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Jog sza bá lyok

 Kormány

120/2006. (V. 17.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák

Köztársaság Kormánya között az államhatáron

átvezetõ turistaútvonalakon turisztikai céllal történõ

államhatár-átlépésrõl  szóló Megállapodás

kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött az ál lam ha tá ron át ve ze tõ tu ris ta út vo na la kon tu -
risz ti kai cél lal tör té nõ ál lam ha tár-át lé pés rõl  szóló Meg ál -
la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá -
nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Meg ál la po dás hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között az államhatáron

átvezetõ turistaútvonalakon turisztikai céllal történõ
államhatár-átlépésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár -
sa ság Kor má nya (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek)

– a köl csö nös ba rá ti vi szony el mé lyí té se ér de ké ben,
– a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz -

tár sa ság Kor má nya kö zött a he lyi ön kor mány za tok és köz -
igaz ga tá si szer vek ha tá ron át íve lõ együtt mû kö dé sé rõl
 szóló, Bu da pes ten, 2001. áp ri lis 23-án alá írt Egyez mény
vég re haj tá sá nak elõ se gí té se szán dé ká val,

– az ide gen for ga lom és a tu riz mus te rü le tén ki ala kí tott
együtt mû kö dés to váb bi el mé lyí té sé nek szán dé ká val,

– an nak ér de ké ben, hogy a le he tõ leg szé le sebb kör ben
hoz zá fér he tõ vé te gyék az ál lam ha tá ron át nyú ló vagy

 annak kö ze lé ben lé võ kul tu rá lis és ter mé sze ti ér té ke ket,
ki rán du ló he lye ket, tu risz ti kai lát vá nyos sá go kat, va la mint
a kul tu rá lis és sport ren dez vé nyek lá to ga tá sát,

– a ha tár men ti te rü le te ken az ál lam ha tár át lé pé sé nek
meg könnyí té se ér de ké ben

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. cikk

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság
 közötti ál lam ha tár (a továb biak ban: ál lam ha tár) át lé pé se
az azon át ve ze tõ tu ris ta út vo na la kon a je len Megálla -
podás 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott he lye ken
(a továbbiak ban: tu ris ta út vo na lak), mó don és idõ ben, csak
tu risz ti kai cél lal en ge dé lye zett.

(2) A fel té te lek meg te rem té sét köve tõen a Szer zõ dõ Fe -
lek, össz hang ban a je len meg ál la po dás sal en ge dé lye zik az
ál lam ha tár át lé pé sét a je len Meg ál la po dás 2. szá mú mel -
lék le té ben sze rep lõ he lye ken; a fel té te lek meg te rem té sé rõl 
a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton köl csö nö sen tá jé koz -
tat ják egy mást.

2. cikk

Az 1. cikk ér tel mé ben az ál lam ha tárt ér vé nyes úti ok -
mánnyal az aláb bi sze mé lyek lép he tik át:

a) az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag -
ál la ma i nak és Svájc ál lam pol gá rai,

b) az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag -
ál la ma i nak és Svájc ál lam pol gá ra i nak csa lád tag jai, akik
ezen ál la mok ban tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del kez nek és 
har ma dik or szág ál lam pol gá rai,

c) An dor ra, Mo na co, San Ma ri no és Va ti kán Ál lam ál -
lam pol gá rai.

3. cikk

A tu ris ta út vo na la kon az ál lam ha tárt át lé põ sze mé lye ket
a ha tár ren dé sze ti szer vek el len õriz he tik.

4. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ál la má nak ille té kes szer vei kö te le sek
ki je löl ni:

a) a tu ris ta út vo na la kat,
b) a tu ris ta út vo na la kon tör té nõ ha tár át lé pés re ki je lölt

he lye ket, és azo kat tá jé koz ta tó táb lák kal el lát ni, me lyek -
nek a 3. szá mú mel lék let ben fog lalt tar ta lom mal tar tal maz -
ni uk kell az ál lam ha tár át lé pé sé nek a je len Meg ál la po dás -
ban fog lalt fel té te le it ma gyar, szlo vák és an gol nyel ven.
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5. cikk

(1) Mind két Szer zõ dõ Fél kor lá toz hat ja vagy fel füg -
geszt he ti a tu ris ta út vo na la kon tör té nõ ál lam ha tár-át lé pést
köz egész ség ügyi vagy jár vány ügyi, ter mé szet- vagy kör -
nye zet vé del mi, ár víz vé del mi, il let ve ál lat- vagy nö vény -
egész ség ügyi ok ból, a köz biz ton ság vagy a köz rend ve szé -
lyez te té se, il let ve ka taszt ró fa ve szé lye ese tén.

(2) A kor lá to zás vagy fel füg gesz tés be ve ze té sé nek és
meg szû né sé nek idõ pont já ról a Szer zõ dõ Fe lek diplomá -
ciai úton írás ban tá jé koz tat ják egy mást.

6. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer vei a 3., a 4. és az
5. cikk ben sze rep lõ te vé keny sé gek vég re haj tá sá nak össze -
han go lá sa ér de ké ben köz vet le nül együtt mû köd nek.

7. cikk

A je len Meg ál la po dás ér tel me zé sé bõl vagy al kal ma zá -
sá ból ere dõ vi tá kat a Szer zõ dõ Fe lek vég re haj tá sért fe le lõs 
ille té kes szer vei tár gya lá sok út ján, en nek ered mény te len -
sé ge ese tén dip lo má ci ai úton ren de zik.

8. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sét 
köve tõen ha la dék ta la nul, dip lo má ci ai úton tá jé koz tat ják
egy mást a je len Meg ál la po dás vég re haj tá sá ért fe le lõs ille -
té kes szer ve ik rõl.

9. cikk

A je len Meg ál la po dás nem érin ti a Szer zõ dõ Fe lek ál la -
má nak egyéb nem zet kö zi szer zõ dé se i ben sze rep lõ jo ga it
és kö te le zett ség vál la lá sa it.

10. cikk

(1) A je len Meg ál la po dás azon ké sõb bi dip lo má ci ai
jegy zék kéz hez vé te lét kö ve tõ har min ca dik (30.) na pon lép 
ha tály ba, amely ben a Szer zõ dõ Fe lek ér te sí tet ték egy mást
ar ról, hogy ele get tet tek a je len Meg ál la po dás ha tály ba lé -
pé sé hez szük sé ges bel sõ jo gi elõ írásaiknak.

(2) A je len Meg ál la po dás ha tá lyát vesz ti az Eu ró pai
Unió Ta ná csá nak a kö zös ha tá ro kon a ha tár el len õr zés fo -
ko za tos meg szün te té sé rõl 1985. jú ni us 14-én lét re jött
Schen ge ni Meg ál la po dás vég re haj tá sá ról  szóló, Schen -
gen ben, 1990. jú ni us 19-én kelt Egyez mény nek és az azo -
kon ala pu ló, il let ve azok kal egyéb mó don össze füg gõ jo gi
ak tu sok nak a Szer zõ dõ Fe lek ál la mai ál ta li tel jes kö rû al -
kal ma zá sát jó vá ha gyó ha tá ro za tai ha tály ba lé pé sé nek nap -
ján.

(3) A je len Meg ál la po dást a Szer zõ dõ Fe lek kö zös meg -
egye zés sel írás ban mó do sít hat ják.

(4) A je len Meg ál la po dást bár me lyik Szer zõ dõ Fél dip -
lo má ci ai úton, írás ban fel mond hat ja, mely így a fel mon -
dás ról  szóló jegy zék kéz hez vé te lét kö ve tõ har min ca dik
(30.) nap el tel té vel ha tá lyát vesz ti.

11. cikk

A je len Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek nap já val a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a két or szág kö zös ál lam ha tá rá nak kö ze -
lé ben ta lál ha tó mû em lé kek, ter mé sze ti ér té kek meg te kint -
he tõ sé gé rõl  szóló, Bu da pes ten, 2001. áp ri lis 23-án alá írt
Egyez mény ha tá lyát vesz ti.

Ké szült 2006. év má jus hó nap 10. nap ján, két ere de ti
pél dány ban, ma gyar és szlo vák nyel ven, mind két nyel vû
szö veg egy aránt hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Szlo vák Köz tár sa ság
Kor má nya ne vé ben  Kor má nya ne vé ben
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1. számú melléklet
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
az államhatáron átvezetõ turistaútvonalakon turisztikai céllal történõ államhatár-átlépésrõl  szóló Megállapodáshoz

JEGYZÉK

az államhatáron átvezetõ turistaútvonalakon turisztikai céllal történõ államhatár-átlépésre kijelölt helyekrõl

Sor-
szám

Hely ség Ha tár je lek szá ma Ha tár át lé pés mód ja Nyit va tar tás

 1. Raj ka–Èu no vo ki zá ró lag
a Ma gyar Köz tár sa ság és
Szlo vák Köz tár sa ság
állam területén ta lál ha tó
Szo bor park lá to ga tá sa
cél já ból

Tri plex hár mas ha tár jel gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

 2. Raj ka–Èu no vo I.5 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

 3. Raj ka–Èu no vo II.–II.1 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

 4. Du na re me te–Bo dí ky II.6 MO–II.8 S kö zött vízi jár mû vel (csó nak) V. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

 5. Ás vány rá ró–Sap II.9 MO–II.10 S kö zött vízi jár mû vel (csó nak) V. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

 6. Gö nyû–Klížská Nemá II.14 MO–II.12 S kö zött vízi jár mû vel (csó nak,
kis ha jó), komp pal

IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

megfele lõen

 7. Ács–Zlat ná na Ost ro ve II.17 MO–II.13 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

 8. Al más fü zi tõ–Iža II.22 MO–II.16/2 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

 9. Du na al más–Pa tin ce II.24 MO–II.16/3 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

10. Süt tõ–Moèa II.27 MO–II.19 S kö zött vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

11. Lá bat lan–Kra vany nad
Du na jom

II.28 MO–II.19/2 S kö -
zött

vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

12. Nyer ges új fa lu–Kra vany
nad Du na jom (Èen kov)

II.29 MO–II.19/3 S kö -
zött

vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

13. Esz ter gom–Štú ro vo/
 Kamenica nad Hro nom
(Ga ram–Du na tor ko lat)

II.35 MO–II.23 S kö zött vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

14. Szob–Ch¾a ba
(Ipoly–Duna tor ko lat)

III. MO–II.24 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen
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15. Ipoly da másd–Ch¾a ba III.4 MO–III.3 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

16. Vá mos mi ko la–Pas tov ce III.14/16 MO–III.14/17 S 
és
III.16 MO–III.15 S kö -
zött

vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

17. Tésa–Ipe¾s ký So ko lec III.23 S–IVx. vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

18. Tésa–Vyš kov ce nad Ip -
¾om

IV.4–IV.5 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

19. Hont–Teš mák V.–V.1 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

20. Dré gely pa lánk–Ipe¾s ké
Pred mos tie

V.4/20 MO–V.4/21 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

21. Õr ha lom–Vrbov ka V.18 MO–V.17 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

22. Pös tény pusz ta–Pe•ov V.24 MO–V.23 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

23. Rá rós pusz ta–Rá roš V.36 MO–V.35 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

24. Ka rancs be rény–Li po vany VII.2/8a–VII.2/11c gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

25. So mos kõ új fa lu–Ši a tors ká 
Bu ko vin ka

VIII. (Ka rancs/ Ka ra nè) gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

26. So mos kõ–Ši a tors ká Bu -
ko vin ka 

VIII.13/10 gya lo go san na pon ta 7.00–19.00

27. Ce red–Tachty IX.5/9x gya lo go san, ke rék pár ral 7.00–19.00

28. Do ma há za–Pet rov ce IX.18–IX.19 kö zött gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

29. Susa–Ja ni ce IX.48–IX.49 kö zött gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

30. Gö mör szõ lõs–Ne po ra dza XI.6 gya lo go san na pon ta 7.00–19.00

31. Agg te lek–Sta ròa XII.1–XII.3 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

32. Szög li get–Hru šov XII.33 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

33. Pe re cse–Ja ník XIV. gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

34. Büt tös–Bu zi ca XIV.11–XIV.12 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

35. Hi das né me ti–Per ín XV.2–XV.3 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

36. Ké ked–Trste né pri
 Hornáde

XVII.3 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

37. Hol ló há za–Ská roš XVII.10 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

38. Fü zér–Sla nec XVII.22 (Nagy-Mi lic,
Ve¾ ký Mi liè)

gya lo go san na pon ta 7.00–19.00

39. Pusz ta fa lu–Bre zi na XVII.30x gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

40. Fel sõ reg mec–Mi cha ¾any XVII.48/2 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00
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41. Fel sõ be rec ki–Klin nad
Bod ro gom (Bodrog-
 belépés)

XIX.14/6x MO–XIX.18
kö zött

vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

42. Fel sõ be rec ki–Klin nad
Bod ro gom

XIX.19 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

43. Lá ca csé ke–Pri be ník XIX.80 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

44. Dá moc–Dob rá XIX.83–XIX.85 gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

45. Zemp lé na gárd–Ve¾ ké
Tra kany

XIX.96x gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

2. számú melléklet
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között

az államhatáron átvezetõ turistaútvonalakon turisztikai céllal történõ államhatár-átlépésrõl  szóló Megállapodáshoz

JEGYZÉK

azokról a helyekrõl, ahol a Szerzõdõ Felek ille té kes szervei megvizsgálják az államhatáron átvezetõ
turistaútvonalakon turisztikai céllal történõ államhatár-átlépés lehetõségét

Sor-
szám

Hely ség Ha tár je lek szá ma Ha tár át lé pés mód ja Nyit va tar tás

1. Nesz mély–Žita va (az új
ki kö tõ lé te sí té sét köve -
tõen)

II.25 MO–II.17 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

megfele lõen

2. Nesz mély–Rad vaò nad
Du na jom (az új ki kö tõ lé -
te sí té sét köve tõen)

II.25 MO–II.18 S vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen

3. Ipoly da másd–Ch¾a ba
(a híd meg épü lé sét köve -
tõen)

III.4 MO–III.3 S gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

4. Vá mos mi ko la–Pas tov ce
(a híd meg épü lé sét köve -
tõen)

III.14/16 MO–III.14/17 S gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

5. Dré gely pa lánk–Ipe¾s ké
Pred mos tie (a híd meg -
épü lé sét köve tõen)

V.4/20 MO–V.4/21 S gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

6. Õr ha lom–Vrbov ka (a híd
meg épü lé sét köve tõen)

V.18 MO–V.17 S gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

7. Pös tény pusz ta–Pe•ov
(a híd meg épü lé sét köve -
tõen)

V.24 MO–V.23 S gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

8. Rá rós pusz ta–Rá roš (a híd 
meg épü lé sét köve tõen)

V.36 MO–V.35 S gya lo go san, ke rék pár ral na pon ta 7.00–19.00

9. Ké ked–Trste né pri
 Hornáde (Hernád-
 belépés)

XVI.3 S–XVII. vízi jár mû vel (csó nak) IV. 1–X. 31. kö zött a vízi
köz le ke dés sza bá lya i nak

meg fele lõen
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3. számú melléklet
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
az államhatáron átvezetõ turistaútvonalakon turisztikai

céllal történõ államhatár-átlépésrõl  szóló
Megállapodáshoz

A tá jé koz ta tó táb la az aláb bi a kat tar tal maz za:

1. a Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti jel ké pét, a Szlo vák
Köz tár sa ság nem ze ti jel ké pét, va la mint az Eu ró pai Unió
szim bó lu mát,

2. a ha tár át lé pés re ki je lölt hely ne vét,

3. az üze mel te té si idõt,

4. a ha tár át lé pés meg en ge dett mód ját,

5. az ál lam ha tár át lé pé sé re jo go sult sze mé lyek kö ré nek 
meg je lö lé sét,

6. az ál lam ha tár át lé pé sé nek fel té te le it a Meg ál la po dás
2., 3. és 4. cik ké nek meg fele lõen.”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás 10. cik ké nek
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont ban a Ma -
gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a két or szág kö zös ál lam ha tá rá nak kö ze -
lé ben ta lál ha tó mû em lé kek, ter mé sze ti ér té kek meg te kint -
he tõ sé gé rõl  szóló, Bu da pes ten, 2001. áp ri lis 23-án alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 152/2001. (IX. 5.) Korm.
ren de let ha tá lyát vesz ti.

(4) A Meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2. és 3.  §-a ha -
tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter – an nak
is mert té vá lá sát köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben ha la -
dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(5) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a bel ügy mi nisz ter, a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár -
kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter, az if jú ság ügyi,
csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter, a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, va la mint a nem ze ti
kul tu rá lis örök ség mi nisz te re gon dos ko dik.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 4.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A belügyminiszter, valamint a gazdasági

és közlekedési miniszter

26/2006. (V. 9.) BM–GKM

együttes rendelete

az utasbiztonsági ellenõrzést végzõk felügyeletének

és szakmai irányításának szabályairól

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
(a továb biak ban: Lt.) 74.  §-ának u) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

Általános rendelkezések

1.  §

A ren de let ha tá lya az utas biz ton sá gi el len õr zés vég re -
haj tá sá ra kö te le zett gaz dál ko dó szer ve ze tek re (a továb -
biak ban: kö te le zett), az e te vé keny ség fel ügye le tét, szak -
mai irá nyí tá sát el lá tó rend õri szer vek re, va la mint az utas -
biz ton sá gi el len õr zést vég zõ biz ton sá gi sze mély zet re
(a továb biak ban: el len õrök) ter jed ki.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban utas biz ton sá gi el len õr zés 
az a te vé keny ség, amely az utas for ga lom ban részt ve võ
sze mé lyek, a lé gi tár sa sá gi al kal ma zot tak (ide ért ve a lé gi -
jár mû sze mély ze tét is), a poggyá szok, az áru- és pos ta kül -
de mé nyek, to váb bá a fe dél ze ti el lá tást biz to sí tó esz kö zök
és kész le tek át vizs gá lá sá ra irá nyul, a jog el le nes cse lek mé -
nyek el kö ve té sé re al kal mas fegy ve rek, rob ba nó anya gok
vagy más, a pol gá ri lé gi köz le ke dés re ve szé lyes esz kö zök,
anya gok ki szû ré se, a re pü lõ tér zárt te rü le té re tör té nõ be-,
il let ve a lé gi jár mû re va ló fel jut ta tá sá nak meg elõ zé se cél -
jából.

(2) E ren de let ér tel mé ben az utas biz ton sá gi el len õr zés
fel ügye le tét gya kor ló rend õrhatóság a re pü lõt ere ken mû -
kö dõ utas biz ton sá gi el len õr zé si rend szert el len õr zi és a te -
vé keny ség el lá tá sát a szak mai szem pon tok egy sé ges ér vé -
nye sü lé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben szak ma i lag segíti.

(3) A szak mai irá nyí tás sal azt a rend õrt le het meg bíz ni,
aki meg fe lel az utas biz ton sá gi el len õr zés ön ál ló vég zé sé -
hez – kü lön jog sza bály ban1 – elõ írt fel té te lek nek.

1 Az utas biz ton sá gi el len õr zést vég zõ sze mé lyek e fel adat ra tör té nõ fel -
ké szí té sé nek és vizs gáz ta tá sá nak rend jé rõl  szóló 1/2005. (I. 12.) BM ren de -
let 2.  §.
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3.  §

Az utas biz ton sá gi el len õr zést el lá tó szer ve zet ve ze tõ je,
il let ve a kö te le zett a fel ügye let vég re haj tá sát kö te les le he -
tõ vé ten ni, az el len õr zés so rán fel tárt hi á nyos sá go kat so -
ron kí vül meg szün tet ni.

A rend õrség felügyeleti és szakmai irányítási
tevékenysége

4.  §

Az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság:

a) az utas biz ton sá gi el len õr zés mód szer ta nát tar tal ma -
zó rend õrségi, szak mai irány mu ta tá so kat ad ki,

b) el ren de li és vég re hajt ja az utas biz ton sá gi el len õri te -
vé keny ség el len õr zé sét,

c) el lát ja nyílt pa ranccsal az utas biz ton sá gi el len õrök
or szá gos el len õr zé sé re jo go sul ta kat.

5.  §

(1) Az utas biz ton sá gi el len õr zés fel ügye le tét és szak mai 
irá nyí tá sát a re pü lõ tér mû kö dé si he lye sze rint ille té kes me -
gyei (bu da pes ti) rend õr-fõkapitányság, a Fe ri he gyi Nem -
zet kö zi Re pü lõ tér ese té ben a Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol -
gá lat Re pü lõ té ri Biz ton sá gi Szol gá la ta (a továb biak ban
együtt: ille té kes rend õrhatóság) lát ja el.

(2) Az ille té kes rend õrhatóság:

a) elõ ze tesen vé le mé nye zi a fel ügye le te alá tar to zó el -
len õrök ve ze tõi ki ne ve zé sét, fel men té sét,

b) fel ügye li és rend sze re sen el len õr zi az ille té kességi
te rü le tén mû kö dõ utas biz ton sá gi el len õr zé si te vé keny sé -
get, jó vá hagy ja a fel adat el lá tá sát sza bá lyo zó tech ni kai,
mun ka szer ve zé si uta sí tá so kat,

c) szi go rí tott el len õr zés el ren de lé se kor in téz ke dik a
fel ügyelt szer ve zet szol gá la tá nak fo ko zott el len õr zé sé re, a 
szer ve zet szük ség sze rin ti meg erõ sí té sé re,

d) el len õr zi:

da) az el len õrök te vé keny sé gé re vo nat ko zó jog sza bá -
lyok, elõ írások be tar tá sát,

db) az el len õr zés sze mé lyi és tár gyi fel té te le i nek meg -
lé tét,

dc) a jó vá ha gyott lét szám fel töl tött sé gét, az el len õrök
igény be vé te lét,

dd) a szol gá lat el lá tá sá nak ha té kony sá gát,

de) az el len õr zés hely ze tét, tech ni kai fel sze re lé sét és
be ren de zé sé nek ál la po tát,

df) az el len õrök te vé keny sé gét, fel ké szült sé gét, in téz -
ke dé se it,

dg) a szol gá la ti ok má nyok és nyil ván tar tá sok meg lé tét, 
ve ze té sét,

e) az el len õr zé se ken ta pasz talt hi á nyos sá go kat, meg ál -
la pí tá so kat el len õr zé si nap ló ban rög zí ti,

f) elem zi az együtt mû kö dés hely ze tét,

g) in téz ke dik az utas biz ton sá gi el len õr zé sek vég re haj -
tá sa so rán ész lelt hi á nyos sá gok meg szün te té sé re, ha tá ro -
zat ban kö te lez he ti az utas biz ton sá gi el len õr zést vég re haj tó 
szer ve ze tet a biz ton sá got sér tõ gya kor lat meg szün te té sé re.

(3) Amennyi ben a (2) be kez dés g) pont ja alap ján ho zott
ha tá ro zat ban meg je lölt hi á nyos sá go kat az utas biz ton sá gi
el len õr zést vég zõ szer ve zet az elõ írt ha tár idõn be lül nem
szün tet te meg, a rend õrség ide ig le ne sen át ve szi az utas biz -
ton sá gi el len õr zés vég re haj tá sát, mely nek költ sé ge it a kö -
te le zett re há rít ja, vagy el ren de li a te vé keny ség fel füg gesz -
té sét, egy ide jû leg az il le té kes ha tó ság nál kez de mé nye zi a
szük sé ges el já rás meg in dí tá sát.

6.  §

Az ille té kes rend õrhatóság szak mai irá nyí tás ke re tén
be lül jo go sult:

a) az el len õrök te vé keny sé gé nek a hely szí nen tör té nõ
el len õr zé sé re,

b) szak sze rût len utas biz ton sá gi el len õr zés ész le lé se kor 
az el len õr zés meg is mé tel te té sé re,

c) a biz ton sá gi el len õr zé sen már át esett sze mély(ek), il -
let ve poggyász(ok) is mé telt utas biz ton sá gi el len õr zé sé nek 
el ren de lé sé re,

d) szak sze rût len és ha nyag mun ka vég zés ész le lé se ese -
tén, az érin tett el len õr köz vet len mun ka he lyi ve ze tõ jé nek
azon na li ki ren de lé sé re,

e) a re pü lés biz ton sá got sú lyo san ve szé lyez te tõ szak -
sze rût len el len õr zés meg ál la pí tá sa ese tén az el len õr le vál -
tá sá ra, az utas biz ton sá gi el len õr ön ál ló mun ka vég zé sé nek
fel füg gesz té sé re és vizs gáz ta tá sá nak el ren de lé sé re, va la -
mint – amennyi ben az utas biz ton sá gi el len õr zést el lá tó
szer ve zet az azon na li vál tá sá ról gon dos kod ni nem tud – az
el len õr zés rend õrrel tör té nõ vég re haj tá sá ra,

f) az el len õrök te vé keny sé gé nek rend sze res – pró ba -
vizs gá lat tal tör té nõ – szak mai tesz te lé sé re.

