3 035 318 2 962 701 – 2 962 701

E) TARTALÉKOK 39 966 – 39 966 73 735 – 73 735
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 39 966 – 39 966 73 735 – 73 735

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 128 973 –72 128 901 158 055 – 158 055
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 36 453 –72 36 381 35 604 – 35 604

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 54 214 – 54 214 84 018 – 84 018
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 38 306 – 38 306 38 433 – 38 433

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 279 506 – 3 279 506 3 269 812 –  3 269 812

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 336 162 344 989 335 548
02. Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék 107 492 112 546 107 596
03. Do lo gi ki adá sok 157 810 209 680 207 992
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 63 928 105 890 103 136
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 4 044 4 044
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 26 764 131 389 90 932
08. Hi te lek ki adá sai 41 353 41 353 41 353
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 65 950 –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 733 509 1 015 841 890 601
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 22 091 22 091 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 430
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 755 600 1 037 932 893 031
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 39 519 66 366 66 484
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 343 409 362 538 354 799
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 6 993 19 143 19 151
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 262 4 192 4 201
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 298 316 385 618 398 417
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 223 358 289 706 289 706
20. Hi te lek be vé te lei 7 397 43 099 43 069
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei 20 000 108 400 42 450
22. Pénz for gal mi be vé te lek (14+15+16+18+20+21) 715 634 985 164 924 370
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 39 966 52 768 52 768
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 127
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 755 600 1 037 932 977 265
26. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 13 956 –44 196 42 371
27. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –13 956 44 196 –44 166
28. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –2 303
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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 50 369 – 50 369 81 835 – 81 835
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –10 403 – –10 403 –8 100 – –8 100
 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) 39 966 – 39 966 73 735 – 73 735
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) +8 757 – +8 757 –18 445 – –18 445
 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) 48 723 – 48 723 55 290 – 55 290
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 Pol gár di Vá ros Ön kor mány zat 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 szám vi te li el vek, to váb bá a vo nat ko zó kor mány-
ren de let 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 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 va lós ké pet ad.

Karpf né Ko lozs vá ri Bor bá la Ibo lya s. k.,

könyv vizs gá ló
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Prügy 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 509 312 – 509 312 769 063 – 769 063
I. Im ma te ri á lis ja vak 561 – 561 560 – 560
II. Tár gyi esz kö zök 514 696 – 504 696 761 060 – 761 060
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 4 055 – 4 055 7 443 – 7 443
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 26 849 – 26 849 18 224 – 18 224

I. Kész le tek 307 – 307 275 – 275
II. Kö ve te lé sek 4 289 – 4 289 5 061 – 5 061
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 13 502 – 13 502 2 086 – 2 086
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 751 – 8 751 10 802 – 10 082

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 536 161 – 536 161 787 287 – 787 287

D) SAJÁT TÕKE 490 756 – 490 756 715 835 – 715 835
1. In du ló tõ ke 37 474 – 37 474 37 474 – 37 474
2. Tõ ke vál to zá sok 453 282 – 453 282 678 361 – 678 361
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 4 370 – 4 370 –6 809 – –6 809
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 4 370 – 4 370 –6 809 – –6 809
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 41 035 – 41 035 78 261 – 78 261
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 13 967 – 13 967 32 033 – 32 033
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 9 185 – 9 185 26 531 – 26 531
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 17 883 – 17 883 19 697 – 19 697

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 536 161 – 536 161 787 287 – 787 287

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 195 984 193 232 188 593
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 63 749 63 278 61 573
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 74 530 80 284 72 727
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 142 593 154 094 154 402
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 20 756 2 499 2 000
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 157 350 183 051 177 451
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 654 962 676 438 656 746
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – 2 000
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – – 2 000
12. Pénz for gal mi ki adá sok 654 962 676 438 658 746
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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 1 553 1 553 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 051
15. Ki adá sok össze sen 656 515 677 991 660 797
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 11 611 11 611 14 360
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 162 009 161 633 161 134
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 450 058 461 374 433 074
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 294 569 310 235 310 235
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 623 678 634 618 608 568
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 31 228 36 999 38 999
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 31 228 36 999 38 999
26. Pénz for gal mi be vé te lek 654 906 671 617 647 567
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 1 609 6 374 6 795
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 1 814
29. Be vé te lek össze sen 656 515 677 991 656 176
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –31 228 –36 999 –41 383
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 31 228 36 999 38 999
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –237

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 13 502 – 13 502 2 086 – 2 086
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –9 132 – –9 132 –8 895 – –8 895
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 1 319 – 1 319 – – –
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 3 051 – 3 051 –6 809 – –6 809
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 375 – 375 –4 311 – –4 311
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 3 426 – 3 426 –11 120 – –11 120
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 ség gel ter helt pénz ma rad vány 971 – 971 – – –
13. Sza bad pénz ma rad vány 2 455 – 2 455 – – –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Prügy 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 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 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 költ ség ve té si be szá mo ló Prügy Köz ség Ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze -
té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet.

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 adataival összhangban vannak.

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

Sal gó tar ján Megyei Jogú 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 17 594 341 – 17 594 341 18 073 793 – 18 073 793
I. Im ma te ri á lis ja vak 17 855 – 17 855 31 826 – 31 826
II. Tár gyi esz kö zök 9 064 366 – 9 064 366 9 504 761 – 9 504 761
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 068 140 – 1 068 140 1 016 595 – 1 016 595
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 7 443 980 – 7 443 980 7 520 611 – 7 520 611
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 906 395 – 1 906 395 2 338 045 – 2 338 045

I. Kész le tek 9 439 – 9 439 10 323 – 10 323
II. Kö ve te lé sek 420 133 – 420 133 517 751 – 517 751
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 435 138 – 1 435 138 1 740 574 – 1 740 574
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 41 685 – 41 685 69 397 – 69 397

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 19 500 736 – 19 500 736 20 411 838 – 20 411 838

D) SAJÁT TÕKE 15 212 653 – 15 212 653 15 590 759 – 15 590 759
1. In du ló tõ ke 1 857 690 – 1 857 690 1 857 690 – 1 857 690
2. Tõ ke vál to zá sok 13 354 963 – 13 354 963 13 733 069 – 13 733 069
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 177 532 – 1 177 532 1 497 326 – 1 497 326
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 177 532 – 1 177 532 1 497 326 – 1 497 326
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 110 551 – 3 110 551 3 323 753 – 3 323 753
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 2 172 545 – 2 172 545 2 277 659 – 2 277 659
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 638 715 – 638 715 733 449 – 733 449
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 299 291 – 299 291 312 645 – 312 645

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 19 500 736 – 19 500 736 20 411 838 – 20 411 838
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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 3 524 398 3 572 385 3 508 350
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 1 150 690 1 161 481 1 136 714
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 2 507 802 2 799 088 2 593 632
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 1 349 301 1 570 586 1 492 759
05. El lá tot tak jut ta tá sai 33 108 41 618 40 568
06. Fel újí tás 382 350 678 804 570 779
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 622 160 1 690 001 679 330
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 10 569 809 11 513 963 10 022 132
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 381 960 410 647 401 274
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 381 960 410 647 401 274
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 10 951 769 11 924 610 10 423 406
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 432 089 140 330 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 27 712
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 11 383 858 12 064 940 10 451 118
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 574 614 673 103 714 813
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 4 482 841 4 510 287 4 449 083
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 276 128 327 105 256 874
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 228 531 238 691 167 048
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 4 940 738 5 246 042 4 729 650
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 3 461 746 3 711 595 3 711 595
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 10 274 321 10 756 537 10 150 480
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 619 200 619 200 592 720
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) 619 200 619 200 592 720
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 10 893 521 11 375 737 10 743 200
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 490 337 689 203 678 811
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 13 456
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 11 383 858 12 064 940 11 435 467
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –237 240 –208 553 807 159
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 237 240 208 553 191 446
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –14 256

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 1 434 987 – 1 434 987 1 740 525 – 1 740 525
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –257 455 – –257 455 –243 199 – –243 199
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) 390 506 – 390 506 605 074 – 605 074
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye (–) – – – – – –
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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

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 
(1±2–3–4) 787 026 – 787 026 892 252 – 892 252

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 11 090 – 11 090 –192 687 – –192 687
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) 798 116 – 798 116 699 565 – 699 565
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 2 343 – 2 343 2 232 – 2 232
12. A 10-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz-

ma rad vány 126 904 – 126 904 120 573 – 120 573
13. A 10.-bõl sza bad pénz ma rad vány 668 869 – 668 869 578 968 – 578 968

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Sal gó tar ján Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta 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 reztem 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 kö nyv 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.

Vé le mé nyem sze rint a 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló az 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.

Mes ter né Ber ta Il di kó s. k.,

könyv vizs gá ló

Sza bolcs ve res mart 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 332 094 – 332 094 349 215 – 349 215
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 589 – 1 589 4 835 – 4 835

II. Tár gyi esz kö zök 330 255 – 330 255 336 848 – 336 848
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 250 – 250 250 – 250
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – – – 7 282 – 7 282
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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 17 482 – 17 482 15 674 – 15 674
I. Kész le tek 441 – 441 333 – 333

II. Kö ve te lé sek 6 931 – 6 931 8 630 – 8 630
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 9 387 –  9 387 6 057 – 6 057
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 723 – 723 654 – 654

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 349 576 – 349 576 364 889 – 364 889

D) SAJÁT TÕKE 318 116 – 318 116 355 643 – 355 643
1. In du ló tõ ke 51 722 – 51 722 51 722 – 51 722
2. Tõ ke vál to zá sok 266 394 – 266 394 303 921 – 303 921
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –987 – –987 –4 596 – –4 596
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –987 – –987 –4 596 – –4 596

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 32 447 – 32 447 13 842 – 13 842
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 21 350 – 21 350 2 535 – 2 535
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 097 – 11 097 11 307 – 11 307

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 349 576 – 349 576 364 889 –  364 889

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 133 135 132 468 123 380
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 42 786 42 747 40 779
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 65 688 67 208 57 856
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 17 805 82 791 80 710
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 4 669 4 835 166
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 82 802 82 802 25 125
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 346 885 412 851 328 016
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 9 000 9 000 –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 9 000 9 000 –
12. Pénz for gal mi ki adá sok (09+…+11) 355 885 421 851 328 016
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 424 1 424 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –69
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 357 309 423 275 327 947
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 13 163 13 763 15 145
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 98 627 97 558 100 044
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 7 883 8 049 170
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 166 166
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök

(80/62+63+74+75+76+94–77–90–…–93+101)
175 504 257 390 209 048

21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 107 894 186 181 186 181
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 295 177 376 760 324 407
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 62 132 45 509 –
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 62 132 45 509 –
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 357 309 422 269 324 407
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 1 006 1 006
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 210
29. Be vé te lek össze sen (26+27–8–13) 357 309 423 275 325 623
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –53 132 –36 509 –2 603
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 53 132 36 509 –
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 279

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 9 387 – 9 387 6 057 – 6 057
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –10 374 – –10 374 –10 653 – –10 653
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –774 – –774 –520 – –520
 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) –213 – –213 –4 076 – –4 076
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 645 – 645 –3 581 – –3 581
 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) 432 – 432 –7 657 – –7 657
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 köt.-gel ter helt pénz ma rad vány – – – – – –
11. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Sza bolcs ve res mart Köz ség 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 tam, 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 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 költ ség ve té si be szá mo ló az ön kor mány zat 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 szö ve ges ér té ke lé sek az éves költ ség ve té si be szá mo lók ada ta i val összhangban vannak.