7.  §

A rend õrség a fel ügye le ti te vé keny ség so rán ész lelt, in -
téz ke dést igény lõ hi á nyos sá gok ról fel vett jegy zõ könyv
egy-egy pél dá nyát meg kül di a fel ügyelt szer ve zet ve ze tõ -
jé nek és a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság nak.
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8.  §

A re pü lõ tér üze mel te tõ je, va la mint a fegy ve res biz to sí -
tást és a szak fel ügye le tet el lá tó rend õrhatóság ve ze tõ je az
együtt mû kö dés mód já ról meg ál la po dást köt.

A felügyelet és szakirányítás értékelése

9.  §

(1) Az utas biz ton sá gi el len õr zést vég zõ szer ve zet éves
te vé keny sé gé rõl a fel ügye le tet el lá tó rend õri szerv nek – az 
Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság ál tal meg ha tá ro zott egy -
sé ges szem pon tok sze rint – össze fog la ló je len tést kell ké -
szí te ni.

(2) Az ille té kes rend õrhatóságok az össze fog la ló je len -
té sek össze sí té sét a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 20-ig ter -
jesz tik fel az or szá gos rend õrfõkapitány köz biz ton sá gi he -
lyet te sé hez.

(3) Az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság min den év feb -
ru ár 15-ig – a kö te le zet tek be vo ná sá val – ér té ke li az elõ zõ
év utas biz ton sá gi el len õr zé sé nek ta pasz ta la ta it. Az Or szá -
gos Rend õr-fõ ka pi tány ság az ér té ke lés rõl ké szült je len tést
meg kül di a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság nak.

Záró rendelkezés

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k., Dr. Kó ka Já nos s. k.,
bel ügy mi nisz ter gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A belügyminiszter
27/2006. (V. 22.) BM rendelete

a települések polgári védelmi besorolásáról szóló
18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról*

* A ren de let szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2006. má jus 22-én meg je lent 61.
szá má ban fel lel he tõ.

A belügyminiszter
28/2006. (V. 22.) BM

rendelete
a lakások és helyiségek bérletére, valamint

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról  szóló
1993. évi LXXVIII. tör vény végrehajtásáról  szóló

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

A la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide ge -
ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Lt.) 87.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – az érin tett
 érdek-képviseleti szer vek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

A la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint elidegení -
tésükre vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 41/2000. (XII. 2.) 
BM ren de let (a továb biak ban: R) 2.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(He lyi la kás ügyi szer vek:)

„a) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Gaz da sá gi és Igaz -
ga tá si Fõ igaz ga tó ság Gaz da sá gi El lá tó Igaz ga tó ság: el lá -
tá si kö ré be tar to zó ál lo má nya vo nat ko zá sá ban;”

2.  §

Az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(He lyi la kás ügyi szer vek:)

„b) az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság:
a sa ját ál lo má nya, a hát tér in téz mé nyei, a me gyei ka taszt ró -
fa vé del mi igaz ga tó sá gok, a Fõ vá ro si Pol gár vé del mi Igaz -
ga tó ság, a Re pü lõ té ri Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság, az
Or szág ház Tûz ol tó-pa rancs nok ság ál lo má nya vo nat ko zá -
sá ban;”

3.  §

Az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(He lyi la kás ügyi szer vek:)

„h) BM Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság: a Bel ügy -
mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze tei, ille tõ leg hi va ta li te vé -
keny sé gét se gí tõ szer ve ze tek, va la mint a Be ván dor lá si és
Ál lam pol gár sá gi Hi va tal, a Köz pon ti Adat fel dol go zó,
Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal, a Szer ve zett Bû nö zés
El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont és a Rend õr tisz ti Fõ is ko la
ál lo má nya vo nat ko zá sá ban;”
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4.  §

Az R. 2.  §-ának (2) be kez dé se az aláb bi j) pont tal egé -
szül ki:

(He lyi la kás ügyi szer vek:)

„j) Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat sa ját ál lo má nya
 vonatkozásában.”

5.  §

Az R. 4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A bér le ti szer zõ dés nek tar tal maz nia kell:

a) a lak bér össze gét;

b) hogy a la kás bér le ti szer zõ dés fenn ál lá sa alatt a bér lõ
kö te les élet vi tel sze rû en a la kás ban lak ni. A bér lõ a la kás -
ból tör té nõ két hó na pot meg ha la dó tá vol lé tét és an nak idõ -
tar ta mát kö te les írás ban be je len te ni a bér be adó nak, va la -
mint ez zel egy ide jû leg az ille té kes he lyi la kás ügyi szerv -
nek. A bér lõ ál tal be je len tett – kü lö nö sen: egész ség ügyi
ok, mun ka hely meg vál to zá sa, ta nul má nyok foly ta tá sa
 miatt tör té nõ – tá vol lé te alatt, er re hi vat ko zás sal fel mon -
da ni nem le het;

c) hogy a bér be adó a ren del te tés sze rû hasz ná la tot, ille -
tõ leg a szer zõ dés ben fog lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sét
éven te leg alább két al ka lom mal el len õr zi, a bér lõ kö te les
biz to sí ta ni a la kás ba tör té nõ be ju tást, ille tõ leg tûr ni az
 ellenõrzést;

d) hogy a la kás bur ko la ta i nak, aj tó i nak, ab la ka i nak és
a la kás be ren de zé se i nek kar ban tar tá sá val, fel újí tá sá val,
ille tõ leg azok pót lá sá val, cse ré jé vel kap cso la tos költ sé gek
a bér lõt ter he lik.”

6.  §

Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A bér lõ a la kás ba – a bel ügyi szerv bérlõkiválasz -
tási jo gá val érin tett ön kor mány za ti la kás ki vé te lé vel – a
há zas tár sán és a kis ko rú gyer me kén, va la mint a be fo ga dott 
gyer me ké tõl az együtt la kás ide je alatt szü le tett uno ká ján
kí vül más sze mélyt csak az ille té kes he lyi la kás ügyi szerv
elõ ze tes írás be li hoz zá já ru lá sá val fo gad hat be. A BM
 vagyonkezelésében lé võ la kás ese tén a he lyi la kás ügyi
szerv a be fo ga dás ról a bér be adót ér te sí te ni kö te les.”

7.  §

Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A bel ügyi ren del ke zé sû la ká sok bér lõi bér le ti jo gu -
kat az ille té kes he lyi la kás ügyi szer vek, va la mint a bér -
beadó elõ ze tes hoz zá já ru lá sa alap ján egy más sal el cse rél -
he tik.”

8.  §

Az R. 7.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, va la mint az aláb bi új (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A he lyi la kás ügyi szerv meg ta gad ja a la kás cse ré hez 
tör té nõ hoz zá já ru lá sát, ha az sér ti a bel ügyi szerv la kás -
gaz dál ko dá si ér de két. A he lyi la kás ügyi szerv a hoz zá já ru -
lás meg ta ga dá sá nak in do ka it rész le tez ve, írás ban ér te sí ti
a ké rel me zõt.

(6) Ha a la kás ügyi szerv a la kás cse re szer zõ dés hez tör -
té nõ hoz zá já ru lá sát az Lt., va la mint e ren de let ren del ke zé -
sei vagy a jog gal va ló vissza élés ti lal ma foly tán nem
 tagadhatja meg, a cse re kö vet kez té ben lét re jö võ új bér le ti
szer zõ dés fel té te le it sem ál la pít hat ja meg ter he seb ben
a cse ré vel meg szû nõ bér le ti szer zõ dés fel té te le i nél,
 kivéve, ha eh hez a cse re foly tán bér le ti jo got szer zõ hozzá -
járul.”

9.  §

Az R. 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A la kás hasz ná la ti dí jat a jog cím nél kü li hasz ná lat
kez de té tõl szá mí tott két hó nap el tel té vel – ha a jog cím nél -
kü li la kás hasz ná ló má sik la kás ra nem tart hat igényt – a
két sze re sé re, újabb két hó nap el tel té vel a há rom szo ro sá ra
kell emel ni. A la kás hasz ná la ti díj össze gé nek eme lé sé re az 
ille té kes he lyi la kás ügyi szerv in téz ke dik.”

10.  §

Az R. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A bel ügyi ren del ke zé sû la kás jog cím nél kü li la kás -
hasz ná ló já val ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb a jog cím nél -
kü li vé vá lás tu do más ra ju tá sát kö ve tõ 8 na pon be lül, írás -
ban kell kö zöl ni bér le ti jog vi szo nyá nak meg szû né sét, ille -
tõ leg a jog cím nél kü li vé vá lás té nyét és an nak kö vet kez -
mé nye it.”

11.  §

Az R. 12.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A lak bért a la kás kom fort fo ko za ta, alap te rü le te,
 minõsége, a la kó épü let ál la po ta és a te le pü lé sen, ille tõ leg
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a la kó épü le ten be lü li fek vé se, va la mint a bér be adó ál tal
a szer zõ dés ke re té ben nyúj tott szol gál ta tás alap ján kell
meg ál la pí ta ni.”

12.  §

Az R. 27.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) An nak a bér lõ nek a la ká sát, aki nyug dí jas vagy a
kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott nyug díj sze rû rend -
sze res szo ci á lis el lá tás ban ré sze sül, és az elõ vá sár lá si
 jogával nem él, a szer zõ dé sé nek fenn ál lá sá ig har ma dik
sze mély ré szé re csak a bér lõ írás be li hoz zá já ru lá sá val
 lehet el ide ge ní te ni.”

13.  §

Az R. 28.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A vé tel ár meg ál la pí tá sa kor a bér lõ fo lya ma to san
 eltöltött szol gá la ti jog vi szo nyá nak ide je alap ján, (1) és
(2) be kez dés sze rin ti össze gek bõl 5 éven ként hat van ezer
fo rin tot, de leg fel jebb há rom száz ezer fo rin tot le kell
 vonni.”

14.  §

Az R. 29.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha a la kást a 26.  § sze rin ti jo go sult vá sá rol ja meg,
– ké rel mé re – leg alább ti zen öt évi rész let fi ze té si ked vez -
ményt kell ad ni. A szer zõ dés meg kö té se kor a meg ál la pí -
tott vé tel ár 20%-át egy összeg ben kö te les meg fi zet ni. Az
el sõ vé tel ár rész let be fi ze té se után fenn ma ra dó hát ra lék ra a 
ha von ta fi ze ten dõ rész le te ket egyen lõ mér ték ben kell
meg ál la pí ta ni.”

15.  §

Az R. 35.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A meg bí zot tat a min den kor ha tá lyos köz be szer zé si
tör vény elõ írásainak al kal ma zá sá val, de leg alább nyil vá -
nos pá lyá zat le foly ta tá sa út ján kell ki vá lasz ta ni. A meg bí -
zott nem le het bel ügyi szerv vel szol gá la ti jog vi szony ban
ál ló sze mély.”

16.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

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

A belügyminiszter
29/2006. (V. 30.) BM

rendelete
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek

a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek,
valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk

választásán történõ végrehajtásáról*

Köz le mé nyek

A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint a belügyminiszter

8001/2006. (MK 62.) GKM–BM
együt tes tá jé koz ta tó ja

a helyi közforgalmú közlekedés normatív
támogatásának önkormányzatonként megítélt

összegeirõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek 20. pont -
já ban, va la mint he lyi köz for gal mú köz le ke dés nor ma tív
tá mo ga tá sá ról szó ló 10/2006. (II. 28.) GKM–BM együt tes
ren de let ben fog lal tak alap ján a he lyi köz for gal mú köz le -
ke dés nor ma tív tá mo ga tá sá ra te le pü lé si ön kor mány za ton -
ként a je len tá jé koz ta tó mel lék le té ben rész le te zett össze ge -
ket ál la pít juk meg.

Dr. Kó ka Já nos s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter bel ügy mi nisz ter

Melléklet
a 8001/2006. (MK 62.) GKM–BM együttes

tájékoztatóhoz

Sor -
szám

Te le pü lés
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Arány

1. Ács 327 0,00220%

2. Adony 638 0,00430%

3. Ajka 11 253 0,07586%

4. Baja 9 438 0,06363%

5. Ba las sa gyar mat 2 986 0,02013%

6. Ba la ton fü red 3 626 0,02444%
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Sor -
szám

Te le pü lés
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Arány

7. Ba racs ka 557 0,00375%

8. Barcs 199 0,00134%

9. Bá tony te re nye 1 700 0,01146%

10. Bé kés 312 0,00210%

11. Bé kés csa ba 32 456 0,21880%

12. Be rettyó új fa lu 843 0,00568%

13. Bony hád 1 790 0,01207%

14. Bu da pest 11 903 631 80,24792%

Bu da pest* 32 139 804

15. Bük 382 0,00258%

16. Csong rád 1 890 0,01274%

17. Csur gó 208 0,00140%

18. Da bas 164 0,00111%

19. Deb re cen 402 131 2,71095%

20. Dom bó vár 3 629 0,02446%

21. Du na föld vár 838 0,00565%

22. Du na ke szi 1 994 0,01344%

23. Du na új vá ros 61 059 0,41163%

24. Ede lény 355 0,00239%

25. Eger 52 574 0,35443%

26. Enying 594 0,00400%

27. Érd 7 500 0,05056%

28. Esz ter gom 7 977 0,05378%

29. Fo nyód 423 0,00285%

30. Fót 2 538 0,01711%

31. Göd 952 0,00642%

32. Gö döl lõ 5 399 0,03640%

33. Gyön gyös 4 248 0,02864%

34. Gyõr 140 998 0,95053%

35. Gyu la 5 071 0,03419%

36. Haj dú bö ször mény 2 426 0,01635%

37. Haj dú szo bosz ló 2 645 0,01783%

38. Hat van 4 507 0,03038%

39. Her nád 397 0,00268%

Sor -
szám

Te le pü lés
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Arány

40. Hód me zõ vá sár hely 15 671 0,10565%

41. Inárcs 312 0,00210%

42. Jász be rény 3 011 0,02030%

43. Ká loz 247 0,00167%

44. Ka pos vár 45 506 0,30678%

45. Ka pu vár 1 250 0,00843%

46. Kar cag 1 786 0,01204%

47. Ka zinc bar ci ka 3 019 0,02035%

48. Kecs ke mét 75 245 0,50726%

49. Keszt hely 1 473 0,00993%

50. Kis kun fél egy há za 3 091 0,02084%

51. Kis új szál lás 1 649 0,01112%

52. Ko má rom 2 337 0,01575%

53. Kom ló 15 141 0,10207%

54. Kör mend 361 0,00243%

55. Kõ szeg 656 0,00442%

56. Kun szent már ton 1 216 0,00820%

57. La jos ko má rom 621 0,00419%

58. Len ti 1 929 0,01300%

59. Lep sény 271 0,00183%

60. Mag lód 494 0,00333%

61. Makó 181 0,00122%

62. Mar ca li 191 0,00129%

63. Mar ton vá sár 599 0,00404%

64. Má té szal ka 694 0,00468%

65. Me zõ be rény 697 0,00470%

66. Me zõ ko vács há za 188 0,00127%

67. Me zõ túr 373 0,00251%

68. Mis kolc 577 835 3,89545%

69. Mo hács 708 0,00477%

70. Mo son ma gya ró vár 12 500 0,08427%

71. Nagy atád 407 0,00274%

72. Nagy ka ni zsa 36 480 0,24593%

73. Nagy ma ros 388 0,00262%

74. Nyír adony 244 0,00164%

75. Nyír bá tor 2 480 0,01672%

76. Nyír egy há za 100 459 0,67724%
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Sor -
szám

Te le pü lés
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Arány

77. Ócsa 855 0,00576%

78. Oros há za 3 851 0,02596%

79. Orosz lány 248 0,00167%

80. Ózd 14 831 0,09998%

81. Ör kény 197 0,00133%

82. Pápa 13 469 0,09080%

83. Pécs 223 157 1,50441%

84. Pé te ri 955 0,00644%

85. Püs pök la dány 1 901 0,01282%

86. Sal gó tar ján 48 808 0,32904%

87. Sar kad 522 0,00352%

88. Sár vár 345 0,00233%

89. Sik lós 497 0,00335%

90. Sió fok 4 519 0,03046%

91. Sop ron 39 827 0,26849%

92. Szar vas 807 0,00544%

93. Száz ha lom bat ta 1 318 0,00889%

94. Szé csény 701 0,00473%

95. Sze ged 447 755 3,01852%

96. Szeg ha lom 251 0,00169%

97. Szé kes fe hér vár 94 223 0,63520%

98. Szent end re 5 145 0,03468%

99. Szen tes 1 995 0,01345%

100. Szent már ton ká ta 747 0,00504%

101. Szi get vár 1 695 0,01143%

102. Szob 266 0,00179%

103. Szol nok 64 141 0,43240%

104. Szom bat hely 49 311 0,33243%

105. Ta pol ca 2 260 0,01524%

106. Tata 5 696 0,03840%

107. Ta ta bá nya 77 133 0,51999%

108. Ti sza föld vár 1 961 0,01322%

109. Ti sza fü red 475 0,00320%

110. Ti sza új vá ros 887 0,00598%

111. Ti sza vas vá ri 520 0,00351%

112. Tö rök bál int 1 304 0,00879%

113. Tö rök szent mik lós 315 0,00212%

Sor -
szám

Te le pü lés
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Arány

114. Új fe hér tó 6 674 0,04499%

115. Üllõ 245 0,00165%

116. Vác 11 131 0,07504%

117. Vár pa lo ta 6 118 0,04124%

118. Veszp rém 57 694 0,38894%

119. Vész tõ 195 0,00131%

120. Za la eger szeg 48 006 0,32363%

121. Zirc 254 0,00171%

Össze sen 14 833 570 100,00000%

Meg ál la po dás
a Ma gyar Köz tár sa ság Bel ügy mi nisz té ri u ma

és az Oszt rák Szö vet sé gi Köz tár sa ság
Föld mû ve lés és Er dé sze ti, Kör nye ze ti és
Víz gaz dál ko dá si Mi nisz té ri u ma kö zött

a ko rai ra di o ló gi ai elõ re jel zõ rend sze rek ál tal
szol gál ta tott gam madó zis -tel je sít mény mé ré si ada tok
cse ré jé rõl és a le ve gõ el len õr zé sé re szol gá ló au to ma ta

ra di o ló gi ai le ve gõ mo ni tor ing mé rõ ál lo más
ma gyar or szá gi te le pí té sé rõl és mûködtetésérõl

(végleges szöveg fordítása)

A Ma gyar Köz tár sa ság Bel ügy mi nisz té ri u ma (to váb bi -
ak ban: ma gyar Mi nisz té ri um) és az Oszt rák Szö vet sé gi
Köz tár sa ság Föld mû ve lés és Er dé sze ti, Kör nye ze ti és
 Vízgazdálkodási Mi nisz té ri u ma (to váb bi ak ban: oszt rák
Mi nisz té ri um) (a to váb bi ak ban együtt: Mi nisz té ri u mok) 

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák Köz tár -
sa ság Kor má nya kö zött a nuk le á ris lé te sít mé nye ket érin tõ,
köl csö nös ér dek lõ dés tár gyát ké pe zõ kér dé sek sza bá lyo -
zá sá ról Bécs ben, 1987. áp ri lis 29-én alá írt egyez mény
(a to váb bi ak ban: Egyez mény) 9. és 11. cik ké ben meg ha tá -
ro zott együtt mû kö dés vég re haj tá sa ér de ké ben 

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg. 

1.

A Meg ál la po dás cél ja 

A Meg ál la po dás cél ja az Egyez mény 9. cik ké nek c) és
d) pont já ban és a 11. cikk ben fog lalt, az Egyez mény alá -
író it ter he lõ mé ré si ada tok cse ré je és a köl csö nös tá jé koz -
ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé nek elõ se gí té se és ellenõr -
zése.
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2.

A Meg ál la po dás tár gya 

1. A Meg ál la po dás tár gya a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén, a Pak si Atom erõ mû kö ze lé ben, Ger jen Pol gár mes te ri
Hi va tal te lep he lyén [Cím: Ger jen, 7134 Bé ke tér 1., tel.:
+36 (75) 337-011, fax: +36 (75) 337-033, e-ma il: phger -
jen@tol na.net] te le pí ten dõ, a le ve gõ el len õr zé sé re szol -
gáló au to ma ta ra di o ló gi ai meg fi gye lõ ál lo más (a továb -
biakban: meg fi gye lõ ál lo más) te le pí té se, üze mel te té se és
kar ban tar tá sa, to váb bá az Egyez ményt alá író két or szág
kö zött a nem ze ti ra di o ló gi ai táv mé rõ há ló za tok ál tal szol -
gál ta tott gamma dózisteljesítmény és a megfigyelõállomás 
által szolgáltatott adatok cseréje. 

2. Az oszt rák Mi nisz té ri um kö te le zett sé get vál lal ar ra, a
ma gyar Mi nisz té ri um pe dig hoz zá já rul, hogy a meg fi gye lõ 
ál lo mást a je len Meg ál la po dás alá írá sát kö ve tõ 6 (hat) hó -
na pon be lül a 2.1. pont ban meghatározott helyszínre tele -
píti.

3.

A Meg ál la po dás vég re haj tá sá ért fe le lõs szer vek

1. A Meg ál la po dás vég re haj tá sá ra a Mi nisz té ri u mok az
aláb bi szer ve ze te ket jelölik ki:

a) a ma gyar Mi nisz té ri um ré szé rõl: Belügyminiszté -
rium Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság Nuk -
leáris Bal ese ti In for má ci ós és Ér té ke lõ Köz pont (NBIÉK)
(a to váb bi ak ban: ma gyar fe le lõs ha tó ság)

Cím: 1149 Bu da pest, Mo gyo ró di út 43.
Mun ka idõ ben: 
Te le fon: +36 (1) 469-4120
Fax: +36 (1) 469-4360 vagy +36 (1) 469-4221
E-ma il: vik tor hak@kat ved.hu, szan to@nbi ek.b-m.hu 
Mun ka idõn kí vül: 
Szán tó At ti la, az NBIÉK ve ze tõ je [tel.: +36 (20)

982-6270], il let ve 
Hák Vik tor az NBIÉK mun ka tár sa [tel.: +36 (20)

200-3274]. 
b) az oszt rák Mi nisz té ri um ré szé rõl: Föld mû ve lés és Er -

dé sze ti, Kör nye ze ti és Víz gaz dál ko dá si Mi nisz té ri um Szö -
vet sé gi Ra di o ló gi ai Ko rai Ér te sí tõ Köz pont (a to váb bi ak -
ban: oszt rák fe le lõs ha tó ság)

Cím: Ra detz kyst ras se 2, A–1031 Wi en
Mun ka idõ ben: 
Tel: +431-71100-4194 
Fax: +431-7122331 
E-ma il: bstrwz@vi en na.at 
Mun ka idõn kí vül:
Jo hann Kla us Ho hen berg (mo bil: +43-664-819-5411),
Hr. DI. Wolf gang Ha i der (mo bil: +43-664-516-6124). 

2. A ma gyar és az oszt rák fe le lõs ha tó ság (a to váb bi ak -
ban együtt: fe le lõs ha tó sá gok) meg ál la pod nak, 

a) a ma gyar fe le lõs ha tó ság fel ha tal maz za 
a BITT Tech no logy-H Kft.-t [Cím: H–2040 Bu da örs,

Épí tõk út ja 2–4., tel.: +36 (30) 9211-856, fax: +36
(23) 428-057, e-ma il: bitt@axe le ro.hu), (a to váb bi ak ban:
BITT-H]

hogy a ma gyar pol gá ri jog sza bá lyai sze rint kös sön bér -
le ti, te le pí té si és üze mel te té si szer zõ dést Ger jen Pol gár -
mes te ri Hi va tal lal. A BITT-H to váb bá meg kö ti a szük sé -
ges szer zõ dé se ket a köz szol gál ta tók kal. 

b) az oszt rák fe le lõs ha tó ság fel ha tal maz za 
a BITT Tech no logy – A GmBH-t (Cím: Wi e ner Stras se

70, A–2104 Spil lern, tel.: +43-2266-80216-0, fax:
+43-2266-80216, e-ma il: ser vi ce@bitt.at) (a to váb bi ak -
ban: BITT-A), 

1. hogy a 8. pont sze rin ti kar ban tar tá si mun ká la to kat el -
vé gez ze, il let ve 

2. a 7.1. és 7.2. pont sze rin ti el szá mo lá si kér dé se ket ren -
dez ze. 

3. Az ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról a fe le lõs
ha tó sá gok köl csö nö sen tá jé koz tat ják egymást. 

4. Az 1. és 2. be kez dés ben fel so rolt szer vek a tech ni kai
kér dé sek és a mé ré si ada tok ér té ke lé se tár gyá ban köz vet -
len kap cso la tot tartanak egymással.

4.

A gam madó zis -tel je sít mény mé ré si ada tok cse ré je

1. A dó zis tel je sít mény mé ré si ada tok a ma gyar ra di o ló -
gi ai táv mé rõ há ló zat mé rõ ál lo má sa i ról egy, a ma gyar fe le -
lõs ha tó ság ál tal üze mel te tett adat szer ve ren ke resz tül az
oszt rák fe le lõs hatóság számára hozzáférhetõk. 

2. A dó zis tel je sít mény mé ré si ada tok az oszt rák ra di o ló -
gi ai táv mé rõ há ló zat mé rõ ál lo má sa i ról egy, az oszt rák fe -
le lõs ha tó ság ál tal üze mel te tett adat szer ve ren ke resz tül a
ma gyar fe le lõs hatóság számára hozzáférhetõk. 

3. A dó zis tel je sít mény mé ré si ada tok kül dé se 10 (tíz)
per cen kén ti gya ko ri ság gal tör té nik. Az adat for má tum ról a
fe le lõs ha tó sá gok elõ ze te sen egyez tet nek, és a ter ve zett
vál toz ta tá sok ról tájékoztatják egymást.

5.

A meg fi gye lõ ál lo más mé ré si ada ta i nak cse ré je

1. A meg fi gye lõ ál lo más ról tör té nõ adat cse re ve zér lõ
szá mí tó gé pen és ISDN te le fon vo na lon ke resz tül va ló sul
meg. A ve zér lõ szá mí tó gép a ma gyar fe le lõs ha tó ság nál
ke rül te le pí tés re és a meg fi gye lõ állomással együtt kerül
átadásra. 

2. A meg fi gye lõ ál lo má son 30 (har minc) per cen ként ke -
let kez nek ada tok. Az adat át vi tel gya ko ri sá gá ról és adat -
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for má tu má ról a fe le lõs ha tó sá gok elõ ze te sen egyez tet nek,
il let ve a ter ve zett vál toz ta tá sok ról tájékoztatják egymást.

3. A meg fi gye lõ ál lo más ál tal mért ada tok to váb bí tás ra
ke rül nek a fe le lõs ha tó sá gok hoz, to váb bá Ger jen Pol gár -
mes te ri Hi va tal hoz; ez utób bi ese té ben ki zá ró lag a he lyi
vé de le mért fe le lõs pol gár mes ter személyes tájékoztatása
céljából. 

4. Az oszt rák mé rõ há ló zat mé ré si ada tai a fent em lí tett
ve zér lõ szá mí tó gé pen ke resz tül a ma gyar fe le lõs ha tó ság
szá má ra hozzáférhetõk. 

5. A mé ré si ada tok to váb bí tá sá ra az fe le lõs ha tó sá gok -
nál te le pí tett ve zér lõ szá mí tó gé pek re ér ke zést kö ve tõ en
haladéktalanul sor kerül. 

6.

A ma gyar Mi nisz té ri um kö te le zett sé gei

1. A ma gyar Mi nisz té ri um kö te le zett sé get vál lal ar ra,
hogy a meg fi gye lõ ál lo más te le pí té sé hez és mû köd te té sé -
hez szük sé ges aláb bi tár gyi feltételeket biztosítja:

a) a te le pí tés re ke rü lõ ve zér lõ szá mí tó gép üze mel te té sé -
hez szük sé ges inf ra struk tu rá lis fel té te lek meg te rem té se és
a ve zér lõ szá mí tó gép díj men tes üze mel te té se a ma gyar fe -
le lõs ha tó ság nál;

b) ISDN (In teg ra ted Ser vi ces Di gi tal Net work – in teg -
rált szol gál ta tá sú di gi tá lis há ló zat) te le fon vo na li vég pont
biz to sí tá sa a ma gyar fe le lõs ha tó ság nál. 

2. A ma gyar Mi nisz té ri um ga ran tál ja, hogy az 1. b) pont -
ban sze rep lõ ISDN te le fon vo nal ki zá ró lag a fe le lõs ha tó sá -
gok kö zöt ti gam ma dó zis-tel je sít mény és a meg fi gye lõ ál -
lo más ál tal szol gál ta tott mé ré si ada tok cse ré jé re hasz nál -
ha tó.

3. Amennyi ben Ger jen Pol gár mes te ri Hi va tal a 3. pont
2. a) be kez dé sé ben sze rep lõ szer zõ dés tõl el áll, ak kor ar ról
ha la dék ta la nul ér te sí ti a ma gyar fe le lõs ha tó sá got. Az ér te -
sí tést kö ve tõ en a ma gyar fe le lõs ha tó ság a meg fi gye lõ ál -
lo más szá má ra egy új, meg fe le lõ te le pí té si he lyet je löl ki. 

4. A ma gyar fe le lõs ha tó ság az oszt rák fe le lõs ha tó ság
szá má ra biz to sít ja a hoz zá fé rést a 4.1. és 5. pon tok ban sze -
rep lõ mérési adatokhoz. 

7.

Az oszt rák Mi nisz té ri um kö te le zett sé gei 

1. Az oszt rák Mi nisz té ri um kö te le zett sé get vál lal ar ra,
hogy a meg fi gye lõ ál lo más te le pí té sé hez szük sé ges be ru -
há zá so kat az oszt rák felelõs hatóság elvégzi. 

2. Az oszt rák Mi nisz té ri um kö te le zett sé get vál lal ar ra,
hogy a meg fi gye lõ ál lo más te le pí té sét és a mû kö dés költ -
sé ge it, be le ért ve a sze mély zet be ta ní tá sát is, sa ját költ sé -

gén biz to sít ja. En nek ke re té ben az oszt rák Minisztérium
az alábbi költségeket viseli:

a) a hely szín biz to sí tá sá ért fi ze ten dõ bér le ti díj;
b) a meg fi gye lõ ál lo más be szer zé sé nek, te le pí té sé nek,

le sze re lé sé nek költ sé gei;
c) a Ger jen Pol gár mes te ri Hi va tal hoz ke rü lõ adat meg je -

le ní tõ szá mí tó gép és a szük sé ges in for ma ti kai esz köz rend -
szer, va la mint a ma gyar fe le lõs ha tó ság nál te le pí tés re ke -
rü lõ ve zér lõ szá mí tó gép be szer zé sé nek, te le pí té sé nek, mû -
kö dé sé nek, le sze re lé sé nek költ sé gei;

d) a Ger je n Pol gár mes te ri Hi va tal nál, il let ve a ma gyar
fe le lõs ha tó ság nál lé võ ISDN te le fon vo na lak ki épí té sé nek
és hasz ná la tá nak költ sé gei;

e) a vil la mos ener gia szol gál ta tás költ sé gei;
f) a mû kö dés sel kap cso lat ban fel me rü lõ, elõ re nem lát -

ha tó egyéb költ sé gek;
g) a kar ban tar tás költ sé gei;
h) a ban ki szol gál ta tá sok dí jai;
i) a ma gyar fe le lõs ha tó ság tól és Ger jen Pol gár mes te ri

Hi va tal tól ki je lölt, ma xi mum 5 (öt) fõs sze mély zet be ta ní -
tá sa, a tel jes do ku men tá ció át adá sá val. 

3. Az oszt rák fe le lõs ha tó ság hoz zá fé rést biz to sít a ma -
gyar fe le lõs ha tó ság szá má ra a 4.2 és az 5. pont ban sze -
replõ mé ré si ada tok hoz. A meg fi gye lõ ál lo más mé ré si ada -
tai meg je le ní tés re ke rül nek a he lyi vé de le mért fe le lõs pol -
gár mes ter sze mé lyes tá jé koz ta tá sa céljából Ger jen Pol gár -
mes te ri Hi va tal nál. 

8.

A meg fi gye lõ ál lo más kar ban tar tá sa 

1. A meg fi gye lõ ál lo más kar ban tar tá sát a BITT-A
végzi.

2. A kar ban tar tá si mun ká la tok tar tal maz zák a megfi -
gyelõ ál lo más, a ma gyar fe le lõs ha tó ság nál te le pí tés re ke -
rü lõ ve zér lõ szá mí tó gép, a Ger jen Pol gár mes te ri Hi va tal
te rü le tén te le pí tés re ke rü lõ adat meg je le ní tõ szá mí tó gép,
az adat to váb bí tás hoz szük sé ges egyéb esz kö zök, a szü net -
men tes táp egy ség, il let ve a meg fi gye lõ ál lo más légkon di -
ci o ná ló berendezésének karbantartását, valamint az aláb -
bi a kat:

a) a ne gyed éven kén ti meg elõ zõ kar ban tar tá si mun ká la -
to kat;

b) a mû kö dé si hi bák ese tén a hi ba ke re sést és a ja ví tást;
c) mun ka na po kon a hi ba üze net be je len té sé tõl szá mí tott

72 órán be lü li hi ba le há rí tást;
d) a ma gyar és az oszt rák fe le lõs ha tó sá gok szá má ra a

kar ban tar tá si mun ká la tok ra és a be kö vet ke zett hi bák ra vo -
nat ko zó je len tést. 

3. A biz ton sá gi sza bá lyok be tar tá sá val a 3.2. a) pont ban
sze rep lõ szer zõ dés ben rög zí te ni kell a kar ban tar tá si mun -
ká la to kat vég zõ sze mé lyek be lép te té sé nek en ge dé lye zé si
rend jét. 
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4. A BITT-H és BITT-A sze mély ze te a meg fi gye lõ ál lo -
más te rü le té re csak a ma gyar fe le lõs ha tó ság mun ka tár sá -
nak, vagy a ma gyar fe le lõs ha tó ság ál tal írás ban fel ha tal -
ma zott sze mély kíséretében léphet be. 

5. A biz ton sá gi sza bá lyok be tar tá sá val a ma gyar fe le lõs
ha tó ság le he tõ vé te szi a kar ban tar tá si mun ká la to kat vég zõ
sze mély zet be lé pé sét a te rü le tén üze mel te tett ve zér lõ szá -
mí tó gép telepítési területére. 

9.

A mé ré si ada tok fel hasz ná lá sa

1. A je len Meg ál la po dás alap ján tör té nõ adat cse ré ben
sze rep lõ ada tok ké se del mes to váb bí tá sá nak el ke rü lé se ér -
de ké ben a Mi nisz té ri u mok meg ál la pod nak, hogy az ada to -
kat „mé ré si adat ként” a fe le lõs ha tó ság hoz tör té nõ meg ér -
ke zést kö ve tõ en azon nal to váb bít ják. A gyors adat cse re ér -
de ké ben a kül dõ fél nem al kal maz on-li ne mi nõ ség el len õr -
zést a mé rõ he lyek rõl be ér ke zõ adatok esetében, mielõtt
azok továbbításra kerülnek a fogadó fél részére.

2. A je len Meg ál la po dás alap ján szer zett mé ré si ada tok
ki zá ró lag az Egyez mény és a Mi nisz té ri u mok ál la má nak
nem ze ti jo ga sze rin ti szol gá la ti cél ra hasz nál ha tók fel.
A mé ré si ada tok alap ján hi va ta los in téz ke dé sek megtéte -
lére ki zá ró lag a fe le lõs ha tó sá gok közötti két ol da lú kon -
zul tá ci ót követõen kerülhet sor. 

3. A fe le lõs ha tó sá gok a ka pott mé ré si ada to kat ki egé -
szí tõ mé ré si adat ként fel hasz nál hat ják a nem ze ti radioló -
giai vagy me te o ro ló gi ai ve szély hely zet-ke ze lõ rendsze -
reikhez. 

4. BITT-H és BITT-A nem jo go sult az ada tok fel hasz -
ná lá sá ra, ki vé ve a kar ban tar tá si mun ká la to kat. 

5. A fe le lõs ha tó sá gok el len õr zik a 2. és 3. be kez dés ben
sze rep lõ ren del ke zé sek Ger jen Pol gár mes te ri Hi va tal nál
történõ betartását. 

10.

Vég re haj tá si sza bá lyok

1. A Meg ál la po dás al kal ma zá sá val, ér tel me zé sé vel kap -
cso lat ban fel me rü lõ vi tás kér dé se ket a Mi nisz té ri u mok
tár gya lá sok út ján ren de zik, ha szük sé ges, az Egyez mény
12. cik ke alap ján lét re jött és mû kö dõ Vegyes Bizottság
keretében is egyeztetnek.

2. A je len Meg ál la po dás ren del ke zé sei nem érin tik a két
ál lam kö zött ha tály ban lé võ két- és több ol da lú nem zet kö zi
szer zõ dé sek ben vál lalt kötelezettségeiket. 

3. A Meg ál la po dás vég re haj tá sá ról, va la mint a nyert
ada tok ról, azok fel hasz ná lá sá ról a Mi nisz té ri u mok tá jé -
koz tat ják az Egyez mény 12. cik ke sze rin ti Ve gyes Bi zott -
sá got.

11.

Zá ró ren del ke zé sek 

1. A je len Meg ál la po dás az alá írá sa nap ján lép ha tály ba. 
A Meg ál la po dás 5 (öt) év re szól. Amennyi ben a Meg ál la -
po dás le jár tát meg elõ zõ 3 (há rom) hó na pig egyik Mi nisz -
té ri um ré szé rõl sem tör té nik fel mon dás, a Meg ál la po dás
ide je au to ma ti ku san meg hosszab bo dik újabb 5 (öt) évvel,
mely a lejárat napjától számítandó.

2. A Meg ál la po dást a Mi nisz té ri u mok köl csö nös egyet -
ér tés sel írás ban bár mi kor mó do sít hat ják vagy ki egé szít he -
tik, amely mó do sí tás vagy ki egé szí tés az aláírás napján lép 
hatályba. 

3. A Meg ál la po dást bár me lyik Mi nisz té ri um írás ban
fel mond hat ja. A fel mon dás at tól a nap tól szá mí tott 30.
(har min ca dik) na pon lép ha tály ba, ami kor a fel mon dás a
má sik Mi nisz té ri um hoz megérkezett. 

4. A Meg ál la po dás az Egyez mény ha tá lyá nak meg szû -
né se nap ján ha tá lyát veszti. 

5. A Meg ál la po dás meg szû né se ese tén a pénz ügyi és
szer ve ze ti kér dé se ket ren dez ni kell. 

Ké szült Bu da pes ten, 2006. év má jus hó 23. nap ján, két
ere de ti pél dány ban, an gol nyel ven, mind két szö veg egy -
aránt hiteles.

A Ma gyar Köz tár sa ság
Bel ügy mi nisz té ri u ma

ne vé ben

Az Oszt rák Szö vet sé gi
Köz tár sa ság Föld mû ve lés
és Er dé sze ti, Kör nye ze ti

és Víz gaz dál ko dá si
Mi nisz té ri u ma ne vé ben

Kisnémedi Polgármesteri Hivatal
közleménye

közgyógyellátási igazolvány elvesztésérõl

Mül ler Osz kár né Kis né me di, Ság vá ri u. 16. szám alat ti
la kos 20320017592 szá mú köz gyógy el lá tá si iga zol vá nya
el ve szett.

Az iga zol vány a ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ en
2006. má jus 30-tól ér vény te len.
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Ajak 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 552 930 – 552 930 614 401 – 614 401
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 638 – 2 638 10 514 – 10 514
II. Tár gyi esz kö zök 372 611 – 372 611 428 543 – 428 543
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 100 – 2 100 5 799 – 5 799
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 175 581 – 175 581 169 545 – 169 545
B) FORGÓESZKÖZÖK 75 474 – 75 474 71 193 – 71 193

I. Kész le tek 192 – 192 210 – 210
II. Kö ve te lé sek 19 187 – 19 187 19 889 – 19 889
III. Ér ték pa pí rok 25 000 – 25 000 20 000 – 20 000
IV. Pénz esz kö zök 17 370 – 17 370 17 245 – 17 245
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 725 – 13 725 13 849 – 13 849

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 628 404 – 628 404 685 594 – 685 594

D) SAJÁT TÕKE 592 412 – 592 412 621 794 – 621 794
1. In du ló tõ ke 217 496 – 217 496 217 496 – 217 496
2. Tõ ke vál to zá sok 374 916 – 374 916 404 298 – 404 298
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 10 254 – 10 254 11 226 – 11 226
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 10 254 – 10 254 11 226 – 11 226
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 25 738 – 25 738 52 574 – 52 574
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 13 750 – 13 750
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 4 897 – 4 897 18 956 – 18 956
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 20 841 – 20 841 19 868 – 19 868

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 628 404 – 628 404 685 594 – 685 594

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 265 961 272 103 257 757
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 87 706 88 880 85 421
03. Do lo gi ki adá sok 126 169 134 595 116 215
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 27 507 87 987 89 976
05. El lá tot tak jut ta tá sai 350 350 325
06. Fel újí tás 41 000 35 950 35 228
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 24 863 11 113 9 618
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 573 556 630 978 594 540
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 3 000 3 000 2 500
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 19 137 14 000
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 3 000 22 137 16 500
12. Pénz for gal mi ki adá sok 576 556 653 115 611 040
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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 8 859 3 859 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 124
15. Ki adá sok össze sen 585 415 656 974 611 164
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 33 623 33 623 33 679
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 195 338 194 642 191 939
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 000 1 000 753
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 000 1 000 753
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 219 172 336 696 340 650
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 185 660 312 671 312 671
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 449 133 565 961 567 021
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 111 282 69 450 25 991
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 25 000 19 000 19 000
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 136 282 88 450 44 991
26. Pénz for gal mi be vé te lek 585 415 654 411 612 012
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 2 563 3 792
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –973
29. Be vé te lek össze sen 585 415 656 974 614 831
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –133 282 –66 313 –23 727
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 133 282 66 313 28 491
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –1 097

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 17 370 – 17 370 17 245 – 17 245
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –7 116 – –7 116 –6 019 – –6 019
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – – – 9 516 – 9 516
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 10 254 – 10 254 1 710 – 1 710
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –6 462 – –6 462 –4 884 – –4 884
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 3 792 – 3 792 –3 174 – –3 174
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 6 192 – 6 192 – – –
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 Ajak Nagy 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 
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egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si
és könyv ve ze té si kö te le zett sé 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 Ajak Nagy 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 rasz ti Ilo na s. k.,
könyv vizs gá ló

Aj ka 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 33 402 189 – 33 402 189 34 167 697 – 34 167 697
I. Im ma te ri á lis ja vak 20 611 – 20 611 168 737 – 168 737

II. Tár gyi esz kö zök 29 561 906 – 29 561 906 30 176 133 – 30 176 133
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 675 983 – 675 983 753 692 – 753 692
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 3 143 689 – 3 143 689 3 069 135 – 3 069 135
B) FORGÓESZKÖZÖK 776 732 – 776 732 815 870 – 815 870

I. Kész le tek 48 468 – 48 468 54 066 – 54 066
II. Kö ve te lé sek 123 380 – 123 380 350 180 – 350 180

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 501 796 – 501 796 372 775 – 372 775
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 103 088 – 103 088 38 849 – 38 849

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 34 178 921 – 34 178 921 34 983 567 – 34 983 567

D) SAJÁT TÕKE 31 832 956 – 31 832 956 32 503 659 – 32 503 659
1. In du ló tõ ke 1 700 269 – 1 700 269 1 700 269 – 1 700 269
2. Tõ ke vál to zá sok 30 132 687 – 30 132 687 30 803 390 – 30 803 390
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 306 210 – 306 210 189 371 – 189 371
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 306 210 – 306 210 189 371 – 189 371

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 039 755 – 2 039 755 2 290 537 – 2 290 537

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 143 329 – 1 143 329 1 472 072 – 1 472 072
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 597 752 – 597 752 596 212 – 596 212

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 298 674 – 298 674 222 253 – 222 253

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 34 178 921 – 34 178 921 34 983 567 – 34 983 567
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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 3 356 628 3 409 016 3 331 629
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 1 113 128 1 122 897 1 088 861
03. Do lo gi ki adá sok 3 000 485 3 341 507 3 046 813
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 498 740 528 434 446 907
05. El lá tot tak jut ta tá sai 14 432 18 071 17 310
06. Fel újí tás 362 864 447 071 397 850
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 081 214 1 803 789 953 681
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 10 427 491 10 670 785 9 283 051
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 157 435 164 624 142 474
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 157 435 164 624 142 474
12. Pénz for gal mi ki adá sok 10 584 926 10 835 409 9 425 525
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 323 531 103 353 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –64 239
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 10 908 457 10 938 762 9 361 286
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 160 352 1 446 216 1 110 224
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 2 355 069 2 287 305 2 316 788
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 371 134 1 304 133 684 497
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 137 560 132 160 69 950
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 5 485 374 4 995 303 4 675 746
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 562 445 1 789 693 1 628 324
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 10 371 929 10 032 957 8 787 255
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 530 709 534 541 515 661
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 5 819 5 819 5 770
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 536 528 540 360 521 431
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 10 908 457 10 573 317 9 308 686
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 365 445 483 887
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –76 421
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 10 908 457 10 938 762 9 716 152
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –379 093 –375 736 –11 909
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 379 093 375 736 378 957
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –12 182

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 501 475 – 501 475 372 454 – 372 454
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –195 265 – –195 265 –183 083 – –183 083
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –129 238 – –129 238 1 333 – 1 333
 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) 435 448 – 435 448 188 038 – 188 038
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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 (±) 38 741 – 38 741 5 509 – 5 509
 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) 474 189 – 474 189 193 547 – 193 547
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 297 297 – 297 297 15 352 – 15 352
12. A 10. sor ból a kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 82 404 – 82 404 106 062 – 106 062
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány 94 488 – 94 488 72 133 – 72 133

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Aj ka Vá ro s Ön kor mány za tá nak 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 – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás sa já tos sá ga i ra – 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 éves egy sze rû sí tett 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 alap el vek sze rint ké szí tet ték el.

Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló Aj ka Vá ros Ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó
és va lós ké pet ad. A szö ve ges ki egé szí tõ mel lék let (elõ ter jesz tés a 2005. évi gaz dál ko dás ról) az éves be szá mo ló ada ta i val 
össz hang ban van.

Ré nes Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló

Ál mosd 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 169 658 – 169 658 470 370 – 470 370

I. Im ma te ri á lis ja vak 3 611 – 3 611 3 326 – 3 326

II. Tár gyi esz kö zök 156 358 – 156 358 457 341 – 457 341

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 9 689 – 9 689 9 703 – 9 703

IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 
esz kö zök – – – – – –
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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 15 405 – 15 405 28 771 – 28 771
I. Kész le tek 333 – 333 323 – 323
II. Kö ve te lé sek 3 207 – 3 207 3 382 – 3 382
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 080 – 1 080 12 085 – 12 085
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 785 – 10 785 129 821 – 129 821

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 185 063 – 185 063 499 141 – 499 141

D) SAJÁT TÕKE 164 772 – 164 772 465 090 – 465 090
1. In du ló tõ ke 35 988 – 35 988 35 988 – 35 988
2. Tõ ke vál to zá sok 128 784 – 128 784 429 102 – 429 102

E) TARTALÉKOK 1 594 – 1 594 15 469 – 15 469
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 594 – 1 594 15 469 – 15 469
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 18 697 – 18 697 18 582 – 18 582
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 2 896 – 2 896 0 – 0
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 5 530 – 5 530 8 985 – 8 985
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 271 – 10 271 9 597 – 9 597

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 185 063 – 185 063 499 141 – 499 141

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 146 075 138 251 135 066
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 46 338 43 954 44 149
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 66 894 56 738 52 602
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 64 896 64 810 60 741
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 2 317 12 839 709
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 21 288 39 975 34 220
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 347 808 356 567 327 487
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 2 104 2 344 2 264
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 2 104 2 344 2 264
12. Pénz for gal mi ki adá sok 349 912 358 911 329 751
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 992 992 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 196
15. Ki adá sok össze sen 350 904 359 903 331 947
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 7 926 8 474 8 713
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 96 322 94 780 93 714
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 830 11 805 11 805
19. Eb bõl ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 830 11 757 11 564
20. 80/62+63+74+75+76+94–77–90–..–93+101 148 539 231 243 229 155
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 138 844 214 495 212 252
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 254 665 346 302 343 387
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 96 239 12 399 239
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 0 0 0
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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 96 239 12 399 239
26. Pénz for gal mi be vé te lek 350 904 358 701 343 626
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 1202 1334
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –674
29. Be vé te lek össze sen 350 904 359 903 344 286
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –94 135 –10 055 17 234
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 94 135 10 055 –2 025
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –2 870

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 1 080 – 1 080 12 085 – 12 085
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) 514 – 514 3 384 – 3 384
3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 1 473 – 1 473 1 679 – 1 679
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) 121 – 121 13 790 – 13 790
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 287 – 1 287 –145 62 –83
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) 1 408 – 1 408 13 645 62 13 707
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 1 408 – 1 408 13 645 62 13 707
13. 10.-bõl sza bad pénz ma rad vány 0 – 0 0 0 0

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ál mosd 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 és 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, to váb bá az ál lam ház tar tás szer ve ze tei  beszámo -
lási és könyv ve ze té si 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 tek el. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló az ön kor mány za ti va gyo ni, pénz ügyi és jö -
ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

Ne mes né Sõ rés Er zsé bet s. k.,
könyv vizs gá ló
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Bá bol na 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 sek1

(±)

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 sek2

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 260 785 – 1 260 785 1 416 635 – 1 416 635
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 322 – 1 322 3 843 – 3 843
II. Tár gyi esz kö zök 1 080 586 – 1 080 586 1 224 922 – 1 224 922
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 16 009 – 16 009 16 068 – 16 068
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re, kon cesszi ó ba 

át adott esz kö zök 162 868 – 162 868 171 802 – 171 802
B) FORGÓESZKÖZÖK 136 697 – 136 697 91 415 – 91 415

I. Kész le tek 519 – 519 572 - 572
II. Kö ve te lé sek 38 629 – 38 629 34 326 – 34 326
III. Ér ték pa pí rok 52 000 – 52 000 0 – 0
IV. Pénz esz kö zök 28 879 – 28 879 41 250 – 41 250
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 670 – 16 670 15 267 – 15 267

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 397 482 – 1 397 482 1 508 050 – 1 508 050

D) SAJÁT TÕKE 1 263 149 – 1 263 149 1 234 692 – 1 234 692
1. In du ló tõ ke 331 670 – 331 670 331 670 – 331 670
2. Tõ ke vál to zá sok 931 479 – 931 479 903 022 – 903 022
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 31 087 – 31 087 44 560 – 44 560
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 31 087 – 31 087 44 560 – 44 560
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 103 246 – 103 246 228 798 – 228 798
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 43 069 – 43 069 139 301 – 139 301
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 45 714 – 45 714 77 540 – 77 540
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 463 – 14 463 11 957 – 11 957

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 397 482 – 1 397 482 1 508 050 – 1 508 050

1 Az elõ zõ évet érin tõ és a köny vek ben rög zí tett mó do sí tá sok.
2 A tárgy évet érin tõ és a köny vek ben a tárgy évet kö ve tõ év ben rög zí tett mó do sí tá sok.