Re me nyik né Ko vács Ró za s. k.,
könyv vizs gá ló
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Sze rencs 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 5 496 002 – 5 496 002 5 722 939 – 5 722 939
I. Im ma te ri á lis ja vak 21 179 – 21 179 21 207 – 21 207
II. Tár gyi esz kö zök 5 165 562 – 5 165 562 5 277 754 – 5 277 754
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 197 670 – 197 670 206 088 – 206 088
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 111 591 – 111 591 217 890 – 217 890
B) FORGÓESZKÖZÖK 451 593 – 451 593 224 694 – 224 694

I. Kész le tek 7 895 – 7 895 10 178 – 10 178
II. Kö ve te lé sek 90 032 – 90 032 60 722 – 60 722
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 248 739 – 248 739 153 739 – 153 739
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 104 927 – 104 927 55 – 55

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 947 595 – 5 947 595 5 947 633 – 5 947 633

D) SAJÁT TÕKE 5 361 010 – 5 361 010 5 133 862 – 5 133 862
1. In du ló tõ ke 508 504 – 508 504 508 504 – 508 504
2. Tõ ke vál to zá sok 4 852 506 – 4 852 506 4 625 358 – 4 625 358
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 89 895 – 89 895 63 652 – 63 652
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 89 895 – 89 895 63 652 – 63 652
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 496 690 – 496 690 750 119 – 750 119
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 94 730 – 94 730 205 335 – 205 335
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 138 189 – 138 189 454 642 – 454 642
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 263 771 – 263 771 90 142 – 90 142

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 947 595 – 5 947 595 5 947 633 – 5 947 633

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 1 365 563 1 414 112 1 346 359
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 444 015 465 203 443 651
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 583 406 774 393 868 338
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 346 949 465 430 443 122
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 90 297 108 547 121 488
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 736 876 775 362 423 787
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 3 567 106 4 003 047 3 646 745
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 53 805 53 805 60 630
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 53 805 53 805 60 630
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

12. Pénz for gal mi ki adá sok 3 620 911 4 056 852 3 707 375
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 16 347 16 347 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –104 872
15. Ki adá sok össze sen 3 637 258 4 073 199 3 602 503
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 148 923 169 624 197 324
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 067 322 1 195 605 1 240 169
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 49 304 49 497 43 584
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 15 304 15 304 15 043
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 1 821 687 2 160 286 1 860 329
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 871 030 1 072 141 1 072 140
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 3 087 236 3 575 012 3 341 406
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 443 103 380 060 339 726
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 443 103 380 060 339 726
26. Pénz for gal mi be vé te lek 3 530 339 3 955 072 3 681 132
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 106 919 118 127 118 126
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –173 860
29. Be vé te lek össze sen 3 637 258 4 073 199 3 625 398
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –389 298 –326 255 –187 213
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 389 298 326 255 279 096
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –68 988

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 248 739 – 248 739 153 508 – 153 508
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –158 844 – –158 844 –89 856 – –89 856
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya –19 693 – –19 693 –10 084 – –10 084
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 109 588 – 109 588 73 736 – 73 736
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –75 472 – –75 472 17 593 – 17 593
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 34 116 – 34 116 91 329 – 91 329
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 13 061 – 13 061 13 573 – 13 573

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az ál lam ház tar tás szer ve ze te 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 egy sze rû sí tett éves
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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 az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló a Sze rencs Vá ro si Ön kor mány zat 2005. de cem -
ber 31-én fenn ál ló va gyo ni és pénz ügyi hely ze té rõl megbízható és valós képet.

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 adataival összhangban vannak.

Fe ke te Ti bor s. k.,
könyv vizs gá ló

Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú 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 55 490 493 – 55 490 493 58 052 420 – 58 052 420
I. Im ma te ri á lis ja vak 83 380 – 83 380 63 392 – 63 392

II. Tár gyi esz kö zök 38 811 436 – 38 811 436 40 372 342 – 40 372 342
Eb bõl: tár gyi esz kö zök ér ték he lyes bí té se 1 064 739 – 1 064 739 1 059 300 – 1 059 300

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 4 311 573 – 4 311 573 4 407 951 – 4 407 951
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 8 120 909 – 8 120 909 9 081 860 – 9 081 860

IV/a. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök
 ér ték he lyes bí té se 4 163 195 – 4 163 195 4 126 875 – 4 126 875
B) FORGÓESZKÖZÖK 4 527 063 – 4 527 063 3 711 774 – 3 711 774

I. Kész le tek 68 259 – 68 259 56 951 – 56 951
II. Kö ve te lé sek 1 218 820 – 1 218 820 1 041 034 – 1 041 034

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 2 647 343 –  2 647 343 1 978 470 – 1 978 470
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 592 641 – 592 641 635 319 – 635 319

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 60 017 556 – 60 017 556 61 764 194 – 61 764 194

D) SAJÁT TÕKE 48 425 411 – 43 197 477 50 069 010 – 50 069 010
1. In du ló tõ ke 6 486 237 – 6 486 237 6 543 753 – 6 543 753
2. Tõ ke vál to zá sok 36 711 240 – 36 711 240 38 339 082 – 38 339 082
3. Ér té ke lé si tar ta lék 5 227 934 – 5 227 934 5 186 175 – 5 186 175

E) TARTALÉKOK 2 415 700 – 2 415 700 1 810 004 – 1 810 004
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 2 414 661 – 2 414 661 1 810 004 – 1 810 004

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 1 039 – 1 039 – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 9 176 445 – 9 176 445 9 885 180 – 9 885 180
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 5 344 327 – 5 344 327 6 165 508 – 6 165 508

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 3 008 503 – 3 008 503 2 915 888 – 2 915 888
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 823 615 – 823 615 803 784 – 803 784

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 60 017 556 – 60 017 556 61 764 194 –  61 764 194
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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 9 202 066 10 305 054 10 076 485
02. Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék 3 050 546 3 276 524 3 178 167
03. Do lo gi ki adá sok 4 970 368 8 017 911 7 303 853
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 1 499 255 3 425 918 2 489 463
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 162 545 158 976
06. Fel újí tás 352 210 421 173 369 171
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 4 289 091 4 800 173 4 646 445
08. Hi te lek ki adá sai 173 596 1 653 005 1 696 389
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 23 537 132 32 062 303 29 918 949
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 4 581 814 593 834 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 42 678
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 28 118 946 32 656 137 29 961 627
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 914 221 2 154 718 2 145 340
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 11 709 747 11 582 443 11 317 355
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 263 642 1 392 595 987 723
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 361 000 361 000 201 326
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 10 513 299 12 883 070 13 294 720
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 9 116 142 10 748 031 10 538 538
20. Hi te lek be vé te lei 1 439 751 1 579 751 1 568 115
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
22. Pénz for gal mi be vé te lek (14+15+16+18+20+21) 26 840 660 29 592 577 29 313 253
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 1 278 286 3 063 560 3 063 560
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –20 078
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 28 118 946 32 656 137 32 356 735

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 2 644 220 – 2 644 220 1 975 768 – 1 975 768
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –228 520 – –228 520 –165 764 – –165 764
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 8 287 – 8 287 – – –
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 1 039 – 1 039 – – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 2 406 374 – 2 406 374 1 810 004 – 1 810 004
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –88 378 – –88 378 –28 378 – –28 378
 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 1 039 – 1 039 – – –
 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) 2 319 035 – 2 319 035 1 781 626 – 1 781 626
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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Egy sze rû sí tett ered mény 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. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
be vé te lei 2 078 – 2 078 – – –

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 1 039 – 1 039 – – –

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 1 039 – 1 039 – – –

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) – – – – – –

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz -
nál ni ter ve zett ered mény (–) 1 039 – 1 039 – – –

  6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály alap ján 
mó do sí tó egyéb té tel (±) – – – – – –

 7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz for gal -
mi ered mé nye (3–4–5±6) – – – – – –

 8. Tárgy év rõl át vitt vesz te ség – – – – – –
 9. Meg elõ zõ év(ek) el nem szá molt vesz te sé gé nek

tárgy év re esõ ré sze (–) – – – – – –
10. Vál lal ko zá si te vé keny ség he lyes bí tett ered mé nye

(7+8–9) – – – – – –
11. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés – – – – – –
12. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak, az ál lam ház tar tás szer ve ze te 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 ma gyar 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 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 be szá mo ló az ál lam ház tar tás szer ve ze te va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet
ad. Az ön kor mány za ti in gat lan ka tasz ter, 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 össz hang ban van nak.

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, a Szé kes fe hér vár Me gyei Jo gú
Vá ros 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, va la mint a mû kö dés
ered mé nyé rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Ga ra mi Jú lia s. k.,

könyv vizs gá ló
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Szi get szent már ton 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 1 534 917 – 1 534 917 1 527 471 – 1 527 471
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 075 – 3 075 3 819 – 3 819
II. Tár gyi esz kö zök 1 147 343 – 1 147 343 1 153 356 – 1 153 356
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 047 – 2 047 2 062 – 2 062
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 382 452 – 382 452 368 234 – 368 234
B) FORGÓESZKÖZÖK 89 325 – 89 325 101 932 – 101 932

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 6 024 – 6 024 6 762 – 6 762
III. Ér ték pa pí rok – – – 80 761 – 80 761
IV. Pénz esz kö zök 74 910 – 74 910 6 690 – 6 690
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 391 – 8 391 7 719 – 7 719

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 624 242 – 1 624 242 1 629 403 – 1 629 403

D) SAJÁT TÕKE 1 444 094 –1 323 1 442 771 1 492 262 – 1 492 262
1. In du ló tõ ke 35 490 – 35 490 – – 35 490
2. Tõ ke vál to zá sok 1 608 474 –1 323 1 407 281 1 456 772 – 1 456 772
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 70 077 – 70 077 2 149 – 2 149
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 70 077 – 70 077 2 149 – 2 149
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 110 071 1 323 121 394 134 992 – 134 992
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 88 015 – 88 015 69 547 – 69 547
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 8 832 1 323 10 155 8 832 – 53 185
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 13 224 – 13 224 12 260 – 12 260

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 624 242 – 1 624 242 1 629 403 – 1 629 403

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 119 697 114 303 104 693
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 36 530 35 324 33 337
03. Do lo gi ki adá sok 72 697 79 176 81 955
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 9 790 19 822 19 142
05. El lá tot tak jut ta tá sai 515 515 142
06. Fel újí tás 4 300 4 300 3 300
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 26 640 30 240 34 723
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 270 169 283 680 277 292
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – 14 025 13 700
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 76 562 76 562
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – 90 587 90 262
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

12. Pénz for gal mi ki adá sok 270 169 374 267 367 554

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 6 467 6 467 –

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –672

15. Ki adá sok össze sen 276 636 380 734 366 882

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 9 142 15 454 15 519

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 105 862 110 255 106 594

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 8 009 6 257 6 402

19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 476 3 397 6 117

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 110 751 143 627 144 512

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 81 424 109 881 109 881

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 233 764 275 593 273 027

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 39 931 34 157 26 599

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

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 39 931 34 157 26 599

26. Pénz for gal mi be vé te lek 273 695 309 750 299 626

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 2 941 70 984 70 984

28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –964

29. Be vé te lek össze sen 276 636 380 734 369 646

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –39 931 56 430 66 719

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 39 931 56 430 63 663

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –292

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 74 910 – 74 910 6 690 – 6 690

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –4 833 – –4 833 –4 541 – –4 541

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 70 077 – 70 077 2 149 – 2 149

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –3 374 – –3 374 338 – 338

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 66 703 – 66 703 2 487 – 2 487

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 köt tel. ter helt pm. 66 703 – 66 703 2 487 2 487

13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány – – – – – –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Szi get szent márton Köz ség Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett 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 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 fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vo nat ko zó Korm.
rendelet szerint készítették el.

Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé tõl, 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, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl megbízható és valós képet ad.

Tóth Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló

Ta ta 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 13 801 504 – 13 801 504 13 927 877 – 13 927 877
I. Im ma te ri á lis ja vak 34 611 – 34 611 63 561 – 63 561
II. Tár gyi esz kö zök 10 234 776 – 10 234 776 10 369 924 – 10 369 924
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 319 567 – 319 567 277 090 – 277 090
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 3 212 550 – 3 212 550 3 217 302 – 3 217 302
B) FORGÓESZKÖZÖK 496 851 – 496 851 608 309 – 608 309

I. Kész le tek 17 928 – 17 928 26 546 – 26 546
II. Kö ve te lé sek 220 427 – 220 427 281 819 – 281 819
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 166 796 – 166 796 197 903 – 197 903
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 91 700 – 91 700 102 041 – 102 041

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 14 298 355 – 14 298 355 14 536 186 – 14 536 186

D) SAJÁT TÕKE 13 362 539 – 13 362 539 13 234 139 – 13 234 139
1. In du ló tõ ke 1 211 210 – 1 211 210 1 211 210 – 1 211 210
2. Tõ ke vál to zá sok 12 151 329 – 12 151 329 12 022 929 – 12 022 929

E) TARTALÉKOK 108 389 – 108 389 146 698 – 146 698
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 108 389 – 108 389 146 698 – 146 698
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 827 427 – 827 427 1 155 349 – 1 155 349
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 358 206 – 358 206 371 128 – 371 128
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 319 114 – 319 114 630 975 – 630 975
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 150 107 – 150 107 153 246 – 153 246

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 14 298 355 – 14 298 355 14 536 186 – 14 536 186
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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 1 671 096 1 721 691 1 714 474
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 549 402 559 588 556 334
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 986 097 1 126 477 1 104 442
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 364 537 388 089 402 042
05. El lá tot tak jut ta tá sai 10 912 10 439 10 400
06. Fel újí tás 74 432 184 567 132 428
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 407 629 546 621 422 933
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (1+…+7) 4 064 105 4 537 472 4 343 053
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 45 858 46 811 40 901
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (9+10) 45 858 46 811 40 901
12. Pénz for gal mi ki adá sok (8+11) 4 109 963 4 584 283 4 383 954
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 175 912 171 765 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 10 965
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 4 285 875 4 756 048 4 394 919
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 152 718 201 253 213 472
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 740 851 1 737 793 1 764 491
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 148 000 131 111 120 473
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 22 600 22 600 21 380
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 1 942 910 2 212 128 2 130 487
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 921 143 1 023 528 994 219
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 3 984 479 4 282 285 4 228 923
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 301 396 361 511 193 964
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) 301 396 361 511 193 964
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 4 285 875 4 643 796 4 422 887
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 112 252 112 252
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 7 663
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 4 285 875 4 756 048 4 542 802
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+28–8–13) –255 538 –314 700 –1 878
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 255 538 314 700 153 063
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –3 302

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 161 400 – 161 400 197 031 – 197 031
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –53 011 – –53 011 –50 333 – –50 333
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 

(1±2–3–4) 108 389 – 108 389 146 698 – 146 698
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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

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 3 633 – 3 633 –26 861 – –26 861

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 112 022 – 112 022 119 837 – 119 837

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 20 013 – 20 013 10 621 – 10 621

12. 10.-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 92 009 – 92 009 109 216 – 109 216

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán fe lül vizs gál tuk Ta ta Vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves költ ség -
ve té si  beszá molóját, 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 alap ján. A hi vat ko zott jog anyag sze rint, 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, va la mint az ál ta lá nos
számviteli elvekben foglaltak és a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették. 

Vé le mé nyünk sze rint, egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló, a je len té sünk ben fog lalt ada tok kal meg bíz ha tó és
valós képet ad

– 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 helyzetérõl,
– va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl.

Kris tóf Já nos né s. k.,
könyv vizs gá ló

Ti sza föld vár 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 2 869 867 – 2 869 867 3 156 115 – 3 156 115

I. Im ma te ri á lis ja vak 25 624 – 25 624 17 091 – 17 091

II. Tár gyi esz kö zök 2 629 825 – 2 629 825 2 965 885 – 2 965 885

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 205 052 – 205 502 165 646 – 165 646

IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 
esz kö zök 9 366 – 9 366 7 493 – 7 493
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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 135 558 – 135 558 197 635 – 197 635
I. Kész le tek 795 – 795 112 – 112
II. Kö ve te lé sek 53 501 – 53 501 39 162 – 39 162
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 42 045 – 42 045 158 132 – 158 132
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 39 217 – 39 217 229 – 229

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 005 425 – 3 005 425 3 353 750 – 3 353 750

D) SAJÁT TÕKE 2 880 230 – 2 880 230 3 118 005 – 3 118 005
1. In du ló tõ ke 170 971 – 170 971 170 971 – 170 971
2. Tõ ke vál to zá sok 2 709 259 – 2 709 259 2 947 034 – 2 947 034
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 2 579 – 2 579 87 279 – 87 279
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 2 579 – 2 579 87 279 – 87 279
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 122 616 – 122 616 148 466 – 148 466
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 10 825 – 10 825
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 44 114 – 44 114 66 559 – 66 559
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 78 502 – 78 502 71 082 – 71 082

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 005 425 – 3 005 425 3 353 750 – 3 353 750

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 794 971 804 469 784 461
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 263 231 266 518 260 792
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 353 649 389 105 398 479
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 335 446 345 140 333 487
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 8 125 79 260 79 984
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 457 684 549 834 397 011
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 2 213 106 2 434 326 2 254 214
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 10 000 10 000 12 793
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 93 490
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 10 000 10 000 106 283
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 2 223 106 2 444 326 2 360 497
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 35 714 10 714 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –38 988
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 2 258 820 2 455 040 2 321 509
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 136 769 130 984 138 647
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 743 832 769 514 758 533
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 17 000 66 900 68 339
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 8 200 22 600 22 723
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 1 198 761 1 379 298 1 312 951
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 098 693 1 185 546 1 102 611
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+…+20) 2 096 362 2 346 696 2 278 470
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 129 458 63 500 24 702
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 33 000 30 578 142 025
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 162 458 94 078 166 727
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 2 258 820 2 440 774 2 445 197
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 14 266 10 312
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –7 507
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 2 258 820 2 455 040 2 448 002
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+28–8–13) 

költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+) –152 458 –84 078 34 568
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 152 458 84 078 60 444
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 31 481

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 41 864 – 41 864 158 045 – 158 045
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –39 285 – –39 285 –70 766 – –70 766
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) – – – 7 420 – 7 420
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) 2 579 – 2 579 79 859 – 79 859
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 11 688 – 11 688 8 192 – 8 192
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 – – – – – –
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) 14 267 – 14 267 88 051 – 88 051
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 – – – 88 051 – 88 051
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Ti sza föld vár Vá ros Ön kor mány za ta 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 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 fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vonatkozó
kormányrendeletek szerint készítették el.

Vé le mé nyünk 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 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 megbízható és valós
képet ad.

Ben csik né Ba laj ti An na má ria s. k.,
könyv vizs gá ló
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Vár domb 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 333 908 –535 333 373 603 816 – 603 816
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 631 – – 1 775 – 1 775
II. Tár gyi esz kö zök 294 363 –535 293 828 565 947 – 565 947
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 856 – 2 856 2 796 – 2 796
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 35 058 – 35 058 33 298 – 33 298
B) FORGÓESZKÖZÖK 31 908 – 31 908 11 873 – 11 873

I. Kész le tek 351 – 351 252 – 252
II. Kö ve te lé sek 1 269 – 1 269 1 109 – 1 109
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 25 234 – 25 234 3 935 – 3 935
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 054 – 5 054 6 577 – 6 577

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 365 816 –535 365 281 615 689 – 615 689

D) SAJÁT TÕKE 318 104 –535 317 569 568 912 – 568 912
1. In du ló tõ ke 28 464 – 28 464 28 464 – 28 464
2. Tõ ke vál to zá sok 289 640 –535 289 105 540 448 – 540 448
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 21 859 – 21 859 2 329 – 2 329
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 21 859 – 21 859 2 329 – 2 329
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 25 853 – 25 853 44 448 – 44 448
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 835 – 835 20 000 – 20 000
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 16 589 – 16 589 16 265 – 16 265
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 8 429 – 8 429 8 183 – 8 183

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 365 816 –535 365 281 615 689 – 615 689

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 108 517 111 677 105 395
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 34 692 34 692 34 040
03. Do lo gi ki adá sok 233 437 241 391 227 654
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 18 755 130 997 130 258
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 172 1 872 1 774
06. Fel újí tás 4 835 6 309 6 309
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 150 735 343 336 342 755
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 552 143 870 274 848 185
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 12 361 22 361 10 180
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 12 361 22 361 10 180
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

12. Pénz for gal mi ki adá sok 564 504 892 635 858 365
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 340 1 340 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 523
15. Ki adá sok össze sen 565 844 893 975 859 888
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 274 072 276 180 263 652
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 60 779 59 683 61 388
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 533 533 533
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 533 533 533
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 161 061 485 418 482 347
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 101 067 411 638 411 306
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 496 445 821 814 807 920
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 68 477 43 835 30 915
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 68 477 43 835 30 915
26. Pénz for gal mi be vé te lek 564 922 865 649 838 835
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 922 28 326 26 282
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –254
29. Be vé te lek össze sen 565 844 893 975 864 863
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –56 116 –21 474 –13 983
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 56 116 21 474 20 735
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –1 777

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 25 189 – 25 189 3 882 – 3 882
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –3 330 – –3 330 –1 553 – –1 553
3. Elõ zõ év 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 21 859 – 21 859 2 329 – 2 329
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 480 – 480 2 800 – 2 800
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 22 339 – 22 339 5 129 – 5 129
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 836 – 836 920 – 920
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány 21 503 – 21 503 4 209 – 4 209
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Vár domb 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 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 gé nek sa já tos sá ga i ról szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az  álta -
lános számviteli elvek szerint készítették el.

A 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló az 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.