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 275 535 277 333 261 800
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 89 295 89 428 83 981
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 186 593 208 477 201 234
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 45 745 56 243 54 997
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 940 5 553 5 553
06. Fel újí tás 19 076 52 072 47 877
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 38 913 158 896 157 526
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+..07) 657 097 848 002 812 968
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 10 000 10 300 7 800
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 10 000 10 300 7 800
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 667 097 858 302 820 768
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 25 870 17 141 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –1 403
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 692 967 875 443 819 365
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 41 662 45 752 53 691
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 380 954 319 874 318 828
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 16 100 17 500 23 292
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 16 100 16 100 21 839
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 204 251 256 584 256 984
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 161 607 201 789 201 789
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 642 967 639 710 652 795
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei – 144 646 121 446
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 50 000 60 000 60 000
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 50 000 204 646 181 446
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 692 967 844 356 834 241
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 31 087 31 087
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –2 398
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 692 967 875 443 862 930
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –40 000 –194 346 –129 086
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 40 000 194 346 173 646
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –995

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 28 762 – 28 762 41 240 – 41 240
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) 2 325 – 2 325 3 320 – 3 320
3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) – – – 450 – 450
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) 31 087 – 31 087 44 110 – 44 110
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –3 050 – –3 050 –422 – –422
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) 28 037 – 28 037 43 688 – 43 688
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 – – – – – –
12. 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt 597 – 597 1 690 – 1 690
13. 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 27 440 – 27 440 41 998 – 41 998

* Az elõ zõ évet érin tõ és a köny vek ben tárgy év ben rög zí tett mó do sí tá sok.
** A tárgy évet érin tõ és a köny vek ben a tárgy évet kö ve tõ év ben rög zí tett mó do sí tá sok.
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

Vé le mé nyem sze rint Bá bol na Vá ros 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 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 és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet tek el. 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 képet ad.

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

Ber cel 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 1 087 596 – 1 087 596 1 178 899 – 1 178 899
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 993 – 1 993 979 – 979
II. Tár gyi esz kö zök 624 380 – 624 380 730 883 – 730 883
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 819 – 2 819 2 813 – 2 813
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 458 404 – 458 404 444 224 – 444 224
B) FORGÓESZKÖZÖK 94 084 – 94 084 64 879 161 65 040

I. Kész le tek 879 – 879 884 – 884
II. Kö ve te lé sek 56 354 – 56 354 45 129 161 45 290
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 30 368 – 30 368 9 966 – 9 966
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 6 483 – 6 483 8 900 – 8 900

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 181 680 – 1 181 680 1 243 778 161 1 243 939

D) SAJÁT TÕKE 1 038 113 – 1 038 113 1 092 278 –148 1 092 130
1. In du ló tõ ke 72 321 – 72 321 72 321 – 72 321
2. Tõ ke vál to zá sok 965 792 – 965 792 1 019 957 –148 1 019 809

E) TARTALÉKOK 23 267 – 23 267 9 997 – 9 997
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 23 267 – 23 267 9 997 – 9 997
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 120 300 – 120 300 141 503 309 141 812
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 16 000 – 16 000 46 902 – 46 902
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 90 721 – 90 721 85 737 309 86 046
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 579 – 13 579 8 864 – 8 864

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 181 680 – 1 181 680 1 243 778 161 1 243 939
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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 118 064 145 146 140 524
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 39 422 48 629 47 406
03. Do lo gi ki adá sok 68 621 97 610 92 989
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 34 131 39 435 39 543
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 3 600 21 994 12 304
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 79 047 113 270 113 033
08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 2 200 2 315 2 255
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok 345 085 468 399 448 054
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 574 2 574 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 417
13. Ki adá sok össze sen 347 659 470 973 450 471
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 26 070 32 412 29 809
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 137 587 139 263 136 822
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 13 650 4 328 4 328
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 vég le ges át vett pénz esz kö zök 151 382 209 087 208 714
19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 78 550 112 614 112 614
20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 15 370 62 606 55 111
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
22. Pénz for gal mi be vé te lek 344 059 447 706 434 784
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 3 600 23 267 24 910
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 715
25. Be vé te lek össze sen 347 659 470 973 457 979

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 27 363 – 27 363 9 961 – –
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –4 096 – –4 096 36 – –
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 23 267 – 23 267 9 997 – –
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –2 335 – –2 335 436 – –
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 20 932 – 20 932 10 433 – –
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 a Ber cel 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 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.

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 meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

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

Be rettyó 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 8 616 433 – 8 616 433 9 354 712 – 9 354 712
I. Im ma te ri á lis ja vak 24 741 – 24 741 48 930 – 48 930

II. Tár gyi esz kö zök 7 273 058 – 7 273 058 8 022 069 – 8 022 069
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 343 534 – 343 534 340 563 – 340 563
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – – – 943 150 – 943 150

B) FORGÓESZKÖZÖK 547 641 – 547 641 457 320 – 457 320
I. Kész le tek 83 090 – 83 090 96 252 – 96 252

II. Kö ve te lé sek 79 039 – 79 039 84 340 – 84 340
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 308 392 –  308 392 147 757 – 147 757
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 77 120 – 77 120 128 971 – 128 971

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 9 164 074 – 9 164 074 9 812 032 – 9 812 032

D) SAJÁT TÕKE 8 240 018 – 8 240 018 8 959 864 – 8 959 864
1. In du ló tõ ke 1 339 403 – 1 339 403 1 339 403 – 1 339 403
2. Tõ ke vál to zá sok 6 900 615 – 6 900 615 7 620 461 – 7 620 461
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 107 171 – 107 171 81 859 – 81 859
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 107 171 – 107 171 81 859 – 81 859

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 816 885 – 816 885 770 309 – 770 309
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 206 038 – 206 038 173 667 – 173 667

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 333 132 – 333 132 402 400 – 402 400
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 277 715 – 277 715 194 242 – 194 242

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 9 164 074 – 9 164 074 9 812 032 –  9 812 032
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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 3 373 099 3 490 343 3 446 526
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 082 818 1 143 094 1 138 545
03. Do lo gi ki adá sok 1 815 871 2 013 120 1 870 541
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 147 826 377 782 377 648
05. El lá tot tak jut ta tá sai 24 412 33 153 30 279
06. Fel újí tás 338 665 53 375 36 601
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 786 074 1 701 025 1 075 451
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 8 568 765 8 811 892 7 975 591
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 112 948 112 948 55 738
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 112 948 112 948 55 738
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 8 681 713 8 924 840 8 031 329
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 58 208 27 766 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 51 795
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 8 739 921 8 952 606 8 083 124
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 458 716 496 445 429 747
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 286 808 1 283 121 1 213 968
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 163 180 120 416 72 918
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 163
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 6 566 551 6 643 047 6 070 111
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 031 069 2 573 532 2 439 884
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 8 475 255 8 543 029 7 786 744
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 256 565 213 545 219 273
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) 256 565 213 545 219 273
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 8 731 820 8 756 574 8 006 017
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 8 101 196 032 133 457
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –67 022
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 8 739 921 8 952 606 8 072 452
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –143 617 –100 597 –55 390
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 143 617 100 597 163 535
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –118 817

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 266 305 – 266 305 122 176 – 122 176
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –159 134 – –159 134 –40 317 – –40 317
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –8 724 – –8 724 30 611 – 30 611
 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) 115 895 – 115 895 51 248 – 51 248
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –45 576 – –45 576 2 092 – 2 092
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – –2 891 – –2 891
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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 (5±6±7±8±9) 70 319 – 70 319 50 449 – 50 449
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 92 116 – 92 116 17 828 – 17 828
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt 42 787 – 42 787 51 765 – 51 765
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Be rettyó új fa lu Vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett be szá mo ló ja (9/a–9/d sz. mel lék let) a Szám vi te li és
 Államháztartási tör vény, to váb bá a vo nat ko zó kor mány ren de let nek és a szám vi te li el vek ben fog lal tak nak meg fe lel.

Az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó, va lós ké pet ad.

Ku sai Ta más s. k.,
könyv vizs gá ló

Bu da pest Fõ vá ros II. ke rü leti 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 92 173 892 – 92 173 892 87 358 956 1 567 787 88 926 743
I. Im ma te ri á lis ja vak 44 955 – 44 955 31 910 – 31 910

II. Tár gyi esz kö zök 86 052 699 – 86 052 699 78 546 174 1 567 787 80 113 961
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 833 389 – 3 833 389 4 005 666 – 4 005 666
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 2 242 849 – 2 242 849 4 775 206 – 4 775 206

B) FORGÓESZKÖZÖK 4 767 045 – 4 767 045 4 685 631 – 4 685 631
I. Kész le tek 9 275 – 9 275 9 568 – 9 568

II. Kö ve te lé sek 1 215 895 – 1 215 895 768 770 – 768 770
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 3 481 138 – 3 481 138 3 789 621 – 3 789 621
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 60 737 – 60 737 117 672 – 117 672

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 96 940 937 – 96 940 937 92 044 587 1 567 787 93 612 374

12. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 719



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 90 603 495 – 90 603 495 83 635 516 1 567 787 85 203 303
1. In du ló tõ ke 2 966 295 – 2 966 295 2 966 295 – 2 966 295
2. Tõ ke vál to zá sok 87 283 189 – 87 283 189 79 920 826 1 567 787 81 488 613

E) TARTALÉKOK 3 154 012 – 3 154 012 3 333 142 – 3 333 142
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 3 154 012 – 3 154 012 3 333 142 – 3 333 142

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 183 430 – 3 183 430 5 075 929 – 5 075 929
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 1 977 647 – 1 977 647

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 2 795 567 – 2 795 567 2 524 131 – 2 524 131
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 387 863 – 387 863 574 151 – 574 151

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 96 940 937 – 96 940 937 92 044 587 1 567 787 93 612 374

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 5 751 056 5 865 476 5 718 805
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 1 852 121 1 877 488 1 838 506
03. Do lo gi ki adá sok 4 728 715 4 856 774 4 360 128
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 959 155 2 547 084 746 215
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 398 587 419 135 253 385
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 940 733 4 338 617 2 723 065
08. Hi te lek ki adá sai 1 050 572 1 052 013 1 053 151
09. Kincs tár je gyek vá sár lá sa – – –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+10) 18 680 939 20 956 587 16 693 255
12. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 748 642 368 573 –
13. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 56 935
14. Ki adá sok össze sen (11+12+13) 19 429 581 21 325 160 16 750 190
15. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 2 010 735 1 925 181 1 685 305
16. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 6 789 966 6 528 854 6 455 929
17. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 3 562 989 2 444 418 1 757 427
18. 17.-bõl: Ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 3 482 989 2 350 791 1 660 870
19. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 4 012 932 4 914 265 4 841 043
20. 18.-ból: Ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 948 947 3 259 968 3 235 018
21. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 3 052 959 2 358 430 2 132 681
22. Kincs tár je gyek be vál tá sa – – –
23. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
24. Pénz for gal mi be vé te lek (15+16+17+18+19+20+21) 19 429 581 18 171 148 16 872 385
25. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 3 154 012 1 257 659
26. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 189 819
27. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 19 429 581 21 325 160 18 319 863
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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 3 435 653 – 3 435 653 3 757 669 – 3 757 669
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –292 003 – –292 003 –424 527 – –424 527
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 1 516 917 – 1 516 917 1 967 594 – 1 967 594
 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) 1 626 733 – 1 626 733 1 365 548 – 1 365 548

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 10 091 – 10 091 9 386 – 9 386

 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) 1 636 824 – 1 636 824 1 374 934 – 1 374 934
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 Bu da pest Fõ vá ros II. Ke rü let Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si  beszá -
molóját, an nak ré sze it és té te le it, azok bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban
fog lal tak sze rint fe lül vizs 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 -
szerû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos
szám vi te li el vek fi gye lem be vé te lé vel ál lí tot ták össze. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló a  konszo lidálásba 
be vont ál lam ház tar tás szer ve ze tei együt tes va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Dr. Sze bel lé di Ist ván s. k.,
könyv vizs gá ló
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Bu da pest Fõ vá ros XIV. ke rü leti Zug ló 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 85 505 598 – 85 505 598 83 151 287 – 83 151 287
I. Im ma te ri á lis ja vak 118 966 – 118 966 91 005 – 91 005

II. Tár gyi esz kö zök 67 645 726 – 67 645 726 67 735 212 – 67 735 212
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 5 754 406 – 5 754 406 2 958 273 – 2 958 273
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 12 986 500 – 12 986 500 12 366 797 – 12 366 797
B) FORGÓESZKÖZÖK 2 513 288 – 2 513 288 4 266 758 – 4 266 758

I. Kész le tek 23 464 – 23 464 25 597 – 25 597
II. Kö ve te lé sek 986 833 – 986 833 661 377 – 661 377

III. Ér ték pa pí rok 369 – 369 372 – 372
IV. Pénz esz kö zök 656 031 – 656 031 2 757 586 – 2 757 586
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 846 591 – 846 591 821 826 – 821 826

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 89 018 886 – 89 018 886 87 418 045 – 87 418 045

D) SAJÁT TÕKE 83 983 325 – 83 983 325 83 029 151 – 83 029 151
1. In du ló tõ ke 8 118 787 – 8 118 787 8 118 787 – 8 118 787
2. Tõ ke vál to zá sok 75 864 538 – 75 864 538 74 910 364 – 74 910 364
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 3 536 397 – 3 536 397 2 641 745 – 2 641 745
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 3 536 397 – 3 536 397 2 641 745 – 2 641 745

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 499 164 – 1 499 164 1 747 149 – 1 747 149

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 146 370 – 146 370 207 184 – 207 184
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 386 569 – 386 569 602 298 – 602 298

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 966 225 – 966 225 937 667 – 937 667

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 89 018 886 – 89 018 886 87 418 045 – 87 418 045

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 7 411 010 7 964 731 7 741 886
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 2 458 349 2 629 479 2 502 821
03. Do lo gi ki adá sok és egyéb fo lyó ki adá sok 6 279 797 6 819 323 6 116 753
04. Pénz esz köz át adás (mû kö dé si és fel hal mo zá si), egyéb tá mo ga tás 1 239 466 1 927 010 1 468 777
05. El lá tot tak jut ta tá sai 68 880 111 402 100 959
06. Fel újí tá si ki adá sok 593 757 1 465 865 822 981
07. Fel hal mo zá si (be ru há zá si) ki adá sok 1 159 263 2 117 658 1 141 384
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 19 210 522 23 035 468 19 895 561
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 205 922 236 398 223 963
10. Ér ték pa pí rok, pénz ügyi be fek te té sek ki adá sai – 20 010 20 005
11. Pénz for gal mi ki adá sok össze sen 19 416 444 23 291 876 20 139 529
12. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 092 226 1 114 894 –
13. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –24 765
14. Ki adá sok össze sen 22 508 670 24 406 770 20 114 764

Ki adá sok mind össze sen 22 508 670 24 406 770 20 114 764
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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. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek (ka mat be vé tel lel együtt) 3 346 370 3 427 850 3 192 253
16. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 8 315 631 7 949 279 7 701 351
17. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 584 000 2 815 107 2 046 180
18. eb bõl: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 750 000 700 160 529 226
19. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 5 895 569 6 300 561 6 034 663
20. eb bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 4 235 083 4 297 433 4 297 433
21. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 20 141 570 20 492 797 18 974 447
22. Hi te lek fel vé te lé nek be vé te le, köl csö nök vissze té rü lé se 267 100 377 576 270 430
23. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
24. Pénz for gal mi be vé te lek 20 408 670 20 870 373 19 244 877
25. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 2 100 000 3 536 397 3 536 397
26. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –20 522
27. Be vé te lek össze sen 22 508 670 24 406 770 22 760 752
28. Pénz for ga lom nél kü li be vé tel bõl adó dó kor rek ció – – –3 536 397

Be vé te lek mind össze sen 22 508 670 24 406 770 19 224 355

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 3 601 604 – 3 601 604 2 711 195 – 2 711 195
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –65 207 – –65 207 –69 450 – –69 450
 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) 3 536 397 – 3 536 397 2 641 745 – 2 641 745
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –11 799 – –11 799 –44 268 – –44 268
 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) 3 524 598 – 3 524 598 2 597 477 – 2 597 477
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 1 288 528 – 1 288 528 2 448 111 – 2 448 111
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 2 236 070 – 2 236 070 149 366 – 149 366

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Bu da pest-Zug ló Ön kor mány zat éves ön kor mány za ti 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 éves
ön kor mány za ti 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.
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Vé le mé nyünk sze rint a 2005. évi zár szám adá si ren de let ter ve zet össz hang ban van a jog sza bá lyi elõ írá sok kal. Nem ju -
tott a tu do má sunk ra, nem me rült fel olyan lé nye ges in for má ció, amely a be vé te li és ki adá si tény ada tok meg ala po zott sá -
gát érin te né.

Pol gár Sán dor s. k.,
könyv vizs gá ló

 Bu da pest Fõ vá ros XVIII. ke rü leti Pest szent lõ rinc-Pest szen tim re 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 104 464 450 – 104 464 450 105 488 169 – 105 488 169
I. Im ma te ri á lis ja vak 72 908 – 72 908 61 758 – 61 758

II. Tár gyi esz kö zök 89 269 154 – 89 269 154 88 966 276 – 88 966 276
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 916 755 – 916 755 1 109 846 – 1 109 846
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 14 205 633 – 14 205 633 15 350 289 – 15 350 289

B) FORGÓESZKÖZÖK 2 090 342 – 2 090 342 2 661 154 – 2 661 154
I. Kész le tek 21 472 – 21 472 17 188 – 17 188

II. Kö ve te lé sek 897 036 – 897 036 1 120 732 – 1 120 732
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 638 516 –  638 516 1 027 862 – 1 027 862
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 533 318 – 533 318 495 372 – 495 372

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 106 554 792 – 106 554 792 108 149 323 – 108 149 323

D) SAJÁT TÕKE 103 751 389 – 103 751 389 102 801 045 – 102 801 045
1. In du ló tõ ke 1 740 074 – 1 740 074 1 740 074 – 1 740 074
2. Tõ ke vál to zá sok 90 810 794 – 90 810 794 89 423 925 – 89 423 925
3. Ér té ke lé si tar ta lék 11 200 521 – 11 200 521 11 637 046 – 11 637 046

E) TARTALÉKOK 587 660 – 587 660 1 052 341 – 1 052 341
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 405 641 – 405 641 1 052 341 – 1 052 341

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 182 019 – 182 019 – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 215 743 – 2 215 743 4 295 937 – 4 295 937

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 45 996 – 45 996 168 158 – 168 158
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 585 574 – 1 585 574 3 656 887 – 3 656 887

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 584 173 – 584 173 470 892 – 470 892

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 106 554 792 – 160 554 792 108 149 323 –  108 149 323

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 6 847 653 7 300 101 7 004 609
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 2 215 083 2 273 815 2 204 964
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 3 915 192 4 986 969 4 356 308
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 2 027 258 2 466 130 2 319 185
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

05. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 1 415 55 304 54 549
06. Fel újí tás 105 000 351 918 322 777
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 5 036 132 5 378 515 2 536 689
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 20 147 733 22 812 752 18 799 081
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 750 400 797 845 799 459
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 750 400 797 845 799 459
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 20 898 133 23 610 597 19 598 540
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 158 113 1 023 913 182 019
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –39 822
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 22 056 246 24 634 510 19 740 737
16. Köz te rü let-haszn. tár su lás át vett-át adott pénz esz kö ze mi at ti korr. – – –
17. Ki adá sok össze sen 22 056 246 24 634 510 19 740 737
18. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 874 673 1 219 266 1 146 080
19. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 8 147 627 8 386 328 8 021 621
20. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 527 187 2 752 820 1 205 739
21. 20.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 520 202 520 852 206 833
22. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 8 520 485 8 802 053 7 000 971
23. 22.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 4 241 792 4 679 310 4 578 143
24. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (17+18+20+21) 20 069 972 21 160 467 17 374 411
25. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 1 986 274 2 696 263 2 688 810
26. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
27. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (24+25) 1 986 274 2 696 263 2 688 810
28. Pénz for gal mi be vé te lek (23+26) 22 056 246 23 856 730 20 063 221
29. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 777 780 777 781
30. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –114 930
31. Be vé te lek össze sen (27+28+29) 22 056 246 24 634 510 20 726 072
32. Köz te rü let-haszn. tár su lás át vett-át adott pénz esz kö ze mi at ti korr. – – –828 908
33. Be vé te lek össze sen 22 056 246 24 634 510 19 897 164
34. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (23+28–8–13)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)]
–1 235 874 –1 898 418 –828 908

35. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (26–11) 21 305 846 23 058 885 19 263 762
36. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (29–14) – – –75 108

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 633 122 – 633 122 1 022 695 – 1 022 695
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –45 462 – –45 462 29 646 – 29 646
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 3 040 – 3 040 3 899 – 3 899
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 182 019 – 182 019 – – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 402 601 – 402 601 1 048 442 – 1 048 442
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –29 466 – –29 466 10 011 – 10 011
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. Költ ség ve té si pénz ma rad vány (1±6±7) 373 135 – 373 135 1 058 453 – 1 058 453
 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 177 402 – 177 402 182 019 – 182 019
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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

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) 550 537 – 550 537 1 240 472 – 1 240 472
12. A 8. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí -

tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – 53 357 – 53 357
13 . A 8. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 219 356 – 219 356 776 301 – 776 301
14 . A 8. sor ból sza bad pénz ma rad vány 153 779 – 153 779 229 052 –257 228 795

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt be vé te lei 364 301 182 019

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség  szak fel ada ton el szá molt ki adá sai (–) 182 282 182 019

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (1–2) 182 019 –

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

 5. Alap tev. el lá tá sá ra fel hasz nált, fel haszn. ter ve zett ered mény (–) 177 402 182 019

 6. Pénz forg. ered ményt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel – –

 7. A tárgy évet kö ve tõ év ben alap tev. el lát. fel hasz. terv. eredm. 4 617 –

 8. Vál lal ko zá si tev. mó do sí tott pénz for gal mi ered mé nye (3–4–5±6–7) – –182 019

 9. Tárgy év rõl át vitt vesz te ség – –

10. Meg elõ zõ év(ek) el nem szá molt vesz te sé gé nek tárgy év re esõ ré sze (–) – –

11. Vál lal ko zá si te vé keny ség he lyes bí tett ered mé nye (8+9–10) – –182 019

12. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés (–) – –

13. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 4 617 –182 019

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Pest szent lõ rinc-Pest szen tim re Bu da pest Fõ vá ros XVIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat egy sze rû sí -
tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok 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 ge i nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek fi gye lem bevé te lé vel állították össze.

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 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.

Dr. Sze bel lé di Ist ván s. k.,
könyv vizs gá ló
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Bu da pest Fõ vá ros XIX. ke rü leti Kis pest 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 79 967 519 –5 216 79 962 203 80 072 008 – 80 072 008
I. Im ma te ri á lis ja vak 32 964 – 32 964 35 649 –40 35 609

II. Tár gyi esz kö zök 78 440 498 –5 216 78 435 282 78 640 893 –70 099 78 570 794
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 492 151 – 1 492 151 1 391 074 – 1 391 074
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 1 906 – 1 906 4 392 70 139 74 531
B) FORGÓESZKÖZÖK 2 226 475 –10 248 2 216 227 873 231 –140 873 091

I. Kész le tek 9 717 – 9 717 16 647 – 16 647
II. Kö ve te lé sek 638 559 –10 248 628 311 498 004 –715 497 289

III. Ér ték pa pí rok 11 – 11 76 – 76
IV. Pénz esz kö zök 754 529 – 754 529 236 177 575 236 752
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 823 659 – 823 659 122 327 – 122 327

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 82 193 994 –15 464 82 178 530 80 945 239 –140 80 945 099

D) SAJÁT TÕKE 80 418 850 –20 184 80 398 666 79 869 191 –715 79 868 476
1. In du ló tõ ke 1 210 224 – 1 210 224 1 210 224 – 1 210 224
2. Tõ ke vál to zá sok 79 208 626 –20 184 79 188 442 78 658 967 –715 78 658 252
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 650 966 – 650 966 49 451 – 49 451
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 650 966 – 650 966 49 451 – 49 451

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 124 178 4 720 1 128 898 1 026 597 575 1 027 172

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 25 574 3 836 29 410 292 693 – 292 693
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 171 380 884 172 264 424 848 575 425 423

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 927 224 – 927 224 309 056 – 309 056

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 82 193 994 –15 464 82 178 530 80 945 239 –140 80 945 099

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 4 633 090 4 708 530 4 563 221
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 1 532 058 1 575 182 1 487 751
03. Do lo gi ki adá sok 2 459 711 2 803 142 2 608 453
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 996 940 980 558 729 771
05. El lá tot tak jut ta tá sai 22 260 27 536 27 491
06. Fel újí tás 756 500 937 502 355 818
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 806 359 1 118 004 756 996
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 11 206 918 12 150 454 10 528 501
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 100 400 101 400 83 057
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 65
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 100 400 101 400 83 122
12. Pénz for gal mi ki adá sok 11 307 318 12 251 854 10 612 623
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 046 746 962 246 –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –701 324
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 12 354 064 13 214 100 9 911 299
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 245 750 1 282 020 1 143 862
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 4 414 173 4 454 522 4 531 908
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 959 500 959 500 606 095
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 250 000 250 000 200 668
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 3 624 134 3 685 984 3 437 385
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 158 187 2 183 365 2 175 881
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 10 243 557 10 382 026 9 719 250
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 2 110 507 2 097 460 290 642
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – 1 224
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 2 110 507 2 097 460 291 866
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 12 354 064 12 479 486 10 011 116
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 734 614 733 114
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –455 002
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 12 354 064 13 214 100 10 289 228
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –2 010 107 –1 996 060 –77 137
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 2 010 107 1 996 060 208 744
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 246 322

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 503 601 – 503 601 148 416 – 148 416
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 147 365 – 147 365 –98 965 – –98 965
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –58 815 – –58 815 19 845 – 19 845
 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) 709 781 – 709 781 29 606 – 29 606
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –2 293 – –2 293 –19 041 – –19 041
 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) 707 488 – 707 488 10 565 – 10 565
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 – – – – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 495 610 – 495 610 110 137 – 110 137
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 211 878 – 211 878 – – –
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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, a Bu da pest Fõ vá ros XIX. ke rü let Kis pest Ön kor mány za ta éves
költ ség ve té si be szá mo ló ját, a 2005. évi egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo ló ját (egy sze rû sí tett mér le get, egy sze rû sí -
tett éves pénz for gal mi je len tést, egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tást, egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tást), 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 (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 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 szerint készítették el.

Az éves költ ség ve té si be szá mo ló (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 va lós ké pet ad.

Stam ler Já nos né s. k.,
könyv vizs gá ló

Bu da pest Fõ vá ros XXII. ke rü leti Bu da fok-Té tény 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 50 851 047 – 50 851 047 50 793 623 – 50 793 623
I. Im ma te ri á lis ja vak 258 904 – 258 904 122 005 – 122 005

II. Tár gyi esz kö zök 38 263 734 – 38 263 734 37 855 073 – 37 855 073
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 573 899 – 573 899 560 374 – 560 374
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 11 754 510 – 11 754 510 12 256 171 – 12 256 171
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 433 674 – 1 433 674 1 349 065 – 1 349 065

I. Kész le tek 542 – 542 379 - 379
II. Kö ve te lé sek 412 465 – 412 465 510 737 – 510 737

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 986 751 – 986 751 596 596 – 596 596
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 33 916 – 33 916 241 353 – 241 353

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 52 284 721 – 52 284 721 52 142 688 52 142 688

D) SAJÁT TÕKE 48 722 838 – 48 722 838 49 469 654 – 49 469 654
1. In du ló tõ ke 1 684 516 – 1 684 516 1 684 516 – 1 684 516
2. Tõ ke vál to zá sok 47 038 322 – 47 038 322 47 785 138 – 47 785 138
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 003 062 – 1 003 062 633 647 – 633 647
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 003 062 – 1 003 062 633 647 – 633 647

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 558 821 – 2 558 821 2 039 387 – 2 039 387

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 446 385 – 1 446 385 967 275 – 967 275
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 094 831 – 1 094 831 867 810 – 867 810

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 17 605 – 17 605 204 302 – 204 302

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 52 284 721 – 52 284 721 52 142 688 – 52 142 688
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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 3 097 305 3 445 218 3 442 171
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 1 020 920 1 113 669 1 103 058
03. Do lo gi ki adá sok 2 655 686 3 299 321 3 071 107
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 1 244 976 1 625 852 1 070 575
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 843 843
06. Fel újí tás 226 018 426 494 360 495
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 900 911 1 561 644 997 864
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 10 145 816 11 473 041 10 046 113
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 166 811 155 200 141 600
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 166 811 155 200 141 600
12. Pénz for gal mi ki adá sok 10 312 627 11 628 241 10 187 713
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 – – 207 437
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 10 312 627 11 628 241 10 395 150
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 513 128 664 786 667 828
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 5 097 418 4 737 602 4 623 227
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 841 742 1 141 038 1 155 832
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 841 742 1 141 038 1 155 832
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 2 392 339 3 292 508 3 210 674
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 392 339 3 292 508 3 210 674
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 8 844 627 9 835 934 9 657 561
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 1 468 000 789 245 160 737
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) 1 468 000 789 245 160 737
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 10 312 627 10 625 179 9 818 298
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 1 003 062 1 004 892
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 170 106
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 10 312 627 11 628 241 10 993 296

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 981 581 – 981 581 579 126 – 579 126
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 13 978 – 13 978 54 521 – 54 521
 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) 995 559 – 995 559 633 647 – 633 647
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –99 999 – –99 999 12 307 – 12 307
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány
(5±6±7±8±9) 895 560 – 895 560 645 954 – 645 954

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 908 498 – 908 498 849 938 – 849 938

13. A 10. sor ból sza bad ter helt pénz ma rad vány 89 576 – 89 576 –203 984 – –203 984

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Bu da fok-Té tény Bu da pest Fõ vá ros XXII. ke rü le ti Ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves költ ség -
ve té si  be számolóját, an nak ré sze it és té te le it, azok bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan -
dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs 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 fi gye lem be vé te lé vel ál lí tot ták össze. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló a kon -
szo li dá lás ba be vont ál lam ház tar tás szer ve ze tei együt tes va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós 
képet ad.

Dr. Sze bel lé di Ist ván s. k.,
könyv vizs gá ló

Bö köny 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 682 370 – 682 370 670 611 – 670 611
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 834 – 6 834 6 901 – 6 901

II. Tár gyi esz kö zök 599 150 – 599 150 588 503 – 588 503
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 45 350 – 45 350 45 350 – 45 350
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 31 036 – 31 036 29 857 – 29 857

B) FORGÓESZKÖZÖK 42 557 – 42 557 60 660 – 60 660
I. Kész le tek 462 – 462 626 – 626

II. Kö ve te lé sek 15 834 – 15 834 15 804 – 15 804
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 8 153 –  8 153 13 858 – 13 858
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 18 108 – 18 108 30 372 – 30 372

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 724 927 – 724 927 731 271 – 731 271

12. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 731



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 690 248 – 690 248 680 485 – 680 485
1. In du ló tõ ke 62 298 – 62 298 62 298 – 62 298
2. Tõ ke vál to zá sok 627 950 – 627 950 618 187 – 618 187
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 4 330 – 4 330 21 328 – 21 328
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 4 330 – 4 330 21 328 – 21 328

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 30 349 – 30 349 29 458 – 29 458

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 3 888 – 3 888 3 051 – 3 051
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 4 530 – 4 530 3 505 – 3 505

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 21 931 – 21 931 22 902 – 22 902

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 724 927 – 724 927 731 271 –  731 271

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 232 888 234 728 230 928
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 72 408 73 308 74 661
03. Do lo gi ki adá sok 133 159 135 299 136 531
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 132 389 135 485 134 867
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – – 289
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 40 344 42 178 12 856
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 611 188 620 998 590 132
09. Hi te lek 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 (01+…+09) 611 188 620 998 590 132
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 078 – –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 12 264
15. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 612 266 620 998 602 396
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 28 518 30 386 36 546
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 205 095 205 094 208 026
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 át vett pénz esz kö zök 328 865 359 928 362 558
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 221 802 318 709 318 709
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 562 478 595 408 607 130
23. Hi te lek be vé te lei 43 288 17 166 –
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 43 288 17 166 –
26. Pénz for gal mi be vé te lek (14+15+16+18+20+21) 605 766 612 574 607 130
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 6 500 8 424 46
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 971
29. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 612 266 620 998 608 147
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –43 288 –17 166 17 044
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 43 288 17 166 –
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –11 293
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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 8 153 – 8 153 13 858 – 13 858
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –3 823 – –3 823 7 470 – 7 470
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –1 354 – –1 354 525 – 525
 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) 5 684 – 5 684 20 803 – 20 803
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –4 556 +2 523 –2 033 –3 345 – –3 345
 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) 1 128 +2 523 3 651 17 458 – 17 458
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:

Bö köny Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett éves kötl 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 kormányzat 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 össz hang ban van nak.

Re me nyik né Ko vács Ró za s. k.,
könyv vizs gá ló

Ceg léd 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 20 677 968 – 20 677 968 20 925 460 – 20 925 460
I. Im ma te ri á lis ja vak 49 053 – 49 053 34 295 – 34 295

II. Tár gyi esz kö zök 19 585 127 – 19 585 127 19 882 378 – 19 882 378
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 596 312 – 596 312 574 362 – 574 362
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 447 476 – 447 476 434 425 – 434 425
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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 925 927 – 925 927 677 671 – 677 671
I. Kész le tek 145 542 – 145 542 92 904 – 92 904

II. Kö ve te lé sek 339 251 – 339 251 228 481 – 228 481
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 160 744 –  160 744 97 348 – 97 348
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 280 390 – 280 390 258 938 – 258 938

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 21 603 895 – 21 603 895 21 603 131 – 21 603 131

D) SAJÁT TÕKE 19 179 703 – 19 179 703 18 797 183 –133 021 18 664 162
1. In du ló tõ ke 833 574 – 833 574 833 574 – 833 574
2. Tõ ke vál to zá sok 18 346 129 – 18 346 129 17 963 609 –133 021 17 830 588

E) TARTALÉKOK 106 572 – 106 572 –49 128 – –49 128
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –45 671 – –45 671 –188 164 – –188 164

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 152 243 – 152 243 139 036 – 139 036
F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 317 620 – 2 317 620 2 855 076 133 021 2 988 097

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 982 310 – 982 310 883 207 – 883 207
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 000 747 – 1 000 747 1 566 454 133 021 1 699 475

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 334 563 – 334 563 405 415 – 405 415

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 21 603 895 – 21 603 895 21 603 131 –  21 603 131

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 3 755 954 3 935 183 3 889 191
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 205 324 1 293 607 1 285 152
03. Do lo gi ki adá sok 4 011 859 4 298 602 3 911 520
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 406 219 953 519 826 764
05. El lá tot tak jut ta tá sai 84 106 97 361 85 822
06. Fel újí tás 65 594 250 543 202 633
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 038 535 3 100 533 886 809
08. Hi te lek ki adá sai 155 545 166 801 159 301
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 12 723 136 14 096 149 11 247 192
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok (tar ta lék) 611 437 120 183 20 968
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –21 452
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 13 334 573 14 216 332 11 246 708
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 2 184 131 2 280 724 2 057 347
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 2 686 302 2 634 647 2 650 751
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 710 701 711 959 71 391
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 20 188 20 188 20 042
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 7 475 764 8 125 666 6 132 804
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa – – –
20. Hi te lek be vé te lei 271 385 271 385 172 909
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei 6 290 6 290 6 290
22. Pénz for gal mi be vé te lek (14+15+16+18+20+21) 13 334 573 14 030 671 11 091 492
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 185 661 235 968
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 69 672
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 13 334 573 14 216 332 11 397 132

734 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 12. szám



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 139 290 – 139 290 74 714 – 74 714
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –32 718 – –32 718 –123 842 – –123 842
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – –57 917 – –57 917
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 152 243 – 152 243 139 036 – 139 036
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) –45 671 – –45671 –130 247 – –130 247
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –13 829 – –13 829 –50 447 – –50 447
 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 26 425 – 26 425 20 968 – 20 968
 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) –33 075 – –33 075 –159 726 – –159 726
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 – – – – – –

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 1 170 603 – 1 170 603 1 347 891 – 1 347 891

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 1 018 360 – 1 018 360 1 208 855 – 1 208 855

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 152 243 – 152 243 139 036 – 139 036

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 2 125 – 2 125 2 284 – 2 284

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz -
nál ni ter ve zett ered mény (–) 26 425 – 26 425 20 968 – 20 968

  6. Tárgy évet kö ve tõ év ben alap tev. ell. felh. terv.
eredm. (–) 125 818 – 125 818 117 614 – 117 614

  7. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály alap ján 
mó do sí tó egyéb té tel (±) 7 388 – 7 388 –3 716 – –3 716

 8. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz for gal -
mi ered mé nye (3–4–5±6) 5 263 – 5 263 –5 546 – –5 546

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

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

(8+9–10) 5 263 – 5 263 –5 546 – –5 546
12. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés – – – – – –
13. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 125 818 – 125 818 118 068 – 118 068
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Ceg léd Vá ros Ön kor mány zat 2005. évi költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak rész le te it és té te -
le it, azok köny ve lé si bi zony la ti alá tá masz tá sát, az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe -
lül vizs gál tam.

A fe lül vizs gá lat alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy a 2005. évi költ ség ve té si be szá -
mo lót a szám vi te li tör vény (2000. évi C. tör vény), 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 elõ írá sai, va la mint az ál ta lá nos szám vi te li
el vek ben fog lal tak sze rint ké szí tet ték el.

A 2005. évi költ ség ve té si be szá mo ló Ceg léd Vá ros Ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg -
bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Gu lyás né Tú ró czi Mar git s. k.,
könyv vizs gá ló

Cse mõ 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 2 409 990 – 2 409 990 2 436 537 – 2 436 537
I. Im ma te ri á lis ja vak 212 – 212 5 054 – 5 054

II. Tár gyi esz kö zök 2 375 032 – 2 375 032 2 396 737 – 2 396 737
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 34 746 – 34 746 34 746 – 34 746
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök – – – – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 202 340 – 202 340 224 244 – 224 244
I. Kész le tek – – – – – –

II. Kö ve te lé sek 5 613 – 5 613 5 490 – 5 490
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 176 977 – 176 977 198 956 – 198 956
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 750 – 19 750 19 798 – 19 798

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 612 330 – 2 612 330 2 660 781 – 2 660 781

D) SAJÁT TÕKE 2 261 094 – 2 261 094 2 287 268 – 2 287 268
1. In du ló tõ ke 47 517 – 47 517 47 517 – 47 517
2. Tõ ke vál to zá sok 2 213 577 – 2 213 577 2 239 751 – 2 239 751
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 170 198 – 170 198 192 283 – 192 283
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 170 198 – 170 198 192 283 – 192 283

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 181 038 – 181 038 181 230 – 181 230
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 146 100 – 146 100 146 100 – 146 100

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 8 409 – 8 409 8 659 – 8 659
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 26 529 – 26 529 26 471 – 26 471

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 612 330 – 2 612 330 2 660 781 – 2 660 781
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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 208 203 208 677 201 338
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 67 049 66 924 63 753
03. Do lo gi ki adá sok 95 102 94 994 87 027
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 84 754 97 483 97 483
05. El lá tot tak jut ta tá sai 4 794 4 794 3 818
06. Fel újí tás 2 396 14 216 14 216
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 27 905 88 633 88 633
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 490 203 575 721 556 268
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 490 203 575 721 556 268
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 148 132 159 643 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 48
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 638 335 735 364 556 316
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 27 657 29 135 26 011
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 197 738 197 737 199 869
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 500 1 500 1 163
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 251 242 337 207 351 310
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 243 418 265 372 264 772
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 478 137 565 579 578 353
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei – – –
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) – – –
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 478 137 565 579 578 353
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 160 198 169 785 172 158
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –58
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 638 335 735 364 750 453
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) – – 194 243
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) – – –
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –106

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 176 977 – 176 977 198 956 – 198 956
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –6 779 – –6 779 –6 673 – –6 673
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 133 039 – 133 039 4 124 – 4 124
 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) 37 159 – 37 159 188 159 – 188 159

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 3 026 – 3 026 1 115 – 1 115
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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) 40 185 – 40 185 189 274 – 189 274
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Cse mõ Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál 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
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 249/2000.
(XII. 24.) Korm. ren de let sze rint ké szí tet ték el.

Az össze vont, 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 meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

A 2005.  évi egy sze rû sí tett össze vont be szá mo lót köz zé té tel re al kal mas nak mi nõ sít jük, a hi te le sí tõ zá ra dé kot ki ad juk.

Tóth Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló

Deb re cen 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 261 462 959 – 261 462 959 266 488 057 – 266 488 057
I. Im ma te ri á lis ja vak 83 588 – 83 588 81 122 – 81 122

II. Tár gyi esz kö zök 215 265 832 – 215 265 832 220 113 305 – 220 113 305
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 17 089 752 – 17 089 752 17 192 747 – 17 192 747
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 29 023 787 – 29 023 787 29 100 883 – 29 100 883

B) FORGÓESZKÖZÖK 9 796 100 – 9 796 100 6 783 025 – 6 783 025
I. Kész le tek 123 367 – 123 367 102 948 – 102 948

II. Kö ve te lé sek 1 828 999 – 1 828 999 1 826 272 – 1 826 272
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 7 503 786 –  7 503 786 4 725 465 – 4 725 465
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 339 948 – 339 948 128 340 – 128 340

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 271 259 059 – 271 259 059 273 271 082 – 273 271 082
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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 256 546 368 – 256 546 368 258 983 351 – 258 983 351
1. In du ló tõ ke 15 293 818 – 15 293 818 15 293 818 – 15 293 818
2. Tõ ke vál to zá sok 241 252 550 – 241 252 550 243 689 533 – 243 689 533
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 5 332 414 – 5 332 414 2 334 011 – 2 334 011
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 5 332 414 – 5 332 414 2 334 011 – 2 334 011

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 9 380 277 – 9 380 277 11 953 720 – 11 953 720
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 4 136 532 – 4 136 532 5 342 798 – 5 342 798

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 2 732 425 – 2 732 425 4 091 128 – 4 091 128
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 511 320 – 2 511 320 2 519 794 – 2 519 794

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 271 259 059 – 271 259 059 273 271 082 –  273 271 082

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 15 610 107 16 246 849 16 005 308
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 5 293 966 5 486 530 5 424 541
03. Do lo gi ki adá sok 10 327 831 12 509 286 10 974 404
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 3 604 618 6 028 532 5 837 920
05. El lá tot tak jut ta tá sai 13 318 27 986 23 527
06. Fel újí tás 518 400 683 199 634 566
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 4 264 252 8 728 583 7 985 800
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 39 632 492 49 710 965 46 886 066
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 626 032 627 812 595 743
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 626 032 627 812 595 743
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 40 258 524 50 338 777 57 481 809
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 423 220 713 085 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –211 608
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 41 681 744 51 051 862 47 270 201
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 3 822 875 4 050 567 3 865 796
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 18 627 815 18 492 664 17 434 823
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 3 643 700 2 489 126 2 756 303
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 292 700 332 079 347 828
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 14 191 354 18 078 258 18 068 112
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 13 047 630 15 894 004 15 894 004
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 40 285 744 43 110 615 42 125 034
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 1 336 000 2 336 000 2 338 263
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 60 000 60 000 20 109
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 1 396 000 2 396 000 2 358 372
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 41 681 744 45 506 615 44 483 406
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 5 545 247 5 831 022
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 39 880
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 41 681 744 51 051 862 50 354 308
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –769 968 –1 768 188 1 069 990
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 769 968 1 768 188 1 762 629
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 251 488
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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 6 247 277 – 6 247 277 3 500 362 – 3 500 362
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –914 863 – –914 863 –1 166 351 – –1 166 351
 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) 5 332 414 – 5 332 414 2 334 011 – 2 334 011
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –24 142 – –24 142 –77 719 – –77 719
 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) 5 308 272 – 5 308 272 2 256 292 – 2 256 292
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 – – – 2 022 105 – 2 022 105
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – 234 187 – 234 187

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ros 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 könyv e 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 tés 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.

Fe ke te Ág nes s. k.,

könyv vizs gá ló
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Dé va vá nya Város Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 102 444 – 3 102 444 3 189 814 –16 272 3 173 542
I. Im ma te ri á lis ja vak 23 730 – 23 730 28 723 – 28 723
II. Tár gyi esz kö zök 2 137 671 – 2 137 671 2 245 939 – 2 245 939
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 169 283 – 169 283 170 368 –16 272 154 096
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 771 760 – 771 760 744 784 – 744 784
B) FORGÓESZKÖZÖK 323 787 – 323 787 225 740 16 272 242 012

I. Kész le tek 14 425 – 14 425 9 143 – 9 143
II. Kö ve te lé sek 94 822 – 94 822 51 303 16 272 67 575
III. Ér ték pa pí rok 77 570 – 77 570 65 848 – 65 848
IV. Pénz esz kö zök 134 335 – 134 335 96 196 – 96 196
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 635 – 2 635 3 250 – 3 250

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 426 231 – 3 426 231 3 415 554 – 3 415 554

D) SAJÁT TÕKE 3 183 029 – 3 183 029 3 251 562 – 3 251 562
1. In du ló tõ ke 429 806 – 429 806 429 806 – 429 806
2. Tõ ke vál to zá sok 2 753 223 – 2 753 224 2 821 756 – 2 821 756

E) TARTALÉKOK 69 546 – 69 546 30 670 – 30 670
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 72 062 – 72 062 –8 939 – –8 939
II. Vál lal ko zá si tar ta lék –2 516 – –2 516 39 609 – 39 609

F) KÖTELEZETTSÉGEK 173 656 – 173 656 133 322 – 133 322
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 44 210 – 44 210 40 673 – 40 673
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 62 022 – 62 022 23 873 – 23 873
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 67 424 – 67 424 68 776 – 68 776

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 426 231 – 3 426 231 3 415 554 – 3 415 554

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 591 181 621 872 618 755
02.* Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék 195 376 205 920 205 894
03.* Do lo gi ki adá sok 370 756 352 718 348 268
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 215 589 216 921 214 781
05. El lá tot tak jut ta tá sai 281 297 297
06. Fel újí tás 12 000 12 282 12 282
07.* Fel hal mo zá si ki adá sok 165 154 189 834 183 063
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (1+…+7) 1 550 337 1 599 844 1 583 340
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 23 995 23 618 23 610
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (9+10) 23 995 23 618 23 610
12. Pénz for gal mi ki adá sok (8+11) 1 574 332 1 623 462 1 606 950
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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 116 671 32 737 1 173
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 615
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 691 003 1 656 199 1 608 738
16.* In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 196 906 211 655 208 389
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 534 186 507 469 500 726
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 41 10 731 10 742
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 792 952 814 939 813 274
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 583 295 664 047 644 471
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 524 085 1 544 794 1 533 131
23. Hi te lek be vé te lei 19 349 18 849 23 221
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 77 569 11 722 11 722
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 96 918 30 571 34 943
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 621 003 1 575 365 1 568 074
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 70 000 80 834 83 180
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –4 160
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 691 003 1 656 199 1 647 094
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –72 923 –6 953 31 798
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 72 923 6 953 11 333
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –4 775

* ese té ben az Eöt vös Gim ná zi um fõ köny vi be szá mo ló já nak mó do sí tott ei-a el tér a tes tü le ti anyag tól: 1275 E Ft-tal
** ese té ben a hi va tal fõ köny vi be szá mo ló ja el tér a szoc. Fel ada tok mi att: 109 E Ft-tal

1384 E Ft-tal

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 120 515 – 120 515 76 864 – 76 864
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo-
 lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –50 969 – –50 969 –46 194 – –46 194
3. Elõ zõ évek ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nyai (±) –2 980 – –2 980 –2 980 – –2 980
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye 1 173 – 1 173 43 298 – 43 298
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 

(1±2–3–4) 71 353 – 71 353 –9 648 – –9 648
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 7 230 – 7 230 1 306 – 1 306
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –2 166 – –2 166 – – –
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 – – – 1 173 – 1 173
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) 76 417 – 76 417 –7 169 – –7 169
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 32 173 – 32 173 66 540 – 66 540

2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton 
el szá molt ki adá sai 31 000 – 31 000 23 242 – 23 242

3. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton 
pénz for gal mi ered mé nyei (1–2) 1 173 – 1 173 43 298 – 43 298

4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték-
csök ke né si le írás (–) 1 977 – 1 977 1 947 – 1 947

5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és 
fel hasz nál ni ter ve zett ered mény (±), eb bõl: – – – 44 471 – 44 471

Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált elõ zõ év 
ered mé nye – – – 1 173 – 1 173

A tárgy évet kö ve tõ év ben alap te vé keny ség 
el lá tá sá ra fel hasz nál ni ter ve zett ered mé nye – – – 43 298 – 43 298

6. Pénz for gal mi ered mény 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) –804 – –804 –3120 – –3120

8. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze té si
kö te le zett ség – – – – – –

9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 1 173 – 1 173 42 125 – 42 125

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Az ön kor mány zat 2004. évi be szá mo ló já nak könyv vizs gá la tát is én vé gez tem el. A könyv vizs gá la tot a ma gyar nem -
ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok és a könyv vizs gá lat ra vo nat ko zó – Ma gyar or szá gon ér vé nyes – tör vé nyek és egyéb jog -
sza bá lyok alap ján haj tot tam vég re. Meg gyõ zõ dé sem, hogy mun kám meg fe le lõ ala pot nyújt a könyv vizs gá lói zá ra dék
meg adá sá hoz. A fe lül vizs gá lat alap ján meg ál la pí tot tam, hogy az ön kor mány zat egy sze rû sí tett mér le ge, pénz for gal mi je -
len té se és pénz ma rad vány- és ered mény ki mu ta tá sa az aláb bi ak ban rész le te zet te ket ki vé ve a szám vi te li tör vény ben és a
költ ség ve tés alap ján gaz dál ko dó szer ve ze tek be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé rõl szó ló több ször mó do sí tott
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben meg fo gal ma zott el vek sze rint ke rült össze ál lí tás ra. A be fek te tett pénz esz kö zök
ál lo má nyá ban le járt ese dé kes sé gû kö ve te lést mu tat tak ki hely te le nül, ezért 16 272 E Ft-tal csök ken a be fek te tett pénz -
ügyi esz kö zök és ugyan ezen összeg gel nõ a kö ve te lé sek ál lo má nya. Az éves be szá mo ló az au di tá lá si el té ré sek kel az ön -
kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható, valós képet ad. Az egyszerûsített mérleg  fõ-
 összegét 3 415 554 E Ft-ban fogadtam el. A módosított pénzmaradvány –7169 E Ft, a vállalkozási tevékenység ered-
 ménye 43 298 e Ft.