Si mon Jó zsef né s. k.,
könyv vizs gá ló

Veszp rém 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 12 334 938 – 12 334 938 12 349 354 – 12 349 354
I. Im ma te ri á lis ja vak 59 953 – 59 953 51 109 – 51 109

II. Tár gyi esz kö zök 10 349 480 – 10 349 480 11 381 861 – 11 381 861
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 581 328 – 1 581 328 470 939 – 470 939
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 344 177 – 344 177 445 445 – 445 445

B) FORGÓESZKÖZÖK 3 336 360 – 3 336 360 7 329 958 – 7 329 958
I. Kész le tek 262 715 – 262 715 264 944 – 264 944

II. Kö ve te lé sek 1 266 522 – 1 266 522 4 569 349 – 4 569 349
III. Ér ték pa pí rok – – – 700 000 – 700 000
IV. Pénz esz kö zök 1 725 022 –  1 725 022 1 731 003 – 1 731 003
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 82 101 – 82 101 64 662 – 64 662

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 15 671 298 – 15 671 298 19 679 312 – 19 679 312

D) SAJÁT TÕKE 12 181 597 – 12 181 597 15 705 050 – 15 705 050
1. In du ló tõ ke 4 427 800 – 4 427 800 4 427 800 – 4 427 800
2. Tõ ke vál to zá sok 7 753 797 – 7 753 797 11 277 250 – 11 277 250
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 740 406 – 740 406 803 167 – 803 167
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 707 426 – 707 426 791 300 – 791 300

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 32 980 – 32 980 11 867 – 11 867

F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 749 295 – 2 749 295 3 171 095 – 3 171 095
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 38 803 – 38 803 44 393 – 44 393

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 649 063 – 1 649 063 2 139 495 – 2 139 495
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 061 429 – 1 061 429 987 207 – 987 207

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 15 671 298 – 15 671 298 19 679 312 –  19 679 312
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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 8 991 112 9 252 626 9 079 913
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 2 922 914 3 015 425 2 955 073
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 5 057 948 6 254 934 6 234 132
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 392 138 602 500 577 885
05. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 313 370 302 144 293 830
06. Fel újí tás 32 550 92 818 76 417
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 254 070 2 887 663 1 477 278
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 18 964 102 22 408 110 20 694 528
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – 26 661 44 205
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 700 000
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) – 26 661 744 205
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 18 964 102 22 434 771 21 438 733
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 352 996 622 693 32 980
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –17 439
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 19 317 098 23 057 464 21 454 274
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 857 003 2 404 444 2 418 051
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 4 540 762 4 532 931 4 658 596
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 489 000 1 555 131 1 154 499
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 12 000 12 000 15 276
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 12 186 054 13 308 721 13 255 411
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 5 143 841 5 699 817 5 445 919
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 19 072 819 21 801 227 21 486 557
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 200 000 400 000 14 937
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) 200 000 400 000 14 937
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 19 272 819 22 201 227 21 501 494
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 44 279 856 237 840 272
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –91 343
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 19 317 098 23 057 464 22 250 423
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 (+)]
–200 000 –373 339 1 599 321

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 200 000 373 339 –729 268
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –73 904

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 1 587 432 – 1 587 432 1 576 289 – 1 576 289
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –847 026 – –847 026 –773 122 – –773 122
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 20 353 – 20 353 125 613 – 125 613
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 32 980 – 32 980 11 867 – 11 867
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 687 073 – 687 073 665 687 – 665 687
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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

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –13 877 – –13 877 –66 748 – –66 748
 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 +37 335 – +37 335 +32 980 – +32 980
 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) 710 531 – 710 531 631 919 – 631 919
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 –108 954 – –108 954 –47 030 – –47 030
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 442 205 – 442 205 560 965 – 560 965
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 339 945 – 339 945 85 004 – 85 004

Egy sze rû sí tett ered mény 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. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
be vé te lei 391 813 – 391 813 466 673 – 466 673

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 358 833 – 358 833 454 806 – 454 806

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 32 980 – 32 980 11 867 – 11 867

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 343 – 343 340 – 340

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz -
nál ni ter ve zett ered mény (–) 37 335 – 37 335 32 980 – 32 980

  6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály alap ján 
mó do sí tó egyéb té tel (±) +343 – +343 +340 – +340

 7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz for gal -
mi ered mé nye (3–4–5±6) –4 355 – –4 335 –21 113 – –21 113

 8. Vál lal ko zá si te vé keny ség ter he lõ bef. kö te le zett -
ség – – – – – –

 9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg –4 355 – –4 355 –21 113 – –21 113

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Veszp rém Me gyei Ön kor mány zat 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 lói 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, to váb bá a vo nat ko zó
kor mány ren de let 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 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 dé si ered mé nyé rõl meg bíz -
ha tó va lós ké pet kap.

Hor váth György s. k.,
könyv vizs gá ló
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Vész tõ 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 év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 459 617 2 575 388
I. Im ma te ri á lis ja vak 19 972 14 338
II. Tár gyi esz kö zök 1 861 151 2 004 863
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 58 552 61 630
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 519 942 494 557

B) FORGÓESZKÖZÖK 87 879 95 337
I. Kész le tek 890 870
II. Kö ve te lé sek 19 079 14 704
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 29 596 37 013
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 38 314 42 750

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 547 496 2 670 725

D) SAJÁT TÕKE 2 427 309 2 570 057
1. In du ló tõ ke 137 564 137 564
2. Tõ ke vál to zá sok 2 289 745 2 432 493
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 23 615 31 213
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 23 615 31 213
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 96 572 69 455
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 4 218 5 000
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 48 059 15 905
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 44 295 48 550

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 547 496 2 670 725

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 413 674 463 646 461 899
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 141 720 160 372 157 716
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 230 440 248 126 239 721
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 235 272 239 216 239 351
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 9 205 123 321 122 837
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 136 945 193 564 108 420
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 167 256 1 428 245 1 329 944
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 16 860 50 860 51 250
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 16 680 50 860 51 250
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 184 116 1 479 105 1 381 194
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 16 315 731 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 4 436
15. Ki adá sok össze sen 1 200 431 1 479 836 1 385 630
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 61 582 76 627 76 546
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 485 582 494 578 489 428
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 4 417 4 970
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 624 902 851 891 798 405
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 528 208 684 326 604 685
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 172 066 1 427 513 1 369 349
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 28 197 19 400 19 443
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 28 197 19 400 19 443
26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 200 263 1 446 913 1 388 792
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 168 32 923 32 923
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 4 195
29. Be vé te lek össze sen 1 200 431 1 479 836 1 425 910
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –11 337 31 460 72 328
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 11 337 –31 460 –31 807
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –241

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 29 596 36 953
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok egyen le ge –5 981 –5 740
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 23 615 31 213
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 8 608 –27 415
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 32 223 3 798
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 pénz ma rad vány 32 923 3 798
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a he lyi 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 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 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 az ál lam ház tar tás szer ve ze te va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze -
té rõl meg bíz ha tó és valós képet.

Meny hért Ist ván s. k.,
könyv vizs gá ló
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Vi zsoly 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 265 269 – 265 269 263 555 – 263 555
I. Im ma te ri á lis ja vak 223 – 223 191 – 191
II. Tár gyi esz kö zök 243 925 – 243 925 243 313 – 243 313
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 21 121 – 21 121 20 051 – 20 051
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 11 216 – 11 216 21 164 – 21 164

I. Kész le tek 677 – 677 950 – 950
II. Kö ve te lé sek 2 442 – 2 442 8 002 – 8 002
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 342 – 1 342 3 744 – 3 744
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 6 775 – 6 775 8 468 – 8 468

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 276 485 – 276 485 284 719 – 284 719

D) SAJÁT TÕKE 252 027 – 252 027 255 637 – 255 637
1. In du ló tõ ke 28 651 – 28 651 28 651 – 28 651
2. Tõ ke vál to zá sok 223 376 – 223 376 226 986 – 226 986
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –1 855 – –1 855 2 078 – 2 078
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –1 855 – –1 855 2 078 – 2 078
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 26 313 – 26 313 27 004 – 27 004
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 3 537 – 3 537 3 183 – 3 183
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 12 824 – 12 824 13 687 – 13 687
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 9 952 – 9 952 10 134 – 10 134

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 276 485 – 276 485 284 719 – 284 719

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 137 114 146 367 136 543
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 45 894 48 490 46 411
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 63 161 86 349 68 528
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 56 853 59 708 54 001
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 1 200 1 200 835
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 7 139 25 535 11 196
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 311 361 367 649 317 514
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 3 920 13 920 11 620
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 3 920 13 920 11 620
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 315 281 381 569 329 134
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 576 576 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 713
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 315 857 382 145 330 847
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 13 459 13 732 13 945
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 64 824 64 925 64 698
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 4 520 4 521
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 720 720
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 183 686 245 080 239 903
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 162 510 194 082 194 082
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 261 969 328 257 323 067
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 53 842 53 842 10 000
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) 53 842 53 842 10 000
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 315 811 382 099 333 067
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 46 46 46
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 180
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 315 857 382 145 333 293
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 (+) –49 922 –39 922 5 599
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 49 922 39 922 –1 620
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –1 533

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 1 342 – 1 342 3 742 – 3 742
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –3 197 – –3 197 –1 664 – –1 664
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) –1 053 – –1 053 –1 193 – –1 193
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) –802 – –802 3 271 – 3 271
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 116 – 116 26 – 26
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) –686 – –686 3 297 – 3 297
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 az ál lam ház tar tás szer ve ze te 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 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 ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek sze rint ké szí -
tet ték el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló a Vi szoly Köz sé gi Ön kor mány zat 2005. de cem -
ber 31-én fenn ál ló va gyo ni és pénz ügyi hely ze té 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 be szá mo ló adataival összhangban vannak.

Fe ke te Ti bor s. k.,
könyv vizs gá ló

Za la Me gyei Ön kor mány za t 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 9 128 249 – 9 128 249 9 828 053 – 9 828 053

I. Im ma te ri á lis ja vak 40 204 – 40 204 34 455 – 34 455

II. Tár gyi esz kö zök 8 140 531 – 8 140 531 8 892 477 – 8 892 477

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 236 477 – 236 477 230 220 – 230 220

IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 
esz kö zök 711 037 – 711 037 680 901 – 670 901

B) FORGÓESZKÖZÖK 4 500 583 – 4 500 583 2 967 300 – 2 967 300

I. Kész le tek 155 718 – 155 718 145 453 – 145 453

II. Kö ve te lé sek 1 742 294 – 1 742 294 1 405 794 – 1 405 794

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –

IV. Pénz esz kö zök 2 338 146 – 2 338 146 1 294 525 – 1 294 525

V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 264 425 – 264 425 121 528 – 121 528

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 13 628 832 – 13 628 832 12 795 353 – 12 795 353

D) SAJÁT TÕKE 10 302 422 – 10 302 422 10 416 601 – 10 416 601

1. In du ló tõ ke 2 952 462 – 2 952 462 2 952 463 – 2 952 463

2. Tõ ke vál to zá sok 7 349 960 – 7 349 960 7 464 138 – 7 464 138

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

E) TARTALÉKOK 1 814 805 – 1 814 805 917 250 – 917 250

I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 814 805 – 1 814 805 917 250 – 917 250

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 511 605 – 1 511 605 1 461 502 – 1 461 502
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 22 846 – 22 846 204 908 – 204 908
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 700 992 – 700 992 757 791 – 757 791
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 787 767 – 787 767 498 803 – 498 803

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 13 628 832 – 13 628 832 12 795 353 – 12 795 353

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 7 722 524 7 887 158 7 522 869
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 2 483 130 2 575 533 2 410 784
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 6 387 499 7 395 525 7 032 534
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 400 564 459 871 447 515
05. El lá tot tak jut ta tá sai 18 682 18 950 18 561
06. Fel újí tás 20 653 54 711 41 084
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 755 792 1 468 265 1 058 556
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 17 788 844 19 860 013 18 531 903
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 28 171 28 171 28 158
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 28 171 28 171 28 158
12. Pénz for gal mi ki adá sok 17 817 015 19 888 184 17 560 061
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 316 314 119 194 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –143 117
15. Ki adá sok össze sen 18 133 329 20 007 378 18 416 944
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 273 001 1 679 242 1 706 596
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 3 674 610 3 942 870 3 859 883
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 23 306 40 040 35 244
19. eb bõl ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 19 516 19 516 15 353
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 11 357 608 12 179 028 12 021 499
21. eb bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 466 380 2 762 082 2 683 434
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 16 328 525 17 841 180 17 623 222
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 854 961 261 937 39 044
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 854 961 261 937 39 044
26. Pénz for gal mi be vé te lek 17 183 486 18 103 117 17 662 266
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 949 843 1 904 261 1 729 537
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –298 070
29. Be vé te lek össze sen 18 133 329 20 007 378 19 093 733
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –826 790 –233 766 820 856
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 826 790 233 766 10 886
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –154 953
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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 2 245 754 – 2 245 754 1 193 006 – 1 193 006

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –430 949 – –430 949 –275 756 – –275 756

3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 
vá nya 93 703 – 93 703 169 281 – 169 281

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 1 721 102 – 1 721 102 747 969 – 747 969

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 43 423 – 43 423 11 261 – 11 261

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 1 764 525 – 1 764 525 759 230 – 759 230

11. Egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott 
pénz esz köz ma rad vá nya 795 227 – 795 227 – – –

12. Kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 887 014 – 887 014 759 230 – 759 230

13. Sza bad pénz ma rad vány 89 048 – 89 048 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Za la Me gyei Ön kor mány zat egy sze rû sí tett 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 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 fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kor mány ren de let sze rint ké szí tet -
ték el.

Vé le mé nyünk sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a Za la Me gyei Ön kor mány zat költ ség ve té sé nek tel je sí té sé rõl a 
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.

Dö mö tör fy Jó zsef s. k.,
könyv vizs gá ló
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Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
pályázatot hirdet

megüresedett köztisztviselõi munkakör betöltésre
a Székesfehérvári Területi Mûszaki Biztonsági

Felügyelõségen

A villamos felügyelõ munkakör a Villamosmû Mûsza-
ki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba lépésé-
rõl szóló 8/2001. (III. 3l.) GM rendelet hatálya alá tartozó
berendezések vonatkozásában a hatósági feladatok – enge-
dély kérelmek, bejelentések intézése; külsõ helyszíneken
ellenõrzések végzése; jelentések feldolgozása és közvetle-
nül, illetve közvetetten kapcsolódó más szakmai felada-
tok – végzésére terjed ki.

Alkalmazás feltételei:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet, erõsáramú villamosmérnöki végzettség,
– legalább 3 éves szakirányú szakmai gyakorlat,
– ha a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényben

meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a
pályázó vállalja, hogy a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 21. §-ában meghatározott összeférhe-
tetlenségi okot a kinevezés napjától számított 30 napon be-
lül megszünteti,

– kiküldetések vállalása,
– hat hónap próbaidõ.

Elõnyt jelent:
– ha rendelkezik érintésvédelem szabványossági felül-

vizsgálói, erõsáramú berendezések idõszakos felülvizs-
gálói, villámvédelem felülvizsgálói szakképesítésekkel,

– ECDL vizsgával,
– angol, vagy francia, vagy német nyelvbõl szerzett leg-

alább középfokú nyelvvizsgával,
– közigazgatásban, különösen hatósági ellenõrzésben

szerzett gyakorlattal,
– „B” kategóriás jogosítvánnyal.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz (fényképpel ellátva),
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok másolatai,
– nyilatkozat a magyar állampolgárságról, a büntetlen

elõéletrõl és a nemzetbiztonsági vizsgálat vállalásáról,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban résztvevõk megismerhetik.

Az illetmény megállapítása és az egyéb juttatások
biztosítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján történik.

A pályázatokat 2006. június 16-ig beérkezve kérjük a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal részére
megküldeni (Postacím: 1537 Budapest, Pf. 345). A boríté-
kon „Villamos felügyelõ” jeligét kérjük feltüntetni.

A pályázatokat háromtagú bizottság értékeli, azokról a
munkáltatói jogkör gyakorlója 2006. június 30-ig dönt.
A munkakör az elbírálást követõen – idõpont-egyeztetés
után – tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a Hivatal Mû-
szaki Felügyeleti Igazgatóságán a 304-0276-os telefonszá-
mon, illetve a Hivatal Székesfehérvári Területi Mûszaki
Biztonsági Felügyelõségén Németh László területi igaz-
gatótól a (22) 312-054-es, valamint a (30) 921-9046-os te-
lefonszámon kérhetõ bõvebb felvilágosítás. A pályázati
felhívás a www.mkeh.gov.hu honlapon is megtalálható.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
pályázatot hirdet

megüresedett köztisztviselõi munkakör betöltésre
a Székesfehérvári Területi Mûszaki Biztonsági

Felügyelõségen

A nyomástartó berendezés felügyelõ munkakör a nyo-
mástartó és töltõlétesítmények mûszaki-biztonsági ható-
sági felügyeletérõl szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet
hatálya alá tartozó berendezések vonatkozásában a ható-
sági feladatok – engedély kérelmek, bejelentések intézése;
külsõ helyszíneken ellenõrzések végzése; jelentések fel-
dolgozása és közvetlenül, illetve közvetetten kapcsolódó
más szakmai feladatok – végzésére terjed ki.

Alkalmazás feltételei:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet, mûszaki felsõfokú – elsõsorban gépészmérnöki-
végzettség,

– legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
– ha a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényben

meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a
pályázó vállalja, hogy a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 21. §-ában meghatározott összeférhe-
tetlenségi okot a kinevezés napjától számított 30 napon
belül megszünteti,

– kiküldetések vállalása,
– hat hónap próbaidõ.

Elõnyt jelent:
– ha szakmai gyakorlatát nyomástartó berendezések

gyártása, üzemeltetése területén szerezte,
– rendelkezik ECDL vizsgával,
– angol, vagy francia, vagy német nyelvbõl szerzett leg-

alább középfokú nyelvvizsgával,
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– közigazgatásban, különösen hatósági ellenõrzésben
szerzett gyakorlattal,

– „B” kategóriás jogosítvánnyal.

Pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz (fényképpel ellátva),
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok másolatai,
– nyilatkozat a magyar állampolgárságról, a büntetlen

elõéletrõl és a nemzetbiztonsági vizsgálat vállalásáról,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban résztvevõk megismerhetik.

Az illetmény megállapítása és az egyéb juttatások bizto-
sítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény alapján történik.

A pályázatokat 2006. június 16-ig beérkezve kérjük a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal részére
megküldeni (Postacím: 1537 Budapest, Pf. 345). A boríté-
kon „Nyomástartó berendezés felügyelõ” jeligét kérjük
feltüntetni.

A pályázatokat háromtagú bizottság értékeli, azokról a
munkáltatói jogkör gyakorlója 2006. június 30-ig dönt.
A munkakör az elbírálást követõen – idõpont-egyeztetés
után – tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a Hivatal Keres-
kedelmi Igazgatóságán a 336-7392-es telefonszámon, il-
letve a Hivatal Székesfehérvári Területi Mûszaki Bizton-
sági Felügyelõségén Németh László területi igazgatótól a
(22) 312-054-es, valamint a (30) 9219-046-os telefonszá-
mon kérhetõ bõvebb felvilágosítás. A pályázati felhívás a
www.mkeh.gov.hu honlapon is megtalálható.

Dunavecse Város Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Az aljegyzõ által ellátandó feladatok:
– a jegyzõ helyettesítése,
– a jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy az OKV el-

nöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõ-
sített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,

– a képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem
rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kineve-
zéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási
szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége ál-
tal teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudo-
mányos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi. A ha-
táridõ eredménytelen eltelte esetén az aljegyzõ közszolgá-
lati jogviszonya a törvény erejénél fogva megszûnik,

– kinevezés esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség a közszolgálati jogviszony létesítése napjával meg-
egyezõ idõpontban a köztisztviselõ, a közös háztartásban
élõ házas-, illetve élettárs és gyermeke számára is kiterje-
dõen, illetve a Ktv. 7. § (7) bekezdésének b) és c) pontjai-
ban foglaltak teljesítése.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot, valamint vezetõi elképzelése-

ket,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 45. § (4) bekezdése alapján, valamint e tör-
vény és a helyi rendeletben, szabályzatban foglalt juttatá-
sok.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: legkésõbb a be-
nyújtási határidõt követõ legközelebbi testületi ülés.

A munkakör 2006. szeptember 1-jével betölthetõ.
A képviselõ-testületi döntést követõ 8 napon belül a pá-

lyázók értesítése megtörténik.
A pályázatot Dunavecse város polgármesterének kell

benyújtani a következõ címre: 6087 Dunavecse, Fõ u. 43.
Érdeklõdni Kovács Péter polgármesternél a fenti címen

és a (78) 437-116-os telefonszámon lehet.

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. tv.-ben (a továb-
biakban: Ktv.) meghatározott általános alkalmazási felté-
teleknek:

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
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– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdésében meghatározott vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Az álláshely azonnal betölthetõ.
Kinevezés, bérezés a Ktv.-ben elõírtak szerint, illet-

ménykiegészítés: 10%.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot a képviselõ-testület a benyújtási határidõt

követõ 30 napon belül bírálja el.
A pályázatot zárt borítékban, Iszkaszentgyörgy község

polgármesterének címezve (Benedek Imre polgármester,
8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.) kell benyújtani.

Információ a (22) 596-026-os telefonszámon kérhetõ.

Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

egy fõ közterület-felügyelõi álláshely betöltésére

A pályázóval szemben támasztott feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a közterü-
let-felügyelõi feladatkör betöltésére meghatározott:

– rendõr szakközépiskolai végzettség, vagy
– rendõr szakközépiskolai végzettség vagy határren-

dészképzõ szakiskolai végzettség, vagy
– középiskolai végzettség és rendõri szakképesítés, vagy

középiskolai végzettség és közterület-felügyelõi vizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó rövid szakmai életrajzát,
– iskolai végzettségét igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatok: a közterület-felügyeletrõl szóló
1999. évi LXIII. törvényben meghatározottak szerint.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései szerint.

Kinevezés idõpontja: a pályázatok sikeres elbírálását
követõ hónap 1-jétõl, határozatlan idõre.

A pályázat benyújtásának határideje: a felhívás Belügyi
Közlönyben való megjelenésétõl számított 15. nap.

A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázato-
kat lezárt borítékban Jászkisér nagyközség jegyzõjéhez
(5137 Jászkisér, Fõ u. 7.) címezve kell benyújtani. A borí-
tékon kérjük feltüntetni: „Közterület-felügyelõi pályázat”.

A pályázatok elbírálásának ideje, módja: a pályázatok-
ról a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – a jegyzõ dönt. A pályázó a
pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes
adatait a döntésre jogosultak megismerhessék.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás az (57)
550-140-es vagy az (57) 550-130/114-es telefonszámon
kérhetõ.

Kemenesszentpéter–Nagyacsád Községek
Önkormányzatának Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõ vagy állam- és jogtudományi egye-

temi végzettség,
– kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga oklevélmásolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati felhívás
Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl számított
15. nap.

A pályázat elbírálása: a fenti határidõtõl számított
15 napon belül.

Az állás a képviselõ-testület döntését követõen azonnal
betölthetõ.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a körjegyzõi gya-
korlat.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtásának helye: Kemenesszentpéter
község önkormányzatának polgármesteréhez kell benyúj-
tani.

Cím: Máhig József polgármester, 8518 Kemenesszent-
péter, Béke u. 2. Tel.: (89) 357-146.

11. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 677



Kisbajcs és Vének községek képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

Az állást a törvényi szabályozáson túl az töltheti be, aki
az ötéves államigazgatási gyakorlaton belül elsõsorban
önkormányzati igazgatási gyakorlattal rendelkezik.

Az állás 2006. november 12. napjával tölthetõ be.

Az önkormányzatok szolgálati lakást biztosítani nem
tudnak.

Az álláspályázatot Kisbajcs község polgármesteréhez
Kamocsai Sándorhoz (9062 Kisbajcs, Kossuth u. 1.) kell
benyújtani részletes önéletrajzzal, a végzettséget igazoló
okmányok másolatával, valamint 30 napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt.

A pályázat borítékján fel kell tüntetni: „Körjegyzõi pá-
lyázat”.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. július 20.

A pályázatokat a képviselõ-testületek legkésõbb 2006.
augusztus 20-ig bírálják el.

Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-
tori képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,

– legalább kétéves jegyzõi gyakorlat,

– számítógép legalább felhasználói szintû ismerete,

– magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,

– végzettséget és a szakvizsgát tanúsító okiratok hiteles
másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– a polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos szak-
mai elképzeléseket,

– nyilatkozatot a Ktv. 7. § (7) bekezdésében elõírt va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettség – kinevezés esetén
történõ – teljesítésérõl.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. elõírásai szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenést követõ 50. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ

lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Az elbírálás módja: személyes meghallgatás után a kép-

viselõ-testület dönt.
A jegyzõi munkakör betöltésének idõpontja: 2006. au-

gusztus 1.
Szolgálati lakás – hosszabb távon – megoldható.
A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet be-

nyújtani Kunbaja község polgármesteréhez: Nagy István
polgármester, 6435 Kunbaja, Rákóczi F. u. 16. Telefon:
(79) 471-088.

Lovászpatona Község Önkormányzati
Képviselõ-testülete, Nagydém Község Önkormányzati

Képviselõ-testülete és Bakonyság Község
Önkormányzati Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Lovászpatona, Nagydém és Bakonyság Községek

Körjegyzõségénél
körjegyzõi állás betöltésére

Az állás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv. )10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
kerül meghirdetésre.

Címe: 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Az állás 2006. november 1-jével tölthetõ be.

Az állás betöltésének feltételei:
– államigazgatási fõiskolai vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a körjegyzõi gya-
korlat.

Illetmény, pótlékok és egyéb juttatások a Ktv. szerint.
Igény esetén szolgálati lakást Lovászpatona Község

Önkormányzata biztosít.

A pályázathoz csatolni kell:
– pályázati kérelmet,
– szakmai önéletrajzot,
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– a végzettséget és szakvizsgát igazoló okiratokat vagy
azok hiteles másolatát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-

tani a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított
30 napon belül a következõ címre: Lovászpatona község
polgármestere, 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.

Érdeklõdni a következõ telefonszámon lehet: (89)
345-107.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ
15. nap.

Maglód Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi egyetemi vagy államigazga-

tási fõiskolai végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot (eddigi munkakörei-

nek, tevékenységének leírását),
– a képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az aljegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szak-

mai, vezetési elképzeléseket.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Bérezés: a köztisztviselõi törvény alapján, illetve meg-

egyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-

idõt követõ képviselõ-testületi ülés.
Az állás a döntést követõ hónap 1. napjától betölthetõ.
Szolgálati lakást az önkormányzat nem tud biztosítani.
A pályázatot az önkormányzat polgármesteréhez kell

benyújtani. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Tabányi Pál polgármester.

Cím: 2234 Maglód, Fõ utca 12. Tel.: (29) 325-111,
328-338. Fax: (29) 326-219.

Mohács Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

Mohács Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága
parancsnoki beosztásának betöltésére

A pályázatot kiíró szerv neve:
Mohács Város Önkormányzat Képviselõ-testülete.

A munkahely neve és címe:
Mohács Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága
7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 26.

A munkakör (beosztás) megnevezése:
Mohács Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságá-

nak parancsnoka.

A beosztással járó feladatok rövid leírása:
A parancsnok felelõs illetékességi és mûködési terüle-

tén a tûzoltásért és a kárelhárítási feladatok végrehajtá-
sáért, illetékességi területén a megelõzõ tûzvédelemért és a
tûzvizsgálatért, Mohács Város Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóságának mûködéséért, személyi, technikai és
anyagi feltételeinek biztosításáért, irányításáért, a felügye-
letet ellátó szervekkel, valamint társszervekkel való kap-
csolattartásért.

A kinevezés idõtartama:
Határozatlan idõre történik.

A parancsnoki beosztás betöltésének ideje:
2006. november 1.

A beosztás betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos szolgálati viszony,
– a beosztáshoz szükséges iskolai végzettség, képzett-

ség (a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az
önkormányzati tûzoltóság szolgálati viszonyban álló tag-
jaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról,
valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások
meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet
2. számú mellékletében meghatározott iskolai és szakmai
végzettség, továbbá rendészeti szakvizsga, rendészeti
vezetõképzõ és rendészeti mestervezetõvé képzõ végzett-
ség megléte),

– legalább 15 év tûzoltói szakmai gyakorlat,
– legalább 10 év tûzoltási vagy tûzmegelõzési területen

szerzett vezetõi gyakorlat (szolgálatparancsnoki beosztás-
ban töltött idõ nem számít annak),

– a parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségi, pszi-
chikai alkalmasság,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
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A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzot,
– a parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetõi, szak-

mai programot,
– a szükséges végzettséget, képzettséget igazoló okira-

tokat vagy azok hiteles másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– igazolást a hivatásos tûzoltó szakmai és a meglévõ ve-

zetõi gyakorlatról,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség vállalásáról,
– az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot igazoló

okirat másolatát.

A beosztás illetménye és egyéb juttatások:
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak

szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, va-
lamint a törvény végrehajtására kiadott kormány- és BM
rendeletekben foglaltak szerint.

A parancsnoki beosztáshoz szolgálati lakást az önkor-
mányzat nem tud biztosítani.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: Mohács város,
illetve annak közvetlen vonzáskörzetében lévõ lakhely.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés napját követõ 30. nap, zárt bo-
rítékban való leadással.

A pályázat benyújtásának helye: Mohács Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete, Szekó József polgármester,
7700 Mohács, Széchenyi tér 1. A borítékon tüntesse fel:
„Tûzoltó-parancsnoki pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: dr. Ko-
vács Mirella, Mohács város jegyzõje, tel.: (69) 505-521.

A pályázatokat bírálóbizottság értékeli és szükség ese-
tén a pályázók személyes meghallgatása után tesz javasla-
tot a kinevezésre.

A pályázat elbírálásáról a pályázatok egyidejû vissza-
küldésével az elbírálást követõ 10 napon belül minden pá-
lyázó írásbeli értesítést kap.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzõje
pályázatot hirdet

a nyugdíjba vonulás miatt megüresedõ
városi fõépítész munkakör betöltésére

A munkakör tartalma: a 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet-
ben foglaltaknak megfelelõen Nagykanizsa Megyei Jogú
Város önkormányzati fõépítészi feladatok ellátása.

A munkakör 2006. augusztus 1. naptól tölthetõ be.
A köztisztviselõi kinevezés határozatlan idõre szól, hat

hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– okleveles építészmérnöki diploma;
– a településrendezés, építészeti tervezés, építésügyi

igazgatás körében eltöltött összesen legalább nyolcéves
gyakorlat.

Közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 25. §-ának
rendelkezései szerint kell megszerezni. Szükség esetén a
szolgálati lakás megoldható.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri
Hivatal Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendel-
kezése szerint.

A munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelése-
ket tartalmazó pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyzõ
részére kell benyújtani [8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.,
telefon: (93) 500-700 vagy 500-708], melyhez csatolni
kell:

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok
másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai gyakorlat hivatalos igazolását.

A pályázatok beérkezésének határideje a pályázati hir-
detmény Belügyi Közlönyben való megjelenését követõ
31. nap.

A benyújtott pályázatok elbírálására a pályázati határ-
idõ lejártát követõ 15 napon belül kerül sor.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.
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A pályázathoz csatolandó:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány közjegy-

zõ által hitelesített másolata,
– szakmai önéletrajz,
– a munkakör ellátásra vonatkozó elképzelés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: többéves vezetõi
gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a képviselõ-tes-
tület a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ legkö-
zelebbi rendes ülésén dönt.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatokat Pécel város jegyzõje címére (2119 Pé-

cel, Kossuth tér 1.) kell benyújtani, további felvilágosítás
is itt kérhetõ, telefon: (28) 452-751, 452-752.

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának
jegyzõje

pályázatot hirdet
igazgatási irodavezetõ munkakör betöltésére

1. A munkáltató szerv: Piliscsaba Nagyközség Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala, 2081 Piliscsaba, Kinizsi
Pál u. 1–3.

2. A betöltendõ munkakör: igazgatási irodavezetõ, hatá-
rozatlan idõre.

3. Az ellátandó feladatok:
– a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda vezetése

(szociális ügyek, gyámügyek, anyakönyvi ügyek, közok-
tatás, lakásügyek),

– a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási
ügyek döntésre elõkészítése,

– a polgármester által átadott hatósági ügyekben döntés
elõkészítés,

– a képviselõ-testület és a bizottságok ülésén tanácsko-
zási joggal részvétel,

– a hatáskörébe utalt ügyekben döntés.

4. A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszer-
vezõi képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,

– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,

– legalább 3 éves közigazgatásban szerzett vezetõi gya-
korlat.

Elõnyt jelent a pályázatnál:

– az idegennyelv-ismeret,

– a saját gépjármû és vezetõi jogosítvány.

5. Az illetmény és egyéb juttatások:

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
(Ktv.), valamint Piliscsaba Önkormányzata Képviselõ-tes-
tületének 4/2004. (I. 28.) ÖKT. számú rendelete alapján.

6. A pályázat benyújtásának határideje, módja:

A Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl számított
15. nap az önkormányzat jegyzõjének, dr. Császi Ferenc-
nek címezve (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1–3.).

A lezárt borítékra rá kell írni: „igazgatási irodavezetõ
pályázat”.

7. A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ 15 na-
pon belül.

8. A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatok elõzetes értékelését elõkészítõ bizottság
végzi. Az általa felállított rangsor figyelembe vételével a
jegyzõ határoz, egyetértésben a polgármesterrel.

9. Az állás betöltésének idõpontja:

A döntést követõen azonnal.

10. A pályázathoz csatolandó iratok:

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismere-
tet igazoló okiratok vagy azok hiteles másolata,

– részletes szakmai önéletrajz.

11. Részletesebb információ:

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata jegyzõjétõl, dr.
Császi Ferenctõl, tel.: (26) 575-506, (20) 519-5971.

12. Egyéb megjegyzés:

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban kapnak értesítést.
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Tomajmonostora Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést tanúsító okiratok másolatát.

Bérezés és kinevezés: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

Az elbírálás ideje: a pályázati határidõ lejártát követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Az állás részmunkaidõben tölthetõ be (napi 4 óra).
A pályázatot Tomajmonostora község polgármesteré-

hez kell benyújtani. Cím: 5324 Tomajmonostora, Széche-
nyi út 63. Telefon: (59) 356-301.

Vál Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– államigazgatási fõiskolai vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség,
– kétéves közigazgatási gyakorlat, az attól hosszabb ál-

lamigazgatási gyakorlat elõnyt jelent,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– jegyzõi gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzát és szakmai programját,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a képzettséget tanúsító okirat hiteles másolatát,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXII. törvény alapján.