Ga lus ka Jó zsef né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ebes 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 3 102 443 3 194 279
I. Im ma te ri á lis ja vak 668 902
II. Tár gyi esz kö zök 2 628 641 2 723 072
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 425 382 424 672
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 47 752 45 633

B) FORGÓESZKÖZÖK 105 721 75 017
I. Kész le tek 678 227
II. Kö ve te lé sek 38 122 43 587
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 51 923 15 686
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 998 15 517

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 208 164 3 269 296

D) SAJÁT TÕKE 3 117 185 3 223 536
1. In du ló tõ ke 46 617 46 617
2. Tõ ke vál to zá sok 815 196 922 769
3. Ér té ke lé si tar ta lék 2 255 372 2 254 150

E) TARTALÉKOK 46 169 12 695
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 46 169 12 695
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 44 810 33 065
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 24 058 14 557
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 20 752 18 508

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 208 164 3 269 296

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 203 687 207 618 200 224
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 68 186 72 111 68 221
03. Do lo gi ki adá sok 157 572 177 627 174 420
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 80 086 73 964 73 469
05. El lá tot tak jut ta tá sai 2 686 3 703 3 380
06. Fel újí tás 300 21 415 21 427
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 105 034 89 946 87 806
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 617 551 646 384 628 947
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 617 551 646 384 628 947
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 4 582 4 582 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 519
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 622 133 650 966 629 466
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 48 807 58 783 58 535
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 182 317 187 383 183 082
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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 38 883 64 387 61 916
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 36 383 61 743 61 758
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 229 126 281 676 291 940
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 187 426 253 180 253 180
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 499 133 592 229 595 473
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 111 000 6 100 –
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) 111 000 6 100 –
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 610 133 598 329 595 473
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 12 000 52 637 56 782
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –2 244
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 622 133 650 966 650 011
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –111 000 –6 100 23 308
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 111 000 6 100 –
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –2 763

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 51 923 15 686

 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –5 754 –2 991

 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) 1 170 –143

 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) 44 999 12 838

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –24 192 –3 088

 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –2 973 –280

 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) 17 834 9 470

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 13 702 5 760

13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 5 083 3 898

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az Ebes Köz ség 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 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 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 és 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.

Ne mes né Li va Éva s. k.,
könyv vizs gá ló

12. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 745



Fü ze sa bony Vá ros Ön ko 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 3 483 824 3 578 099
I. Im ma te ri á lis ja vak 15 462 17 935
II. Tár gyi esz kö zök 2 785 217 2 943 112
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 118 014 64 094
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 565 131 552 958

B) FORGÓESZKÖZÖK 242 102 195 832
I. Kész le tek 2 197 1 565
II. Kö ve te lé sek 67 989 53 235
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 119 173 88 392
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 52 743 52 640

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 725 926 3 773 931

D) SAJÁT TÕKE 3 397 225 3 483 801
1. In du ló tõ ke 216 388 216 388
2. Tõ ke vál to zá sok 3 180 837 3 267 413
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 98 546 87 647
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 98 546 87 647
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 230 155 202 483
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 13 680 –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 143 105 149 098
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 73 370 53 385

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 725 926 3 773 931

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 718 732 735 546 727 376
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 241 027 239 271 234 640
03. Do lo gi ki adá sok 345 220 379 783 361 330
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 108 945 144 104 140 088
05. El lá tot tak jut ta tá sai 4 711 7 552 7 513
06. Fel újí tás 22 070 61 561 54 012
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 126 749 228 937 218 754
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 1 567 454 1 796 754 1 743 713
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 100 000 112 200 112 109
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 100 000 112 200 112 109
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 1 667 454 1 908 954 1 855 822
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 119 400 27 164 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –103
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 786 854 1 936 118 1 855 719
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 75 317 109 640 103 338
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 523 405 542 995 537 249
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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 71 328 21 659 22 226
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 5 500 5 500 6 067
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 857 943 1 014 299 1 051 172
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 628 740 745 194 745 194
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 527 993 1 688 593 1 713 985
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 108 894 73 113 74 688
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 58 608 56 250 56 250
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 167 502 129 363 130 938
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 695 495 1 817 956 1 844 923
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 91 359 118 162 102 022
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 1 790
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 786 854 1 936 118 1 948 735
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –67 502 –17 163 72 294
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 67 502 17 163 18 829
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 1 893

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 95 011 86 005

 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) 3 535 1 642

 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) 17 027 16 140

 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) 81 519 71 507

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –1 653 –7 416

 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) 79 866 64 091

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 22 429 11 041

12. A 10. sor ból a kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 50 647 50 244

13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 6 790 2 806

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Fü ze sa bony Vá ros Ön kor mány za tá nak 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 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, 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 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 egy sze rû sí tett éves
be szá mo ló Fü ze sa bony Város Önkormányzata és intézményei 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetérõl megbízható, valós képet ad.

Dr. Zagy va Bé la s. k.,
könyv vizs gá ló
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Gye nes di ás Nagyköz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 6 149 112 –694 6 148 418 6 185 494 – 6 185 494
I. Im ma te ri á lis ja vak 7 863 – 7 863 3 491 – 3 491
II. Tár gyi esz kö zök 5 924 856 –694 5 924 162 5 923 377 – 5 923 377
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 900 – 3 900 3 897 – 3 897
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 212 493 – 212 493 254 729 – 254 729
B) FORGÓESZKÖZÖK 113 936 –471 113 465 116 823 24 116 847

I. Kész le tek 211 – 211 202 202
II. Kö ve te lé sek 21 873 –471 21 402 15 246 22 15 268
III. Ér ték pa pí rok 73 901 – 73 901 72 605 – 72 605
IV. Pénz esz kö zök 16 453 – 16 453 26 377 2 26 379
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 498 – 1 498 2 393 – 2 393

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 263 048 –1 165 6 261 883 6 302 317 24 6 302 341

D) SAJÁT TÕKE 6 226 123 –1 116 6 225 007 6 254 801 71 6 254 872
1. In du ló tõ ke 47 703 – 47 703 47 703 – 47 703
2. Tõ ke vál to zá sok 6 178 420 –1 116 6 177 304 6 207 098 71 6 207 169
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 4 636 – 4 636 14 917 – 14 917
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 4 636 – 4 636 14 917 – 14 917
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 32 289 –49 32 240 32 599 –47 32 552
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 2800 – 2 800 – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 16 174 –49 16 125 18 746 –47 18 699
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 315 – 13 315 13 853 – 13 853

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 263 048 –1 165 6 261 883 6 302 317 24 6 302 341

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 201 315 197 018 196 477
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 63 387 62 981 62 812
03. Do lo gi ki adá sok 111 300 126 340 123 332
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 149 684 161 769 158 566
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 108 1 108 1 100
06. Fel újí tás 10 202 9 140 9 172
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 72 440 84 588 76 287
08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 6 900 6 900 6 900
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok 616 336 649 844 634 646
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 105 600 94 104 0
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 895
13. Ki adá sok össze sen 721 936 743 948 635 541
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 64 612 65 874 62 550
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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. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 238 336 233 635 238 919
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 5 000 5 160 1 207
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 vég le ges át vett pénz esz kö zök 332 683 359 251 340 955
19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 116 786 155 768 155 768
20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei – – –
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei 76 892 75 392 1 296
22. Pénz for gal mi be vé te lek 717 523 739 312 644 927
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 4 413 4 636 4 636
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –
25. Be vé te lek össze sen 721 936 743 948 650 101

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 16 453 – 16 453 26 377 2 26 379
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –11 817 – –11 817 –11 460 – –11 460
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 4 636 – 4 636 14 917 2 14 919
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –9 446 – –9 446 –3 633 – –3 633
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 –4 810 – –4 810 11 284 2 11 286
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo lót és an nak ré sze it (egy sze rû sí tett mér leg, egy sze -
rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés, egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás, ki egé szí tõ mel lék let) és té te le it, azok bi -
zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs 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 (kon szo li dált) éves be szá mo lót a szám -
vi te li tör vény ben fog lal tak, va la mint a vég re haj tá sát szolgáló kormányrendeletek és az általános számviteli elvek
figyelembevételével állították össze.

Az egy sze rû sí tett be szá mo ló a Gye nes di ás Nagy köz ség Ön kor mány za ta és in téz mé nyei együt tes va gyo ni, pénz ügyi
és jö ve del mi hely ze té rõl összes sé gé ben megbízható és valós képet ad.

A tes tü let elé ter jesz ten dõ zár szám adá si ren de let ter ve zet az éves be szá mo ló ban sze rep lõ ada tok kal összhangban van.

Dr. Tóth Jó zsef s. k.,
könyv vizs gá ló
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Gyön gyös 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 10 094 573 – 10 094 573 11 376 491 – 11 376 491
I. Im ma te ri á lis ja vak 11 745 – 11 745 11 165 – 11 165

II. Tár gyi esz kö zök 7 922 338 – 7 922 338 8 951 686 – 8 951 686
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 344 219 – 344 219 412 005 – 412 005
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 1 816 271 – 1 816 271 2 001 635 – 2 001 635

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 658 544 40 767 1 699 311 608 677 – 608 677
I. Kész le tek 45 168 – 45 168 2 605 – 2 605

II. Kö ve te lé sek 349 506 40 767 390 273 176 718 – 176 718
III. Ér ték pa pí rok 193 980 – 193 980 173 600 – 173 600
IV. Pénz esz kö zök 871 714 –  871 714 48 162 – 48 162
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 198 176 – 198 176 207 592 – 207 592

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 11 753 117 40 767 11 793 884 11 985 168 – 11 985 168

D) SAJÁT TÕKE 9 093 587 –95 659 8 997 928 8 431 979 – 8 431 979
1. In du ló tõ ke 1 803 884 – 1 803 884 1 492 855 – 1 492 855
2. Tõ ke vál to zá sok 7 289 703 –95 659 7 194 044 6 939 124 – 6 939 124
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 711 613 – 711 613 56 863 – 56 863
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 718 214 – 718 214 56 863 – 56 863

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok –6 601 – –6 601 – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 947 917 136 426 2 084 343 3 496 326 – 3 496 326
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 635 092 – 635 092 1 178 447 – 1 178 447

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 954 548 136 426 1 090 974 2 118 988 – 2 118 988
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 358 277 – 358 277 198 891 – 198 891

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 11 753 117 40 767 11 793 884 11 985 168 –  11 985 168

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 3 870 087 3 949 554 3 525 427
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 267 462 1 301 664 1 152 300
03. Do lo gi ki adá sok 2 976 698 3 119 216 2 799 677
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 243 627 864 320 862 928
05. El lá tot tak jut ta tá sai 17 479 17 479 16 134
06. Fel újí tás 260 031 398 518 344 817
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 827 684 1 955 874 1 834 558
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 10 463 068 11 606 625 10 535 841
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 629 242 606 242 937 409
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai 3 423 3 423 –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 632 665 609 665 937 409
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 11 095 733 12 216 290 11 473 250
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 120 115 108 854 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 57 712
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 11 215 848 12 325 144 11 530 962
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 113 214 976 769 877 704
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 3 299 007 3 024 654 2 958 542
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 498 855 380 840 395 088
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 176 124 333 919 381 189
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 5 177 096 5 531 667 4 669 092
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 761 757 2 272 564 2 230 549
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 10 088 172 9 913 930 8 900 426
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 1 107 296 1 649 079 1 884 762
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 20 380 20 380 81 608
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 1 127 676 1 669 459 1 966 370
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 11 215 848 11 583 389 10 866 796
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 741 755 740 941
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –118 310
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 11 215 848 12 325 144 11 489 427
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –495 011 –1 059 794 –894 474
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 495 011 1 059 794 1 028 961
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –176 022

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 824 555 – 824 555 42 079 – 42 079
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –112 942 – –112 942 14 784 – 14 784
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –785 – –785 –37 626 – –37 626
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 2 398 – 2 398 – – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 713 226 – 713 226 19 237 – 19 237
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 3 006 – 3 006 5 955 – 5 955
 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) 716 232 – 716 232 25 192 – 25 192
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 281 776 – 281 776 – – –
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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 13 443 – 13 443 – – –

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 15 841 – 15 841 – – –

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) –2 398 – –2 398 – – –

 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 (–) – – – – – –

  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) –2 398 – –2 398 – – –

 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) –2 398 – –2 398 – – –
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 –2 398 – –2 398 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Gyön gyös Vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont be szá mo ló ját, an nak ré sze it és
té te le it, azok könyv e lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint
fe lül vizs gál tuk és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tünk ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a
szám vi te li tör vény ben, az ál lam ház tar tá si tör vény ben, a vo nat ko zó kormányrendeletekben foglaltak és az általános számviteli
elvek szerint készítették el.

Vé le mé nyünk sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve té si tel je sí tés rõl, Gyön gyös 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.

Fe ke te Iván s. k.,
könyv vizs gá ló
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Har ta 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 1 250 900 – 1 250 900 1 520 584 – 1 520 584
I. Im ma te ri á lis ja vak 767 – 767 1 347 – 1 347

II. Tár gyi esz kö zök 1 062 090 – 1 062 090 1 338 705 – 1 338 705
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 379 – 379 257 – 257
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 187 664 – 187 664 180 275 – 180 275

B) FORGÓESZKÖZÖK 80 261 – 80 261 70 874 – 70 874
I. Kész le tek 1 785 – 1 785 5 437 – 5 437

II. Kö ve te lé sek 8 303 – 8 303 8 986 – 8 986
III. Ér ték pa pí rok 32 000 – 32 000 2 463 – 2 463
IV. Pénz esz kö zök 24 290 –  24 290 37 074 – 37 074
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 883 – 13 883 16 914 – 16 914

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 331 161 – 1 331 161 1 591 458 – 1 591 458

D) SAJÁT TÕKE 1 268 824 – 1 268 824 1 372 475 – 1 372 475
1. In du ló tõ ke 82 448 – 82 448 82 448 – 82 448
2. Tõ ke vál to zá sok 1 186 376 – 1 186 376 1 290 027 – 1 290 027
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 18 477 – 18 477 34 414 – 34 414
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 18 477 – 18 477 34 414 – 34 414

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 43 860 – 43 860 184 569 – 184 569
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 126 510 – 126 510

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 24 164 – 24 164 38 485 – 38 485
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 696 – 19 696 19 574 – 19 574

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 331 161 – 1 331 161 1 591 458 –  1 591 458

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 262 956 271 451 270 213
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 84 478 86 914 86 602
03. Do lo gi ki adá sok 93 401 111 899 110 432
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 19 083 40 427 41 096
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 64 282 241 867 240 548
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 50 916 58 769 57 387
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 575 116 811 327 806 278
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – 1 229 1 029
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 1 770 –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) – 2 999 1 029
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 575 116 814 326 807 307
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 12 771 15 269 –

12. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 753



Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 3 031
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 587 887 829 595 810 338
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 41 468 43 076 78 968
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 195 212 208 569 211 094
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 4 166 4 766 4 004
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 275 900 369 481 370 559
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 207 965 289 682 289 682
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 516 746 625 892 664 625
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 21 141 149 478 129 082
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 32 000 33 770 29 537
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 53 141 183 248 158 619
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 569 887 809 140 823 244
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 18 000 20 455 18 390
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –138
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 587 887 829 595 841 496
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –53 141 –180 249 –123 263
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 53 141 180 249 157 590
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –3 169

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 24 290 – 24 290 37 058 – 37 058
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –5 813 – –5 813 –2 644 – –2 644
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 99 – 99 166 – 166
 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) 18 378 – 18 378 34 248 – 34 248
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –2 282 – –2 282 7 – 7
 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) 16 096 – 16 096 34 255 – 34 255
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 7 169 – 7 169 2 132 – 2 132
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 8 927 – 8 927 32 123 – 32 123
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Har ta Nagy 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. A fe lül vizs gá lat 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 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 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.

Sza lon tai Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló

He rend Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 684 103 – 1 684 103 1 623 508 – 1 623 508
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 875 – 2 875 1 683 – 1 683

II. Tár gyi esz kö zök 1 659 587 – 1 659 587 1 601 007 – 1 601 007
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 19 639 – 19 639 18 996 – 18 996
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 2 002 – 2 002 1 822 – 1 822

B) FORGÓESZKÖZÖK 23 515 – 23 515 31 161 – 31 161
I. Kész le tek 395 – 395 313 – 313

II. Kö ve te lé sek 6 724 – 6 724 8 359 – 8 359
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 394 – 1 394 9 333 – 9 333
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 002 – 15 002 13 156 – 13 156

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 707 618 – 1 707 618 1 654 669 – 1 654 669

D) SAJÁT TÕKE 1 457 449 – 1 457 449 1 478 454 – 1 478 454
1. In du ló tõ ke 171 005 – 171 005 171 005 – 171 005
2. Tõ ke vál to zá sok 1 286 444 – 1 286 444 1 307 449 – 1 307 449
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –10 069 – –10 069 8 229 – 8 229
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –10 069 – –10 069 8 229 – 8 229

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 260 238 – 260 238 167 986 – 167 986

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 152 454 – 152 454 127 437 – 127 437
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 81 319 – 81 319 26 289 – 26 289

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 26 465 – 26 464 14 260 – 14 260

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 707 618 – 1 707 618 1 654 669 – 1 654 669
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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 246 969 255 527 253 841
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 79 648 82 200 81 126
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 117 228 136 012 131 899
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 33 820 40 900 37 826
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 2 290 2 290
06. Fel újí tás – 39 233 39 177
07. Fel hal mo zá si ki adá sok – 1 724 1 684
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 477 665 557 886 547 843
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 71 080 121 110 121 110
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 71 080 121 110 121 110
12. Pénz for gal mi ki adá sok össze sen 548 745 678 996 668 953
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 9 004 9 004 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –1 846
15. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 557 749 688 000 667 107
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 34 629 62 723 62 507
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 241 581 252 646 243 642
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 56 186 133 006 132 982
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 156 262 262
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 175 136 202 476 202 476
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 149 566 166 202 166 202
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 507 532 650 851 641 607
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 50 217 37 023 45 644
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 50 217 37 023 45 644
26. Pénz for gal mi be vé te lek össze sen 557 749 687 874 687 251
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 126 –
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – –12 205
29. Be vé te lek össze sen 557 749 688 000 675 046
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 29 867 92 965 93 764
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –20 863 –84 087 –75 466
32. Ak tív és passzív mû ve le tek egyen le ge – – –10 359

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 1 394 9 333

 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok –11 463 –1 104

 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) –933 –

 4. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány –9 136 8 229

 5. Költ ség ve té si be fi ze tés több let tá mo ga tás mi att –142 –225

 6. Költ ség ve té si ki uta lás ki uta lat lan tá mo ga tás mi att 2 173 678

 7. Költ ség ve té si pénz ma rad vány –7 105 8 682

 8. Mó do sí tott pénz ma rad vány –7 105 8 682

 9. Kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány – 8 682

10. Sza bad pénz ma rad vány 5 427 –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

He rend Vá ros Ön kor mány zat 2005. évi 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 – fi gye lem mel az ál lam -
ház tar tás gaz dál ko dá sá nak, jog sza bá lyi elõ írá sa i nak sa já tos sá ga i ra – fe lül vizs gál tam.

Mind ezek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az ön kor mány zat az egy sze rû sí tett 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, mó do sí tott 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos, va la mint az
elõb bi ek ben hi vat ko zott kor mány ren de let ben rög zí tett sa já tos szám vi te li alap el vek sze rint ké szí tet te el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló He rend Vá ros Ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze -
té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad. A szö ve ges ki egé szí tõ mel lék let az éves be szá mo ló ada ta i val össz hang ban van.

Ba u er né Po ór Vil ma s. k.,
könyv vizs gá ló

Ho dász 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 811 363 – 811 363 783 579 – 783 579
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 899 – 2 899 1 247 – 1 247

II. Tár gyi esz kö zök 785 806 – 785 806 760 629 – 760 629
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 310 – 310 310 – 310
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 22 348 – 22 348 21 393 – 21 393

B) FORGÓESZKÖZÖK 38 545 – 38 545 40 988 – 40 988
I. Kész le tek 570 – 570 563 – 563

II. Kö ve te lé sek 9 527 – 9 527 8 212 – 8 212
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 17 319 –  17 319 17 202 – 17 202
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 129 – 11 129 15 011 – 15 011

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 849 908 – 849 908 824 567 – 824 567

D) SAJÁT TÕKE 818 963 – 818 963 772 482 – 772 482
1. In du ló tõ ke 27 379 – 27 379 27 379 – 27 379
2. Tõ ke vál to zá sok 791 584 – 791 584 745 103 – 745 103
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 8 884 – 8 884 10 825 – 10 825
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 8 884 – 8 884 10 825 – 10 825

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 22 061 – 22 061 41 260 – 41 260
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 763 – 763 – – –

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 734 – 1 734 19 872 – 19 872
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 564 – 19 564 21 388 – 21 388

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 849 908 – 849 908 824 567 –  824 567
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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 237 791 247 572 232 294
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 79 622 82 660 78 536
03. Do lo gi ki adá sok 123 969 131 768 106 249
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 145 989 167 967 162 288
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – – 243
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 405 8 410 2 905
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 590 776 638 377 582 515
09. Hi te lek ki adá sai 1 420 1 420 21 610
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 1 420 1 420 21 610
12. Pénz for gal mi ki adá sok 592 196 639 797 604 125
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 327 – –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 3 882
15. Ki adá sok össze sen 593 523 539 797 608 007
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 17 005 19 832 18 400
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 173 794 177 567 176 333
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 260 262
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 260 262
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 341 176 376 862 381 071
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 303 503 325 872 325 872
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 533 975 574 421 576 066
23. Hi te lek be vé te lei 59 548 52 544 30 000
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 59 548 52 544 30 000
26. Pénz for gal mi be vé te lek 593 523 627 065 606 066
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 12 732 12 733
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 1 824
29. Be vé te lek össze sen 593 523 639 797 620 623

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 17 319 – 17 319 17 202 – 17 202
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –8 435 – –8 435 –6 377 – –6 377
 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) 8 884 – 8 884 10 825 – 10 825
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 3 849 – 3 849 227 – 227
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 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) 12 733 – 12 733 11 052 – 11 052

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ho dász Nagy köz ség 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 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 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 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. Szûcs Zol tán né s. k.,
könyv vizs gá ló

Izsák 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 2 613 014 – 2 613 014 2 766 825 – 2 766 825
I. Im ma te ri á lis ja vak 232 – 232 498 – 498
II. Tár gyi esz kö zök 1 004 497 – 1 004 497 964 964 – 252 646
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 251 944 – 251 944 252 646 – 252 646
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 1 356 341 – 1 356 341 1 548 717 – 1 548 717
B) FORGÓESZKÖZÖK 158 859 – 158 859 72 507 – 72 507

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 88 244 – 88 244 44 141 – 44 141
III. Ér ték pa pí rok 34 149 – 34 149 399 – 399
IV. Pénz esz kö zök 17 042 – 17 042 21 816 – 21 816
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 424 – 19 424 6 151 – 6 151

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 771 873 – 2 771 873 2 839 332 – 2 839 332
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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 2 410 196 – 2 410 196 2 485 926 – 2 485 926
1. In du ló tõ ke 135 067 – 135 067 135 067 – 135 067
2. Tõ ke vál to zá sok 2 275 129 – 2 275 129 2 350 859 – 2 350 859
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 5 946 – 5 946 40 – 40
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 5 946 – 5 946 40 – 40
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 355 731 – 355 731 353 366 – 353 366
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 273 785 – 273 785 284 665 – 284 665
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 51 426 – 51 426 40 774 – 40 774
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 30 520 – 30 520 27 927 – 27 927

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 771 873 – 2 771 873 2 839 332 – 2 839 332

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 324 110 331 825 320 930
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 103 351 112 762 108 842
03. Do lo gi ki adá sok 137 068 153 506 159 545
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 130 301 188 569 197 799
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 45 259 119 517 115 073
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 66 955 99 932 99 217
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 807 044 1 006 111 1 001 406
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 29 880 26 696 26 550
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 29 880 26 696 26 550
12. Pénz for gal mi ki adá sok 836 924 1 032 807 1 027 956
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 813 3 813 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –13 273
15. Ki adá sok össze sen 840 737 1 036 620 1 014 683
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 19 700 25 488 25 224
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 361 374 363 977 364 781
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 26 000 24 689 32 274
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 5 000 23 689 19 185
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 364 652 535 408 524 044
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 261 298 462 208 444 241
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 771 726 949 562 946 323
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 43 011 40 094 39 759
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 35 968 35 968
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 43 011 76 062 75 727
26. Pénz for gal mi be vé te lek 814 737 1 025 624 1 022 050
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 26 000 10 996 10 996
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –2 662
29. Be vé te lek össze sen 840 737 1 036 620 1 030 384
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –13 131 –49 366 –44 087
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 13 131 49 366 49 177
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 10 611
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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 17 042 – 17 042 21 747 – 21 747
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –11 096 – –11 096 –21 747 – –21 747
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 5 946 – 5 946 40 – 40
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –1 318 – 3 731 –232 – –232
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 4 628 – 9 677 –192 – –192
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 373 – 373 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Izsák 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. A fe lül vizs gá lat 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 sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek
sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves költségvetési beszámoló az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Iszák Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si beszámolóját
 2 839 332 ezer fo rint mér leg fõ összeg gel,
 1 030 384 ezer fo rint be vé tel lel,
 1 014 683 ezer fo rint ki adás sal,
      –192 ezer fo rint mó do sí tott pénz ma rad vánnyal
hi te le sí tem.