Szolgálati lakást biztosítunk.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl számított 4 hét.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatok benyújthatók, illetve felvilágosítást nyújt

Zsirai Gyõzõ polgármester a Polgármesteri Hivatal,
2473 Vál, Vajda János u. 2. címen. Telefon: (22) 353-411,
(22) 559-407, (30) 555-9411.

Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

Farád–Sopronnémeti községek
önkormányzatának képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább két év közigazgatási szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ együttes képviselõ-testületi ülés.

Az állás betölthetõ: elbírálást követõen azonnal.

A pályázatot Farád község polgármesteréhez kell be-
nyújtani az alábbi címre: 9321 Farád, Fõ u. 21.

682 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 11. szám



Táska Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskolai vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést tanúsító okirat másolatát.

Bérezés és kinevezés: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.

Az elbírálás ideje: a pályázati határidõ lejártát követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Táska község polgármesteréhez kell be-

nyújtani. Cím: 8696 Táska, Arany J. u. 2. Telefon: (85)
312-229.

Tiszaszõlõs Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés, valamint jogi vagy közigazgatási szak-
vizsga,

– legalább kétéves közigazgatás gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kel:
– az igazgatásszervezõi vagy állam és jogtudományi

doktori képesítést, valamint a jogi vagy a közigazgatási
szakvizsga letétét bizonyító okiratok hitelesített másolatát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

Egyéb: szolgálati lakás biztosított.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenést követõ 30. nap.

A pályázatot a benyújtására nyitva álló határidõt követõ
15 napon belül bírálja el a képviselõ-testület.

Az állás betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálását
követõ hónap elsõ napja.

A pályázatot Tiszaszõlõs község polgármesteréhez kell
benyújtani. Cím: 5244 Tiszaszõlõs, Fõ út 21. Telefon: (59)
511-408.

A BM közigazgatási államtitkár
tudományos pályázati felhívása

a belügyi ágazatban tevékenykedõk számára
2006.

A BM közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudomá-
nyos Tanács elnöke, 2006-ban tudományos pályázati fel-
hívást tesz közzé a belügyi ágazatban dolgozók számára.

Pályázati feltételek:

1. Általános pályázati feltételek:
a) A pályázaton a belügyi ágazatban foglalkoztatott

köztisztviselõk, közalkalmazottak, munkavállalók, és hi-
vatásos állományúak vehetnek részt.

b) Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, illetve
egy, vagy több mûvel is lehet, eddig még nem publikált,
máshová be nem nyújtott dolgozattal, tanulmánnyal.

c) Pályázni ezen felhívás ajánlott témaköreiben olyan
közigazgatási, bûnmegelõzési, rendõrségi, határõrségi
vagy katasztrófavédelmi témájú dolgozatokkal lehet, ame-
lyek az ágazat színvonalasabb tevékenységét ösztönzik,
újszerûek, továbbá elõsegítik hazánk bel- és igazságügyi
együttmûködését.

2. A pályamûvek tartalmi és formai követelményei:
a) A dolgozat tartalmilag és formailag rendszerezett, lo-

gikus felépítésû legyen, összefoglalást is tartalmazzon,
amelyben szerepelnie kell az új eredményekre, valamint
azok alkalmazására és hasznosítására vonatkozó utalások-
nak is.

b) A pályamûveknek tartalmazniuk kell tartalomjegyzé-
ket, továbbá a felhasznált szakirodalom bibliográfiáját és
az idézetek, az átvett szövegrészek adatait (szerzõ neve,
mû címe, kiadója, megjelenésének helye és ideje, idézett
vagy hivatkozott oldalszám). A dolgozathoz mellékleteket
(ábrák, grafikonok, táblázatok, fotók, stb.) is lehet csatol-
ni, amelyek nem számítanak bele a pályamû terjedelmébe.

c) A pályamû terjedelme minimum 25, maximum 60 gé-
pelt oldal A/4 formátumban, 12-es betûnagysággal, balol-
dalon 4 cm-es, jobboldalon 2,5 cm-es margóval, 1,5 sor-
közzel, oldalanként 30 sorral, valamint a számítógépes
program paraméterei alapján.
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d) A pályamûvet két példányban (kötve vagy fûzve) kell
benyújtani, borítóján a pályázat és a mû címével, valamint
a választott jeligével. Mindkét példányban az alábbiakat
kötelezõ elhelyezni:

– a jeligével ellátott zárt borítékban a következõ adato-
kat kell feltüntetni: jelige, a mû címe, a pályázó neve (höl-
gyeknél leánykori név is), rendfokozata, beosztása (mun-
kaköre), anyja neve, születési helye és ideje, szolgálati
(munka-) helye és telefonszáma, továbbá állandó lakcíme
és telefonszáma, az esetleges pályadíjra tekintettel pedig
az adó- és a TAJ-szám, továbbá az átutalási bankszámla-
szám,

– maximálisan 1 (azaz egy) gépelt oldal terjedelemben a
pályamû rövid, tartalmi ismertetése magyarul és angolul,

– nyilatkozat arról, hogy a szerzõ saját, eredeti munká-
jával pályázik, s eddig máshová nem nyújtotta be.

3. A pályázat bírálati szempontjai:
a) A jeligés pályázatokat bírálóbizottság fogja értékelni

és kijelöli a díjazásra méltó dolgozatokat.
b) A pályamûvek elbírálásánál lényeges szempont a bel-

ügyi ágazathoz kötõdés (közigazgatás, önkormányzat,
rendészet, határrendészet, stb.), a gyakorlati alkalmazha-
tóság és tudományos igényû feldolgozás.

c) Azonos színvonalú pályázatok elbírálásánál elõny-
ben részesülnek azok a pályamûvek, amelyek a belügyi
ágazatban prioritást élvezõ feladatok végrehajtásának ha-
tékonyságát segítik elõ, illetve a fõbb tárcaszintû kutatási
programokhoz csatlakoznak.

4. A pályázat központi témái:
– A rendészeti (rendvédelmi) együttmûködés helye,

szerepe, lehetséges új területei és módszerei a schengeni
külsõ és belsõ határokon, az integrált határmenedzsment
(IBM) kialakításának és továbbfejlesztésének szem elõtt
tartásával, illetve a határokon átnyúló bûnüldözésre tekin-
tettel.

– A nemzetközi határrendészeti együttmûködés jellem-
zõi, fejlesztési lehetõségei az Európai Unión belül (pl. a
FRONTEX) valamint harmadik országokkal.

– A legális migráció gazdasági, biztonság- és társada-
lompolitikai összefüggései. A menekültek, befogadottak
integrációja. Az illegális migráció visszaszorítása, illetve
kezelése érdekében végzett tevékenység.

– A polgári védelem feladatrendszerének újraértelme-
zése az Európai Unióhoz történt csatlakozás, a globális ki-
hívások (terrorizmus, madárinfluenza stb.) és a haderõre-
form tükrében.

– A tûzoltási és mûszaki mentési tevékenység idõszerû
kérdései, ezen belül pl. az uniós csatlakozás hatásai és az
együttmûködés lehetséges területei a határon átterjedõ
káresetek során.

– A katasztrófavédelem feladatai a vízkárelhárításban, a
lehetséges fejlesztési irányok kutatása.

– Az együttmûködés, a közös feladatellátás területei, le-
hetõségei a rendészet és az igazgatás területein, a haté-

konyság növelése érdekében (pl. esettanulmány, ajánlá-
sok, know how, best practice).

– A Hágai program és feladatterv megvalósításának le-
hetõségei, különös tekintettel a bûnmegelõzés lehetõsé-
geire, területeire. A helyi önkormányzatok, a helyi lakos-
ság kapcsolata a rendõrséggel a bûnmegelõzés területén.
Közösségek fejlesztése (community development) a köz-
biztonságért.

– A rendészeti és a belügyi igazgatási funkciók megosz-
tásának kérdései, lehetõségei a központi és az önkormány-
zati közigazgatás között.

– Az intézményi diszkrimináció megjelenési formái az
igazgatásban és a rendészetben, valamint megelõzésének,
elkerülésének lehetõségei.

– Az informatika, az internet új alkalmazási területei az
igazgatásban és a rendészetben, illetve az ezek felhaszná-
lásával elkövetett visszaélések, bûncselekmények megelõ-
zése, felderítése.

– A gazdasági bûncselekmények új irányai.
– Az igazgatási és a rendvédelmi szervek, szervezeti

egységek mint szolgáltatók, szolgáltatás-szervezõk. Funk-
cionális területek a belügyi ágazatban – különös tekintettel
a költség-hatékonyságra és finanszírozás kérdéseire.

– Stratégiai tervezés, projektmunka, fejlesztés, pályázati
források bevonása a belügyi ágazatban (pl. esettanulmány,
projektelemzés, ajánlások, know how, best practice).

– A biztonság, mint horizontális stratégiai szempont ér-
vényesítésének lehetõségei az igazgatás és a rendészet
területein.

– Humánerõforrás-gazdálkodás, különösen teljesít-
ményértékelés, motiválás, elismerés, valamint oktatás,
képzés a belügyi ágazatban.

– A szervezeti kultúra, a szervezeti változások kérdései,
szempontjai, pl. esélyegyenlõség, érdekérvényesítés a vál-
tozási folyamatoknál.

– Mérés, ellenõrzés és visszacsatolás; statisztika, moni-
toring, minõségbiztosítás az igazgatásban és a rendészet-
ben.

5. Pályázati díjazás:
egy I. díj: 200 000 Ft,
két II. díj: 150 000–150 000 Ft,
két III. díj: 100 000–100 000 Ft,
három különdíj: 75 000–75 000 Ft.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére a Magyar
Tudomány Ünnepe központi belügyi rendezvényén kerül
sor, várhatóan 2006. november elején.

6. A pályázatok benyújtásának határideje:
A pályamûveket az alábbi címre kell eljuttatni:
BM Oktatási Fõigazgatóság
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.
Beküldési határidõ: 2006. szeptember 15. (postabélyeg-

zõ vagy futárjegyzék kelte).
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A kijelölt határidõ után érkezett vagy az elõírásoktól el-
térõ formában, nyilatkozat nélkül benyújtott dolgozatokat
a Bíráló Bizottság nem fogadja el.

További felvilágosítás kérhetõ a BM Oktatási Fõigaz-
gatóságon.

Tel.: BM: 03-1/24-616
Városi: 06-1/432-0716

Fax: BM: 03-1/24-693
Városi: 06-1/432-0793
e-mail: baranyaim@bm.gov.hu

A BM közigazgatási államtitkár
témakutatási pályázati felhívása

a belügyi ágazatban tevékenykedõk számára
2006.

A BM közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudomá-
nyos Tanács elnöke, 2006-ban tudományos témakutatási
pályázati felhívást tesz közzé a belügyi ágazatban dolgo-
zók számára.

Pályázati feltételek:

1. Általános pályázati feltételek:
a) A pályázaton a belügyi ágazatban foglalkoztatott

köztisztviselõk, közalkalmazottak, munkavállalók, és hi-
vatásos állományúak vehetnek részt.

b) Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, illetve
egy, vagy több mûvel is lehet, eddig még nem publikált,
máshová be nem nyújtott, még meg nem valósított kutatási
tervvel.

c) Pályázni kizárólag ezen felhívásban meghatározott
konkrét témakörökben készülõ kutatási tervekkel lehet,
melyek az ágazat aktuális feladatrendszerét reprezentáló,
kiíró által meghatározott konkrét témák kutatására (elmé-
leti, gyakorlati szakkérdések, problémák, módszerek, eljá-
rások, stb.) irányulnak, és hozzájárulnak a vizsgált terüle-
ten folyó szakmai tevékenység fejlesztéséhez, színvonalá-
nak emeléséhez.

d) A bírálóbizottság által támogatásra méltónak ítélt
kutatási tervek megvalósítására a kiíró a pályázóval meg-
bízási szerzõdést köt.

2. A kutatási tervvel szemben támasztott követelmé-
nyek:

A témakutatási pályázat céljával összhangban csak
olyan kutatási tervek támogathatók, amelyek a kiírásban
meghatározott konkrét témakörök tudományos igényû fel-
dolgozását célozzák.

a) A kutatási tervnek tartalmaznia kell a következõket:
– a választott kutatási téma megjelölése, a tanulmány

munkacíme,
– a témaválasztás indoklása,
– a kutatási hipotézisek, néhány kiemelt kérdés, amire

választ kíván adni a kutatás,
– a vizsgálati, elemzési módszerek megjelölése, alkal-

mazásuk indoklása,
– a tudományos kutatómunka eredményeinek gyakor-

lati hasznosítására vonatkozó lehetõségek bemutatása,
ajánlások, javaslatok.

b) A kutatási terv tartalmilag és formailag rendszerezett,
logikus felépítésû legyen.

c) A kutatási terv terjedelme maximum 5 gépelt oldal
A/4 formátumban, 12-es betûnagysággal, 2,5 cm-es mar-
góval, 1,5 sorközzel.

d) A kutatási tervet két példányban kell benyújtani, bo-
rítóján a pályázat és a kutatási terv címével, a pályázó(k)
nevével.

e) A kutatási terv mindkét példányához mellékelni kell
a következõket:

– A pályázó(k) adatai: a pályázó(k) neve (hölgyeknél le-
ánykori név is), rendfokozata, beosztása (munkaköre),
anyja neve, születési helye és ideje, szolgálati (munka-)
helye és telefonszáma, továbbá állandó lakcíme és telefon-
száma, az esetleges szerzõdéskötésre tekintettel pedig az
adó- és a TAJ-szám, valamint az átutalási bankszámla-
szám.

– Szakmai önéletrajz és publikációs lista.
– Nyilatkozat arról, hogy a szerzõ saját, eredeti munká-

jával pályázik, eddig máshová nem nyújtotta be, a kutatást
nem valósította meg.

3. A pályázat bírálati szempontjai:
a) A pályázatokat bírálóbizottság fogja értékelni és kije-

löli a támogatásra, megvalósításra méltó kutatási terveket.
b) A pályamûvek elbírálásánál kiemelt szempont a tu-

dományos meglapozottság, és a gyakorlati alkalmazható-
ság.

c) Azonos színvonalú pályázatok elbírálásánál elõny-
ben részesülnek azok a pályamûvek, amelyek a belügyi
ágazatban prioritást élvezõ feladatok végrehajtását segítik
elõ, illetve a fõbb tárcaszintû kutatási programokhoz csat-
lakoznak.

4. A pályázat központi témái:
– A Schengeni Információs Rendszer (SIS II.), valamint

Nemzeti Alrendszerek (N.SIS.), illetve a háttér informá-
ciókat szolgáltató SIRENE irodák kialakításának és mû-
ködtetésének lehetõségei.

– Biometrikus adatok megjelenése a rendészeti (határ-
rendészeti) munkában.

– A globális, új kihívásokhoz (terrorizmus, madárin-
fluenza stb.) kapcsolódó veszélyeztetés kockázatának
elemzése, megelõzésük és az ellenük való védekezés lehe-
tõségei.
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– Magyarország tûzvédelmi lefedettségét biztosító vé-
delmi rendszer alapvetõ tényezõinek összehasonlítása az
EU-ban honos rendszerekkel, javaslattétel a komplex ve-
szélyeztetettség mérhetõvé tételére.

– Informatikai rendszerek alkalmazása a tûzoltás, mû-
szaki mentés hatékonyságának növeléséhez.

– Veszélyhelyzeti kommunikáció kitüntetett szerepe a
beavatkozásban résztvevõ szervezetek tevékenységében.

– A veszélyes áruk közúti szállítása ellenõrzési felada-
tai, valamint a szállítás során bekövetkezett balesetek kö-
vetkezményei felszámolásának támogatása korszerû infor-
matikai eszközökkel.

– A civil szervezetek és szervezõdések bevonásának
hosszú távú lehetõségei a tûzvédelmi, a katasztrófavédel-
mi, és a polgári védelmi tevékenységekbe.

– Erdõtüzek/nádtüzek megelõzésének és felderítésének
lehetséges megoldásai, a tüzek oltásának módszertana, fi-
gyelemmel a kedvezõtlen terepadottságokra.

– A biztonságra és megelõzésre, illetve védekezésre for-
dított költségek elemzése az ipari beruházásoknál.

– Stresszkezelési stratégiák zavarai és fejlesztésének
lehetõségei rendvédelmi dolgozóknál.

– Anyagcsere-zavarok és társuló májbetegségek elõfor-
dulása, megelõzése és kezelése rendvédelmi dolgozóknál.

– Degeneratív ízületi elváltozások, sérülések rendvédel-
mi dolgozóknál.

– A fiatalok rendészeti pályára irányításának lehetõsé-
gei. A közbiztonság védelmére nevelés és oktatás mód-
szertana.

– E-learninges tananyag fejlesztés lehetõségei a tovább-
képzések területén.

– Tréning jellegû képzések módszertani sajátosságai és
jövõbeni továbbfejlesztési lehetõségei.

– A rendészeti vezetõképzés története, tapasztalatai, fej-
lesztésének irányai.

– Mentorképzés Magyarországon a nemzetközi gyakor-
latban.

– A rendészeti szakképzés helyzete, fejlesztésének lehe-
tõségei a szakmapolitika és a humánstratégia tükrében.

– Alkalmassági vizsgálat a XXI. században: kompeten-
cia alapú alkalmasság vizsgálati rendszer kidolgozása, al-
kalmazása a rendészeti állomány kiválasztásában.

– A közszolgálati management alkalmazási lehetõségei
a rendvédelmi szervek vezetésében.

– A hatékony rendõri kommunikáció: hatáselemzés a
médiában elhangzott kommentárok és nyilatkozatok alap-
ján. A rendõri kommunikáció hatékonyabbá tételének le-
hetõségei.

– A gazdasági bûncselekmények új irányai.

– A térfigyelõ rendszerek jogi és gyakorlati aspektusai.

– A terrorizmussal szembeni rendõri fellépés vezetési
kérdései.

– Szervezett bûnözés elleni korszerû nyomozócsoport
létrehozásának elmélete, gyakorlata, módszerei figyelem-
mel az erõk, eszközök komplexitására.

– A lakótelepi rendõrség mûködésének lakossági és
szakmai tapasztalatai, a fejlesztés elvei, irányai, módsze-
rei.

– A lakosságfelkészítés módszerei, a gyakorlat összeha-
sonlító elemzése hazai és nemzetközi viszonylatban ve-
szélyhelyzetek esetén.

– A bûnmegelõzés aspektusai, a tovább fejlesztés lehet-
séges irányai.

– A közigazgatási reform és a Ket. hatásai az igazgatás
és a rendészet egyes területeire.

– Rendõrségen alkalmazott minõségbiztosítási rendsze-
rek gyakorlati alkalmazhatósága, ezekbõl levonható kö-
vetkeztetések.

– A gyûlölet motiválta bûncselekmények és más de-
viáns magatartások elleni fellépés fejlesztése.

– Az áldozatvédelem kérdései, feladatai, különös tekin-
tettel a családon belüli, valamint a hátrányos helyzetû, ala-
csony érdekérvényesítési képességû társadalmi csoportok
(pl. gyermekek, nõk, idõsek, pszichiátriai kezelés alatt ál-
lók, hajléktalanok, stb.) tagjaival szemben elkövetett erõ-
szak áldozataira.

5. A kutatás megvalósítására elnyerhetõ támogatás:
A pályázat keretében maximum négy kutatási terv meg-

valósításának támogatására van lehetõség. A támogatás el-
nyerhetõ összege egy kutatási tervre bruttó 300 000 Ft.

6. A pályázatok benyújtásának határideje:
A kutatási terveket az alábbi címre kell eljuttatni:
BM Oktatási Fõigazgatóság
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.
Beküldési határidõ: 2006. július 15. (postabélyegzõ

vagy futárjegyzék kelte).
A kijelölt határidõ után érkezett vagy az elõírásoktól el-

térõ formában, nyilatkozat nélkül benyújtott dolgozatokat
a Bíráló Bizottság nem fogadja el.

7. Szerzõdéskötés, végrehajtás
A kutatási tervek elbírálásának, a pályázók kiértesíté-

sének és a szerzõdések megkötésének határideje 2006.

augusztus 15.

A támogatást elnyerõ kutatási tervek alapján elvégzett
kutatások záró tanulmányainak benyújtási határideje
2006. december 15.

További felvilágosítás kérhetõ a BM Oktatási Fõigaz-
gatóságon.

Tel.: BM: 03-1/24-616
Városi: 06-1/432-0716

Fax: BM: 03-1/24-693
Városi: 06-1/432-0793
e-mail: baranyaim@bm.gov.hu
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Közlemény

A Belügyminisztérium
tájékoztatója

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható
iratkezelési szoftverek megfelelõségét tanúsító

szervezet kijelölésérõl

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkeze-
lési szoftverek megfelelõségét tanúsító szervezetek kijelö-
lésének részletes szabályairól szóló 16/2006. (IV. 6.) BM
rendelet 8. § alapján

1. a Kijelölési Bizottság 2006. május 12-i ülésén elfo-
gadta a CERTOP Termék és Rendszer Tanúsító Ház Kft.
kérelmét, s azt Kijelölõnek támogatásra javasolta;

2. a Kijelölõ 2006. május 19-ei hatállyal a Certop Kft-t a
közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoftverek megfelelõségének tanúsítására kijelölte.

2006. május 19-tõl a kijelölt tanúsító céghez nyújtha-
tóak be tanúsításra a közfeladatot ellátó szerveknél al-
kalmazásra kerülõ iratkezelõ szoftverek.

A jelenleg papír alapon iktató és az elektronikus rend-
szerre áttérni kívánó szervek ez évben már csak tanúsít-

vánnyal rendelkezõ szoftvereket szerezhetnek be. A jelen-
leg is elektronikusan iktató szervek esetében a tanúsíttatás
határideje 2008. január 1.

A kijelölt tanúsító szerv elérhetõségei:
CERTOP Termék és Rendszer Tanúsító Ház Kft.
1113 Budapest, Karolina út 17/B
Név: Szabó Mirtill, tanúsítási igazgató
Telefon: 466-6093
Fax: 466-6093
E-mail: certop.bp@certop.hu

Tájékoztató

A Belügyi Közlöny minden hónap 1. és 15. napján jele-
nik meg.

Lapzárta: a megjelenés elõtti 15. munkanap, déli 12 óra.
A köztisztviselõi pályázatokat a 441-1708-as faxszámra

kérjük megküldeni.
A pénzügyi beszámolók megjelentetése térítés ellené-

ben történik.
Közzététel díja: 38 000 Ft + áfa.
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