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.

Sza lon tai Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló
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Já nos hal ma 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 3 298 785 – 3 298 785 3 306 351 – 3 306 351
I. Im ma te ri á lis ja vak 10 912 – 10 912 7 185 – 7 185

II. Tár gyi esz kö zök 2 987 802 – 2 987 802 2 992 393 – 2 992 393
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 63 273 – 63 273 40 725 – 40 725
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 236 798 – 236 798 266 048 – 266 048

B) FORGÓESZKÖZÖK 253 397 – 253 397 93 494 – 93 494
I. Kész le tek 2 090 – 2 090 2 200 – 2 200

II. Kö ve te lé sek 76 491 – 76 491 35 467 – 35 467
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 140 574 –  140 574 25 572 – 25 572
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 34 242 – 34 242 30 255 – 30 255

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 552 182 – 3 552 182 3 399 845 – 3 399 845

D) SAJÁT TÕKE 3 334 172 – 3 334 172 3 291 153 – 3 291 153
1. In du ló tõ ke 183 098 – 183 098 183 098 – 183 098
2. Tõ ke vál to zá sok 3 151 074 – 3 151 074 3 108 055 – 3 108 055
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 125 795 – 125 795 8 939 – 8 939
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 125 795 – 125 795 8 939 – 8 939

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 92 215 – 92 215 99 753 – 99 753
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 14 802 – 14 802 6 896 – 6 896

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 28 537 – 28 537 46 057 – 46 057
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 48 876 – 48 876 46 800 – 46 800

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 552 182 – 3 552 182 3 399 845 –  3 399 845

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 546 061 569 965 562 618
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 184 706 189 803 186 236
03. Do lo gi ki adá sok 253 877 284 741 276 074
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 228 546 330 094 322 565
05. El lá tot tak jut ta tá sai 6 042 2 799 2 392
06. Fel újí tás 14 758 49 773 48 430
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 80 960 181 273 109 886
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 1 314 950 1 608 448 1 508 201
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 7 648 13 503 13 180
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 7 648 13 503 13 180
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 1 322 598 1 621 951 1 521 381
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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 13 814 8 383 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –3 887
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 336 412 1 630 334 1 517 494
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 87 468 93 643 95 255
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 521 973 521 973 525 615
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 113 3 086 1 754
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 873 1 992 484
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 631 369 808 413 759 358
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 557 329 625 565 598 189
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 242 923 1 427 115 1 381 982
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 52 542 52 256 812
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 40 947 25 168 21 731
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 93 489 77 424 22 543
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 336 412 1 504 539 1 404 525
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 125 795 133 817
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –2 076
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 336 412 1 630 334 1 536 266
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –85 841 –63 921 7 598
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 85 841 63 921 9 363
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 1 811

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 140 529 – 140 529 25 484 – 25 484
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –14 734 – –14 734 –16 545 – –16 545
 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) 125 795 – 125 795 8 939 – 8 939
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –11 855 – –11 855 –4 969 – –4 969
 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) 113 940 – 113 940 3 970 – 3 970
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 Já nos hal ma 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. A fe lül vizs gá lat 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
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és könyv ve ze té si 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 az ál lam ház tar tás szer ve ze te va gyo ni, pén zü gyi és
jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját
 3 399 845 ezer fo rint mér leg fõ összeg gel,
 1 536 265 ezer fo rint be vé tel lel,
 1 517 494 ezer fo rint ki adás sal,
    3 970 ezer fo rint mó do sí tott pénz ma rad vánnyal hi te le sí tem.
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.

Sza lon tai Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló

Ka po smé rõ 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 902 011 – 902 011 931 953 – 931 953
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 563 – 1 563 1 278 – 1 278
II. Tár gyi esz kö zök 842 295 – 842 295 852 140 – 852 140
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 25 000 – 25 000 46 707 – 46 707
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott, 

kon cesszi ó ba adott esz kö zök 33 153 – 25 000 46 707 – 46 707
B) FORGÓESZKÖZÖK 55 702 – 55 702 41 028 – 41 028

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 3 560 – 3 560 10 704 – 10 704
III. Ér ték pa pí rok 6 505 – 6 505 – – –
IV. Pénz esz kö zök 38 109 – 38 109 29 533 – 29 533
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 528 – 7 528 791 – 791

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 957 713 – 957 713 972 981 – 972 981

D) SAJÁT TÕKE 889 177 – 889 177 917 277 – 917 277
1. In du ló tõ ke 30 907 – 30 907 30 907 – 30 907
2. Tõ ke vál to zá sok 858 270 – 858 270 886 370 – 886 370
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 32 679 – 32 679 17 459 – 17 459
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 32 679 – 32 679 17 459 – 17 459
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 35 857 – 35 857 38 245 – 38 245
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 17 767 – 17 767 14 883 – 14 883
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 5 132 – 5 132 10 497 – 10 497
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 958 – 12 958 12 865 – 12 865

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 957 713 – 957 713 972 981 – 972 981
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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 142 702 147 586 143 856
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 45 837 47 923 46 675
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 51 831 59 103 60 541
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 31 193 36 965 47 000
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 10 490 23 661 13 838
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 24 996 18 905 21 167
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 307 049 334 143 333 077
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 600 1 600 548
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai 46 505 37 128 76 000
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 48 105 38 728 76 548
12. Pénz for gal mi ki adá sok 355 154 372 871 409 625
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 7 142 9 566 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –6 737
15. Ki adá sok össze sen 362 296 382 437 402 888
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 6 260 8 116 13 087
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 135 185 137 389 134 246
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 7 500 10 018 12 168
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 3 500 8 018 9 205
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 152 748 164 080 172 800
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 131 268 139 468 139 468
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 301 693 319 603 332 301
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 100 1 100 1 274
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 46 505 46 505 60 830
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 46 605 47 605 62 104
26. Pénz for gal mi be vé te lek 348 298 367 208 394 405
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 13 998 15 229 36 403
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –93
29. Be vé te lek össze sen 362 296 382 437 430 715
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 1 500 –8 877 35 627
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –1 500 8 877 –14 444
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 6 644

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 38 109 – 38 109 29 533 – 29 533
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok zá ró e gyen le ge –5 430 – –5 430 –12 074 – –12 074
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 32 679 – 32 679 17 459 – 17 459
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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 321 – 321 964 – 964
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 33 000 – 33 000 18 423 – 18 423
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 Ka pos mé rõi Ön kor mány zat 2007. 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 ma gyar 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 ma gyar 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 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. Vé le mé nyünk sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a Ka pos mé rõ Községi Önkormányzat 2005.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Mik le Vil mos né s. k.,
könyv vizs gá ló

Kar tal 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 2 817 176 – 2 817 176 2 863 994 – 2 863 994
I. Im ma te ri á lis ja vak 10 975 – 10 975 11 498 – 11 498

II. Tár gyi esz kö zök 1 347 154 – 1 347 154 1 437 273 – 1 437 273
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 686 – 686 554 – 554
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 1 458 361 – 1 458 361 1 414 669 – 1 414 669

B) FORGÓESZKÖZÖK 362 698 – 362 698 282 290 – 282 290
I. Kész le tek 588 – 588 513 – 513

II. Kö ve te lé sek 25 394 – 25 394 23 910 – 23 910
III. Ér ték pa pí rok 294 650 – 294 650 222 781 – 222 781
IV. Pénz esz kö zök 21 148 –  21 148 15 092 – 15 092
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 20 918 – 20 918 19 994 – 19 994

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 179 874 – 3 179 874 3 146 284 – 3 146 284
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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 2 451 809 – 2 451 809 2 409 390 – 2 409 390
1. In du ló tõ ke 43 836 – 43 836 43 836 – 43 836
2. Tõ ke vál to zá sok 2 407 973 – 2 407 973 2 365 554 – 2 365 554
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 15 532 – 15 532 9 554 – 9 554
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 15 532 – 15 532 9 554 – 9 554

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 712 533 – 712 533 727 340 – 727 340
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 564 153 – 564 153 581 424 – 581 424

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 121 846 – 121 846 120 384 – 120 384
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 26 534 – 26 534 25 532 – 25 532

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 179 874 – 3 179 874 3 146 284 –  3 146 284

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 290 737 315 442 315 308
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 97 397 102 866 102 812
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 165 597 153 566 160 916
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 4 423 7 623 7 340
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok – – –
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 57 501 60 301 60 301
07. Fel újí tás 268 204 188 120 129 328
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 70 207 17 883 10 499
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át -

adá sok
84 171 88 957 88 956

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 1 038 237 934 758 875 460
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 8 422 8 422 8 422
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 8 422 8 422 8 422
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+…+18) 1 046 659 943 180 883 882
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 7 448 10 366 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –924
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 1 054 107 953 546 882 958
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 67 098 56 865 58 074
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 276 591 276 228 268 784
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 12 301 16 354 16 591
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te -

lek
9 243 10 727 10 727

28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 112 195 58 146 58 146
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke 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

30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá -
sok

96 153 635 635

31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át -
vé te lek

71 600 11 773 11 773

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 239 089 323 420 273 589
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 239 089 323 420 269 303
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – 187 187
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
884 270 754 335 698 506

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 70 000 107 528 107 528
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 11 585 – –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei 80 971 71 865 71 870
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 162 556 179 393 179 398
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 1 046 826 933 728 877 904
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 7 281 19 818 19 818
44. To vább adá si (le go nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 014
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 1 054 107 953 546 896 708
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)]
–154 134 –170 971 –157 136

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–18) 154 134 170 971 170 976
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé -

ge (44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (45–22) – – –1 938

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 21 148 – 21 148 15 080 – 15 080
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –5 616 – –5 616 –5 526 – –5 526
 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) 15 532 – 15 532 9 554 – 9 554
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 636 – 1 636 –813 – –813
 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) 17 168 – 17 168 8 741 – 8 741
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 17 168 – 17 168 8 741 – 8 741
13. 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 Kar tal Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak 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 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 zet érõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Ba ta Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló

Kál ló sem jén 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 1 015 132 – 1 015 132 1 022 507 – 1 022 507
I. Im ma te ri á lis ja vak 8 781 – 8 781 7 736 – 7 736
II. Tár gyi esz kö zök 429 297 – 429 297 421 219 – 421 219
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 577 054 – 577 054 593 552 – 593 552
B) FORGÓESZKÖZÖK 48 415 – 48 415 29 895 – 29 895

I. Kész le tek 443 – 443 307 – 307
II. Kö ve te lé sek 20 617 – 20 617 7 548 – 7 548
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 17 340 – 17 340 11 324 – 11 324
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 015 – 10 015 10 716 – 10 716

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 063 547 – 1 063 547 1 052 402 – 1 052 402

D) SAJÁT TÕKE 931 203 – 931 203 924 398 – 924 398
1. In du ló tõ ke 71 507 – 71 607 71 607 – 71 607
2. Tõ ke vál to zá sok 859 596 – 859 596 852 791 – 852 791
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 7 976 – 7 976 3 634 – 3 634
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 7 976 – 7 976 3 634 – 3 634
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 124 368 – 124 368 124 370 – 124 370
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 85 603 – 85 603 71 183 – 71 283
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 19 386 – 19 386 34 681 – 34 681
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 379 – 19 379 18 406 – 18 406

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 063 547 – 1 063 547 1 052 402 – 1 052 402
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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 207 248 209 536 201 879
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 64 737 65 819 63 740
03. Do lo gi ki adá sok 152 106 150 435 135 813
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 105 157 97 603 93 822
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 36 673 –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 22 393 12 778 4 395
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 551 641 572 844 532 924
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 – – v
12. Pénz for gal mi ki adá sok 551 641 572 844 532 924
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 8 284 2 791 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 701
15. Ki adá sok össze sen 559 925 575 635 533 625
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 54 696 55 364 50 583
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 199 641 200 345 197 483
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 5 449 5 449 3 757
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 2 377 3 145 3 753
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 249 343 258 779 262 159
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 229 178 223 545 223 545
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 509 129 519 937 513 982
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 50 796 44 697 14 600
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – v
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 50 796 44 697 14 600
26. Pénz for gal mi be vé te lek 559 925 564 634 528 582
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 11 001 11 003
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –998
29. Be vé te lek össze sen 559 925 575 635 538 587
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –50 796 –44 697 –7 939
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 50 796 44 697 14 600
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –1 699

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 17 340 – 17 340 11 299 – 11 299
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –9 364 – –9 364 –7 665 – –7 665
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 7 976 – 7 976 3 634 – 3 634
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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 44 – 44 –9 – –9
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 8 020 – 8 020 3 625 – 3 625
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 Kál ló sem jén 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 a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek
szerint készítették el.

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

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

Ke cel 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 3 229 980 – 3 229 980 4 123 290 – 4 123 290
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 442 – 1 442 1 190 – 1 190

II. Tár gyi esz kö zök 3 027 526 – 3 027 526 3 919 711 – 3 919 711
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 9 724 – 9 724 11 054 – 11 054
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 191 288 – 191 288 191 335 – 191 335

B) FORGÓESZKÖZÖK 65 049 – 65 049 252 107 – 252 107
I. Kész le tek – – – – – –

II. Kö ve te lé sek 21 656 – 21 656 101 552 – 101 552
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 17 855 –  17 855 122 713 – 122 713
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 25 538 – 25 538 27 842 – 27 842

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 295 029 – 3 295 029 4 375 397 – 4 375 397
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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 3 178 098 – 3 178 098 3 828 163 – 3 828 163
1. In du ló tõ ke 144 297 – 144 297 144 297 – 144 297
2. Tõ ke vál to zá sok 3 033 801 – 3 303 801 3 683 866 – 3 683 866

E) TARTALÉKOK 2 424 – 2 424 110 217 – 110 217
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 2 424 – 2 424 110 217 – 110 217

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 114 507 – 114 507 437 017 – 437 017
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 27 440 – 27 440 203 998 – 203 998

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 46 098 – 46 098 192 681 – 192 681
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 40 969 – 40 969 40 338 – 40 338

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 295 029 – 3 295 029 4 375 397 –  4 375 397

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 478 741 475 838 462 488
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 156 895 157 702 148 990
03. Do lo gi ki adá sok 321 555 339 554 323 773
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 162 361 172 341 158 876
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 361 601 347 997 347 997
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 929 983 1 185 241 740 453
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 4 411 136 2 678 673 2 182 577
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 15 158 25 352 23 353
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 15 158 25 352 23 353
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 4 426 294 2 704 025 2 205 930
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 9 645 9 991 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 304
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 4 435 939 2 714 016 2 208 234
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 68 161 75 438 129 915
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 507 079 529 915 526 481
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 24 659 46 387 26 513
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 2 345 7 245 8 783
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 3 486 139 1 720 378 1 302 732
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 652 465 1 012 031 927 665
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 4 086 038 2 372 118 1 985 641
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 348 401 330 157 328 082
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) 348 401 330 157 328 082
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 4 434 439 2 702 275 2 313 723
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 1 500 11 741 8 422
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –725
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 4 435 939 2 714 016 2 321 420
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –333 243 –304 805 –188 514
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 333 243 304 805 304 729
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –3 029
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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 17 816 – 17 816 122 580 – 122 580
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –15 392 – –15 392 –12 363 – –12 363
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 4 422 – 4 422 3 365 – 3 365
 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) –1 998 – –1 998 106 852 – 106 852
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 6 091 – 6 091 566 – 566
 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) 4 093 – 4 093 107 418 – 107 418
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 – – – – – –
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 4 093 – 4 093 107 418 – 107 418

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ke cel Vá ros Ön kor mány zat 2005. éves 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.

Ke mény An na s. k.,
könyv vizs gá ló

12. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 773



Kék 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 826 205 – 826 205 817 264 – 817 264
I. Im ma te ri á lis ja vak 39 – 39 1 822 – 1 822
II. Tár gyi esz kö zök 429 719 – 429 719 432 176 – 432 176
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 060 – 1 060 1 060 – 1 060
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 395 387 – 395 387 382 206 – 382 206
B) FORGÓESZKÖZÖK 24 519 – 24 519 18 453 – 18 453

I. Kész le tek 540 – 540 695 – 695
II. Kö ve te lé sek 3 948 – 3 948 5 120 – 5 120
III. Ér ték pa pí rok 8 610 – 8 610 – – –
IV. Pénz esz kö zök 3 141 – 3 141 4 869 – 4 869
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 280 – 8 280 7 769 – 7 769

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 850 724 – 850 724 835 717 – 835 717

D) SAJÁT TÕKE 766 897 – 766 897 816 403 – 816 403
1. In du ló tõ ke 32 804 – 32 804 32 804 – 32 804
2. Tõ ke vál to zá sok 734 093 – 734 093 783 599 – 783 599
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –1 540 – –1 540 –427 – –427
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –1 540 – –1 540 –427 – –427
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 85 367 – 85 367 19 741 – 19 741
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 65 310 – 65 310 – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 7 096 – 7 096 6 676 – 6 676
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 961 – 12 961 13 065 – 13 065

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 850 724 – 850 724 835 717 – 835 717

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 162 869 163 767 145 786
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 52 373 52 342 46 456
03. Do lo gi ki adá sok 73 170 77 988 59 935
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 92 991 96 041 95 175
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 6 385 11 905
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 48 869 50 198 3 827
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 430 272 446 721 363 084
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 65 310 65 310 146 310
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 65 310 65 310 146 310
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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 495 582 512 031 509 394
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 091 1 091 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –511
15. Ki adá sok össze sen 496 673 513 122 508 883
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 17 500 17 500 17 835
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 114 498 114 570 111 535
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 273 418 289 795 293 027
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 131 178 206 104 206 104
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 405 416 421 865 422 397
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 82 647 82 647 79 500
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 8 610 8 610 8 610
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 91 257 91 257 88 110
26. Pénz for gal mi be vé te lek 496 673 513 122 510 507
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – 669
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 104
29. Be vé te lek össze sen 496 673 513 122 511 280

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 3 141 – 3 141 4 869 – 4 869
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –4 681 – –4 681 –5 296 – –5 296
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 190 – 190 –98 – –98
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 –1 730 – –1 730 –329 – –329
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók – – – 1 473 – 1 473
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 –1 730 – –1 730 1 144 – 1 144

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az ál lam ház tar tás szer vez ete 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 szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek 
sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves költségvetési beszámoló az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Dr. Szûcs Zol tán né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Kis szál lás 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 961 028 – 961 028 961 897 – 961 897
I. Im ma te ri á lis ja vak 43 – 43 92 – 92

II. Tár gyi esz kö zök 910 051 – 910 051 909 995 – 909 995
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 13 522 – 13 522 13 377 – 13 377
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 37 412 – 37 412 38 433 – 38 433

B) FORGÓESZKÖZÖK 30 596 – 30 596 58 262 – 58 262
I. Kész le tek 613 – 613 704 – 704

II. Kö ve te lé sek 9 069 – 9 069 9 964 – 9 964
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 19 687 – 19 687 46 497 – 46 497
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 227 – 1 227 897 – 897

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 991 624 – 991 624 1 020 159 – 1 020 159

D) SAJÁT TÕKE 964 405 – 964 405 944 671 – 944 671
1. In du ló tõ ke 63 461 – 63 461 63 461 – 63 461
2. Tõ ke vál to zá sok 900 944 – 900 944 881 210 – 881 210

E) TARTALÉKOK –911 – –911 24 007 – 24 007
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –911 – –911 24 007 – 24 007

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 28 130 – 28 130 51 481 – 51 481

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 6 305 – 6 305 27 894 – 27 894

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 21 825 – 21 825 23 587 – 23 587

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 991 624 – 991 624 1 020 159 – 1 020 159

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 167 967 173 111 172 693
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 56 199 58 259 58 503
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 87 579 90 999 94 233
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 10 673 41 703 42 981
05. El lá tot tak jut ta tá sai 660 772 692
06. Fel újí tás 116 146 8 423 7 802
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 19 097 44 030 14 617
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 458 321 417 297 391 521
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – 1 150
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) – – 1 150
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 458 321 417 297 392 671
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 179 2 016 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –330
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 460 500 419 313 392 341
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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 33 230 37 223 38 427
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 160 102 163 496 160 204
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 147 – –
19. 18.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei 147 – –
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 139 702 218 182 214 407
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 107 741 155 378 153 503
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 333 181 418 901 413 038
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 127 319 412 4 551
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) 127 319 412 4 551
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 460 500 419 313 417 589
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – –
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –597
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 460 500 419 313 416 992
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –127 319 –412 21 517
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 127 319 412 3 401
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –267

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 12 168 – 12 168 36 819 – 36 819
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –13 079 – –13 079 –12 812 – –12 812
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – 1 944 – 1 944
 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) –911 – –911 22 063 – 22 063
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 2 530 – 2 530 1 903 – 1 903
 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) 1 619 – 1 619 23 966 – 23 966
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 – – – 23 966 – 23 966
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 1 619 – 1 619 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Kis szál lás 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
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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 kor mány 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 egy sze rû sí -
tett éves be szá mo ló Kis szál lás Köz ség Ön kor mány za tá nak va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és
valós képet ad.

Kis szál lás Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját
1 020 159 E Ft mér leg-fõ összeg gel,
  416 992 E Ft be vé tel lel,
  392 341 E Ft ki adás sal,
  23 966 E Ft mó do sí tott

pénz ma rad vánnyal hi te le sí tem.
Kóc só né Kür ti Má ria s. k.,

könyv vizs gá ló

Kun fe hér tó 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 667 821 – 667 821 671 855 – 671 855
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 432 – 3 432 6 092 – 6 092
II. Tár gyi esz kö zök 653 694 – 653 694 604 314 – 604 314
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 839 – 839 935 – 935
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 9 856 – 9 856 60 514 – 60 514
B) FORGÓESZKÖZÖK 26 097 – 26 097 28 349 – 28 349

I. Kész le tek 201 – 201 707 – 707
II. Kö ve te lé sek 6 478 – 6 478 7 112 – 7 112
III. Ér ték pa pí rok 5 940 – 5 940 5 940 – 5 940
IV. Pénz esz kö zök 4 122 – 4 122 5 536 – 5 536
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 356 – 9 356 9 054 – 9 054

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 693 918 – 693 918 700 204 – 700 204

D) SAJÁT TÕKE 638 737 – 638 737 634 208 – 638 737
1. In du ló tõ ke 50 308 – 50 308 50 308 – 50 308
2. Tõ ke vál to zá sok 588 429 – 588 429 583 900 – 588 429
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 3 430 – 3 430 5 299 – 3 430
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 249 – 249 5 229 – 249
II. Vál lal ko zá si tar ta lék 3 181 – 3 181 – – 3 181

F) KÖTELEZETTSÉGEK 51 751 – 51 751 60 767 – 51 751
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 24 409 – 24 409 37 161 – 24 409
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 17 294 – 17 294 14 245 – 17 294
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 048 – 10 048 9 361 – 10 048

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 693 918 – 693 918 700 204 – 696 918
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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 164 006 172 697 171 182
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 52 763 54 956 53 456
03. Do lo gi ki adá sok 84 454 115 376 115 637
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 11 320 36 296 33 698
05. El lá tot tak jut ta tá sai 680 680 705
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 7 141 19 733 19 772
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 320 364 399 738 394 450
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 5 000 5 150 14 969
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 5 000 5 150 14 969
12. Pénz for gal mi ki adá sok 325 364 404 888 409 419
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 6 894 14 862 3 181
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –302
15. Ki adá sok össze sen 332 284 419 776 412 298
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 62 900 78 054 78 259
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 165 265 159 055 156 310
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 000 2 000 380
19. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 102 093 154 109 153 706
20. Eb bõl költ ség ve té si tá mo ga tás 92 047 124 195 124 195
21. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 332 258 393 218 388 655
22. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei – 21 950 22 563
23. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
24. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen – 21 950 22 563
25. Pénz for gal mi be vé te lek 332 258 415 168 411 218
26. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 4 582 7 764
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –662
29. Be vé te lek össze sen 332 258 419 750 418 320
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 5 000 –16 800 –1 212
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –5 000 16 800 7 594
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –360

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 4 097 – 4 097 5 536 – 5 536
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –667 – –667 –307 – –307
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 3 181 – 3 181 – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 249 – 249 5 229 – 5 229
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –674 – –2 414 5 –27 –22
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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 6 322 – 6 322 3 181 – 3 181
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 5 897 – 4 157 8 415 –27 8 388
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. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – 5 234 –27 5 209

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 28 780 – 28 780 3 181 – 3 181

2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el- 
szá molt ki adá sai (–) 25 599 – 25 599 3 181 – 3 181

3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi  
ered mé nye 3 181 – 3 181 – – –

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 (–) 6 322 – 6 322 3 181 – 3 181

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 –3 141 – –3 141 –3 181 – –3 181

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 –3 141 – –3 141 –3 181 – –3 181

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Kun fe hér tó 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. A fe lül vizs gá lat alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sz0e 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 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 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.

Kun fe hér tó 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
  700 204 ezer fo rint mér leg fõ összeg gel,
  418 320 ezer fo rint be vé tel lel,
  412 298 ezer fo rint ki adás sal,
   8 388 ezer fo rint mó do sí tott – au di tált – pénz ma rad vánnyal,
      0 ezer fo rint vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nyé vel
– vál lal ko zá si te vé keny ség 2005-ben nem volt – hi te le sí tem.
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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.

Au di tá lá si el té rés: –27 ezer fo rint sze mé lyi jö ve de lem adó mér sék lés sel kap cso la tos fi nan szí ro zá si korrekció.
Fel hí vom a fi gyel met ar ra, hogy a köny vek ben és a pénz for gal mi je len tés ben csak a kép vi se lõ-tes tü let ál tal a költ ség -

ve té si ren de let ben jó vá ha gyott elõ irány za tok sze re pel tet he tõk. [A 3/2006. (II. 02.) Ö. r. szá mú ren de let sze rin ti mó do sí -
tott elõ irány zat 412 800 ezer fo rint, a pénz for gal mi je len tés ben ez zel szem ben 419 750 ezer fo rint elõirányzat szerepel –
hitelfelvétel és tartalék –.]

Fel hí vom a fi gyel met ar ra, hogy a lik vi di tá si cé lú hi tel éven be lü li hal mo zott for gal ma – 7 465 ezer fo rint – nem szá -
mol ha tó el költ ség ve té si be vé tel ként és ki adás ként az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 8/A. §-ában
és az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let
9. számú mellékletében szereplõ elõírások szerint.

Sza lon tai Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló

Kun szent mik lós 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 4 100 366 – – 3 990 981 – –
I. Im ma te ri á lis ja vak 22 454 – – 28 405 – –
II. Tár gyi esz kö zök 3 886 937 – – 3 832 249 – –
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 190 975 – – 130 327
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 182 187 – – 198 872 – –

I. Kész le tek 5 185 – – 5 838 – –
II. Kö ve te lé sek 52 204 – – 62 833 – –
III. Ér ték pa pí rok 113 – – 113 – –
IV. Pénz esz kö zök 40 527 – – 5 989 – –
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 84 158 – – 124 099 – –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 282 553 – – 4 189 853 – –

D) SAJÁT TÕKE 4 127 728 – – 4 018 911 – –
1. In du ló tõ ke 436 286 – – 436 286 – –
2. Tõ ke vál to zá sok 3 691 442 – – 3 582 625 – –

E) TARTALÉKOK 65 637 – – 70 168 – –
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 65 637 – – 70 168 – –
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 89 188 – – 100 774 – –
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 3 846 – – 1 566 – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 26 187 – – 39 181 – –
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 59 155 – – 60 027 – –

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 282 553 – – 4 189 853 – –

* Az elõ zõ évet érin tõ és a köny vek ben rög zí tett mó do sí tá sok.
** A tárgy évet érin tõ és a köny vek ben a tárgy évet kö ve tõ év ben rög zí tett mó do sí tá sok.
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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 709 434 721 273 690 232
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 230 317 234 259 228 533
03. Do lo gi ki adá sok 316 527 346 153 354 981
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 643 231 794 468 779 703
05. El lá tot tak jut ta tá sai 340 476 484
06. Fel újí tás 14 720 23 971 20 451
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 130 658 171 738 116 667
08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 7 396 6 896 6 593
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok 2 052 623 2 299 234 2 197 644
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 11 272 11 272 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 39 941
13. Ki adá sok össze sen 2 063 895 2 310 506 2 237 585
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 146 460 156 212 162 336
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 627 771 627 356 633 756
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 38 000 38 000 53 222
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 vég le ges át vett pénz esz kö zök 1 191 211 1 398 646 1 352 061
19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 518 258 668 445 669 644
20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 60 453 35 435 800
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
22. Pénz for gal mi be vé te lek 2 063 895 2 225 649 2 202 175
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 54 857 54 857
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 872
25. Be vé te lek össze sen 2 063 895 2 310 506 2 203 047

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 40 527 – – 5 989 – –
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 25 110 – – 64 179 – –
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 10 780 – – 25 005 – –
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 54 857 – – 95 173 – –
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 3 012 – – –3 975 – –
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 57 869 – – 91 198 – –
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 – – – – – –

* Az elõ zõ évet érin tõ és a köny vek ben rög zí tett mó do sí tá sok.
** A tárgy évet érin tõ és a köny vek ben a tárgy évet kö ve tõ év ben rög zí tett mó do sí tá sok.
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

Kun szent mik lós Vá ros Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett be szá mo ló já nak könyv vizs gá la ta ered mé nye kép pen
meg ál la pí tot tam, hogy a mér leg, a pénz for gal mi je len tés, pénz ma rad vány-ki mu ta tás, ered mény ki mu ta tás az ön kor mány -
zat pénz ügyi és va gyo ni hely ze té rõl meg bíz ha tó, va lós ké pet nyújt, il let ve azo kat a szám vi te li el vek (2000. évi C. tv.),
va la mint a költ ség ve té si gaz dál ko dás ról, il let ve be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló
295/2001. (XII. 27.) Korm. ren de let tel, a 307/2002. (XII. 27.) Korm. ren de let tel, il let ve a 383/2004. (XII. 29.) Korm.
ren de let tel módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt elõírások betartásával készítették el.

So mo gyi La jos s. k.,
könyv vizs gá ló

Len gyel tó ti Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Be szá mo ló
zá ró adatai

Au di tá lá si
el té ré sek

Au di tált
egy sze rû sí tett

be szá mo ló
zá ró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 546 255 – 4 546 255

I. Im ma te ri á lis ja vak 3 979 – 3 979

II. Tár gyi esz kö zök 1 361 834 – 1 361 834

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 6 016 – 6 016

IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 3 174 426 – 3 174 426

B) FORGÓESZKÖZÖK 162 450 – 162 450

I. Kész le tek 1 433 – 1 433

II. Kö ve te lé sek 13 642 – 13 642

III. Ér ték pa pí rok – – –

IV. Pénz esz kö zök 146 866 – 146 866

V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 509 – 509

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 708 705 – 4 708 705

D) SAJÁT TÕKE 4 538 113 –12 795 4 525 318

1. In du ló tõ ke 68 373 – 68 373

2. Tõ ke vál to zá sok 4 469 740 –12 795 4 456 945

3. Ér té ke lé si tar ta lék – – –

E) TARTALÉKOK 122 792 – 122 792

I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 122 792 – 122 792

II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 47 800 +12 795 60 595

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 800 – 800

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 22 417 +12 795 35 212

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 24 583 – 24 583

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 708 705 – 4 708 705
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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 321 861 352 436 346 773
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 10 773 116 737 113 772
03. Do lo gi ki adá sok 195 641 230 238 226 436
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 68 756 96 427 209 267
05. El lá tot tak jut ta tá sai 80 80 –
06. Fel újí tás 29 867 31 127 18 173
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 204 354 122 307 90 612
08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 21 500 – –
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok 948 832 949 352 1 005 033
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 10 090 26 703 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –15 035
13. Ki adá sok össze sen 958 922 976 055 989 998
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 72 530 82 670 96 551
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 231 487 235 629 238 333
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 24 399 34 154 52 264
17. 16.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 6 069 6 293 12 965
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 534 984 548 080 558 904
19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 266 720 306 816 306 816
20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 20 000 – 1 627
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
22. Pénz for gal mi be vé te lek 883 400 900 533 947 679
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 75 522 75 522 75 931
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 2 666
25. Be vé te lek össze sen 958 922 976 055 1 026 276

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés

Tárgy évi
költ ség ve té si
be szá mo ló

adatai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy évi au di tált
egy sze rû sí tett

be szá mo ló
zá ró adatai

1. Zá ró pénz kész let 146 307 – 146 307
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –23 515 – –23 515
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 2 886 – 2 886
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 119 906 – 119 906
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók +761 – +761
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 120 667 – 120 667
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 1 455 – 1 455
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Len gyel tó ti 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 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. 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 intézményei 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, va la -
mint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

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

Ma da ras 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 498 964 – 498 964 507 162 – 507 162
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 615 – 1 615 1 043 – 1 043

II. Tár gyi esz kö zök 477 054 – 477 054 483 174 – 483 174
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 878 – 2 878 3 006 – 3 006
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 17 417 – 17 417 19 939 – 19 939
B) FORGÓESZKÖZÖK 46 871 – 46 871 27 069 – 27 069

I. Kész le tek 714 – 714 951 – 951
II. Kö ve te lé sek 9 149 – 9 149 6 094 – 6 094

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 15 898 – 15 898 6 180 – 6 180
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 21 110 – 21 110 13 844 – 13 844

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 545 835 – 545 835 534 231 – 534 231

D) SAJÁT TÕKE 503 413 – 503 413 502 000 – 502 000
1. In du ló tõ ke 30 984 – 30 984 30 984 – 30 984
2. Tõ ke vál to zá sok 154 025 – 154 025 206 431 – 206 431
3. Ér té ke lé si tar ta lék 318 404 – 318 404 264 585 – 264 585

E) TARTALÉKOK 10 281 – 10 281 1 823 – 1 823
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 0 281 – 10 281 1 823 – 1 823

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 32 141 – 32 141 30 408 – 30 408

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 2 482 – 2 482 1 464 – 1 464
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 2 934 – 2 934 10 747 – 10 747

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 26 725 – 26 725 18 197 – 18 197

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 545 835 – 545 835 534 231 – 534 231
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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 201 326 201 939 196 509
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 68 621 68 817 67 778
03. Do lo gi ki adá sok 80 267 82 006 89 722
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 20 163 93 236 98 609
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 3 588 15 963 24 834
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 22 061 25 901 30 716
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 396 026 487 862 508 168
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – 10 281 –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) – 10 281 –
12. Pénz for gal mi ki adá sok 396 026 498 143 508 168
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 5 417 2 442 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –7 272
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 401 443 500 585 500 896
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 26 655 26 655 27 046
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 189 232 189 553 190 887
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – – 4 233
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 174 208 264 236 269 523
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 159 275 246 092 246 092
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 390 095 480 444 491 689
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 11 348 9 860 8 021
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) 11 348 9 860 8 021
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 401 443 490 304 499 710
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 10 281 10 281
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –244
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 401 443 500 585 509 747
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –11 348 421 –6 198
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 11 348 –421 8 021
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 7 028

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 7 328 – 7 328 5898 – 5898
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 2 953 – 2 953 –4075 – 4075
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –798 – –798 4056 – 4056
 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) 11 079 – 11 079 –2233 – –2233
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 3 661 – 3 661 2945 – 2945
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 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) 14 740 – 14 740 712 – 712

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

12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 12 324 – 12 324 712 – 712
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 2 416 – 2 416 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ma da ras 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 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.

A hi te le sí tõ zá ra dék ban írott vé le mény kor lá to zá sa nél kül fel hí vom a fi gyel met a költ ség ve té si gaz dál ko dás sta bi li tá -
sá nak to váb bi biz to sí tá sá ra, a ta ka ré kos gaz dál ko dás fel té te le i nek meg te rem té sé re.

Nercz Fe renc s. k.,
könyv vizs gá ló

Mar ca li Vá ro si 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 – – – 13 495 110 +10 254 13 505 364
I. Im ma te ri á lis ja vak – – – 150 313 +10 254 160 567

II. Tár gyi esz kö zök – – – 11 768 279 – 11 768 279
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök – – – 415 651 – 415 651
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – – – 1 160 867 – 1 160 867

B) FORGÓESZKÖZÖK – – – 415 620 – 415 620
I. Kész le tek – – – 56 862 – 56 862

II. Kö ve te lé sek – – – 74 811 – 74 811
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök – –  – 249 570 – 249 570
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok – – – 34 377 – 34 377

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: – – – 13 910 730 +10 254 13 920 984
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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 – – – 11 934 349 +10 254 11 944 603
1. In du ló tõ ke – – – 1 007 622 – 1 007 622
2. Tõ ke vál to zá sok – – – 10 926 727 +10 254 10 936 981
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK – – – 157 064 – 157 064
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok – – – 157 064 – 157 064

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK – – – 1 819 317 – 1 819 317
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 508 498 – 508 498

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 1 183 936 – 1 183 936
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok – – – 126 883 – 126 883

FORRÁSOK ÖSSZESEN: – – – 13 910 730 +10 254  13 920 984

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 2 211 547 2 232 072 2 214 570
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 734 198 741 405 719 449
03. Do lo gi ki adá sok 1 587 345 1 649 437 1 530 744
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 216 418 278 015 218 148
05. El lá tot tak jut ta tá sai 12 732 15 277 15 508
06. Fel újí tás 299 921 123 881 69 113
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 695 696 1 832 025 1 687 811
08. Hi te lek, köl csö nök ki adá sai 419 521 493 420 493 778
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 8 177 378 7 365 532 6 949 121
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 20 378 19 878 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –96 742
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 8 197 756 7 385 410 6 852 379
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 511 635 465 491 427 740
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 208 084 1 198 077 1 162 038
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 459 075 267 935 133 469
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 19 281 19 281 7 448
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 5 492 957 4 878 315 4 811 035
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 785 758 2 049 033 2 047 165
20. Hi te lek be vé te lei 463 283 499 592 497 155
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei 48 000 48 000 48 963
22. Pénz for gal mi be vé te lek (14+15+16+18+20+21) 8 183 034 7 357 410 7 080 400
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 14 722 27 000 48 078
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –93 816
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 8 197 756 7 385 410 7 034 662
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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 – – – 249 533 – 249 533
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) – – – –92 469 – –92 469
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – –22 098 – –22 098
 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) – – – 179 162 – 179 162
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) – – – –3 060 – –3 060
 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) – – – 176 102 – 176 102
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 – – – 6 790 – 6 790
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány – – – 168 666 – 168 666
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – 646 – 646

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Mar ca li 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 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 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.

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
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Nagy ba jom Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Be szá mo ló
zá ró adatai

Au di tá lá si
el té ré sek

Au di tált
egy sze rû sí tett

be szá mo ló
zá ró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 266 777 – 1 266 777
I. Im ma te ri á lis ja vak 675 – 675
II. Tár gyi esz kö zök 1 216 502 – 1 216 502
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 49 600 – 49 600
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 102 784 – 102 784
I. Kész le tek 328 – 328
II. Kö ve te lé sek 16 723 – 16 723
III. Ér ték pa pí rok 40 000 – 40 000
IV. Pénz esz kö zök 44 754 – 44 754
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 979 – 979

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 369 561 – 1 369 561

D) SAJÁT TÕKE 1 251 192 – 1 251 192
1. In du ló tõ ke 86 827 – 86 827
2. Tõ ke vál to zá sok 1 164 365 – 1 164 365
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – –

E) TARTALÉKOK 20 169 – 20 169
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 20 169 – 20 169
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 98 200 – 98 200
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 13 828 – 13 828
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 58 808 – 58 808
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 25 564 – 25 564

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 369 561 – 1 369 561

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 310 996 312 173 311 826
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 102 347 103 323 103 324
03. Do lo gi ki adá sok 148 222 164 253 159 750
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 96 214 111 520 110 864
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 94 885 46 101 43 004
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 7 786 133 185 134 574
08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 7 255 8 549 8 546
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 15 000 15 000
10. Pénz for gal mi ki adá sok 767 705 894 104 886 888
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 4 119 16 353 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –52 126
13. Ki adá sok össze sen 771 824 910 457 834 762
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 59 000 65 736 64 382
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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. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 210 048 209 936 206 618
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 200 11 968 12 097
17. 16.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 233
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 370 936 480 732 487 996
19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 351 386 390 134 390 134
20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 36 473 13 000 13 018
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei 25 000 – –
22. Pénz for gal mi be vé te lek 701 657 781 372 784 111
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 70 167 129 085 122 947
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –725
25. Be vé te lek össze sen 771 824 910 457 906 333

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés

Tárgy évi
költ ség ve té si
be szá mo ló

adatai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy évi au di tált
egy sze rû sí tett

be szá mo ló
zá ró adatai

1. Zá ró pénz kész let 44 754 – 44 754
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –24 585 – –24 585
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 20 169 – 20 169
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 3 685 – 3 685
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 23 854 – 23 854
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 23 854 – 23 854
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 Nagy ba jom Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját, 
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál 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 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. 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 -
kormány zat és intézményei 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és
valós képet ad.

Szi ta Lász ló s. k.,
könyv vizs gá ló
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Nagy ka ni zsa 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 33 958 834 – 33 958 834 36 356 177 – 36 356 177
I. Im ma te ri á lis ja vak 47 849 – 47 849 43 254 – 43 254

II. Tár gyi esz kö zök 16 333 968 – 16 333 968 18 050 541 – 18 050 541
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 532 254 – 532 253 476 321 – 476 321
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 17 044 764 – 17 044 764 17 786 061 – 17 786 061
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 590 296 – 1 590 296 1 686 483 – 1 686 483

I. Kész le tek 127 442 – 127 442 80 186 – 80 186
II. Kö ve te lé sek 386 183 – 386 183 545 254 – 545 254

III. Ér ték pa pí rok 3 516 – 3 516 293 – 293
IV. Pénz esz kö zök 649 916 – 649 916 965 422 – 965 422
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 423 239 – 423 239 95 328 – 95 328

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 35 549 130 – 35 549 130 38 042 660 – 38 042 660

D) SAJÁT TÕKE 32 994 482 – 32 994 482 34 690 373 – 34 690 373
1. In du ló tõ ke 2 797 902 – 2 797 902 2 797 902 – 2 797 902
2. Tõ ke vál to zá sok 30 196 580 – 30 196 580 31 892 471 – 31 892 471

E) TARTALÉKOK 445 806 – 445 806 709 741 – 709 741
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 445 806 – 445 806 709 741 – 709 741

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 108 842 – 2 108 842 2 642 546 – 2 642 546
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 222 788 – 222 788 911 408 – 911 408

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 258 705 – 1 258 705 1 380 129 – 1 380 129
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 627 349 – 627 349 351 009 – 351 009

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 35 549 130 – 35 549 130 38 042 660 – 38 042 660

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 6 368 671 6 612 651 6 280 303
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 2 114 723 2 210 675 2 068 992
03. Do lo gi ki adá sok 4 696 349 5 197 333 5 383 183
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 820 004 918 631 899 148
05. El lá tot tak jut ta tá sai 19 524 6 880 6 048
06. Fel újí tás 235 000 663 804 594 078
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 151 886 2 240 353 1 939 187
08. Hi te lek ki adá sai 300 509 1 821 626 399 007
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 798 798
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 17 706 666 19 672 751 17 570 744
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 584 363 337 938 235
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –327 911
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 18 291 029 20 010 689 17 243 068
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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 1 740 053 1 790 620 1 787 249
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 4 287 732 4 236 876 4 127 211
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 734 700 597 859 588 793
17. 16.-ból: Ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 192 500 184 290 175 225
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 9 779 135 10 289 322 10 244 940
19. 18.-ból: Ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 5 488 157 5 803 085 5 587 090
20. Hi te lek be vé te lei 1 690 200 2 508 989 1 086 486
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) 18 231 820 19 423 666 17 834 679
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 59 209 587 023 659 098
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –268 978
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 18 291 029 20 010 689 18 224 799

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 635 163 – 635 163 958 031 – 958 031
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –189 357 – –189 357 –248 290 – –248 290
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 9 959 – 9 959 3 384 – 3 384
 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) 435 847 – 435 847 706 357 – 706 357

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 775 – 1 775 7 014 – 7 014

 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 – – – 235 – 235
 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) 437 622 – 437 622 713 606 – 713 606
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 133 194 – 133 194 – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány – – – 713 606 – 713 606
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –
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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 – – – 2153 – 2153

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) – – – 2153 – 2153

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

 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 (–) – – – 235 – 235

 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) – – – –235 – –235
 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 – – – –235 – –235

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Nagy ka ni zsa Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves 
be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti  könyvvizsgá -
lati 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.) 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. Vé le mé nyünk sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a
költ ség ve tés te lej 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.

Szi ta Lász ló s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ne mes nád ud var 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 467 587 – 467 587 488 104 – 488 104
I. Im ma te ri á lis ja vak 772 – 772 84 – 84
II. Tár gyi esz kö zök 433 509 – 433 509 454 760 – 454 760
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 170 – 1 170 1 348 – 1 348
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 32 136 – 32 136 31 912 – 31 912
B) FORGÓESZKÖZÖK 43 780 – 43 780 44 260 – 44 260

I. Kész le tek 388 – 388 278 – 278
II. Kö ve te lé sek 2 236 – 2 236 3 752 – 3 752
III. Ér ték pa pí rok 22 891 – 22 891 17 700 – 17 700
IV. Pénz esz kö zök 9 836 – 9 836 11 358 – 11 358
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 479 – 8 479 11 172 – 11 172

D) SAJÁT TÕKE 479 024 – 479 024 500 154 – 500 154
1. In du ló tõ ke 10 446 – 10 446 10 446 – 10 446
2. Tõ ke vál to zá sok 468 578 – 468 578 489 708 – 489 708

E) TARTALÉKOK 8 793 – 8 793 12 240 – 12 240
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 8 793 – 8 793 12 240 – 12 240

F) KÖTELEZETTSÉGEK 23 550 – 23 550 19 970 – 19 970
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 3 773 – 3 773 1 238 – 1 238
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 10 255 – 10 255 8 442 – 8 442
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 522 – 9 522 10 290 – 10 290

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 128 627 129 249 125 415
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 41 141 41 545 40 516
03. Do lo gi ki adá sok 56 433 61 764 55 099
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 270 743 282 594 26 466
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 6 050 6 280 4 780
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 16 198 47 214 33 037
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 519 492 568 646 285 313
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 2 784 2 784 2 810
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 2 784 2 784 2 810
12. Pénz for gal mi ki adá sok 522 276 571 430 288 123
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 6 908 1 823 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –2 693
15. Ki adá sok össze sen 529 184 573 253 290 816
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 15 445 15 445 16 432
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 119 633 117 613 114 837
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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 2 833 2 833 658
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 2 770 2 770 595
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 356 884 404 055 154 414
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 276 833 323 904 141 094
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 494 795 539 946 286 341
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 85 85 38
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 22 891 22 891 5 191
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 22 976 22 976 5 229
26. Pénz for gal mi be vé te lek 517 771 562 922 291 570
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 11 413 10 331 10 331
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 730
29. Be vé te lek össze sen 529 184 573 253 302 631
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –20 192 –20 192 11 359
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 20 192 20 192 2 419
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –1 963

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 9 817 – 9 817 11 301 – 11 301
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –1 024 – –1 024 939 – 939
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 8 793 – 8 793 12 240 – 12 240
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –5 490 – –5 490 –146 – –146
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 3 303 – 3 303 12 094 – 12 094
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az éves be szá mo lót, an nak ré sze it és té te le it, azok bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem -
ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs 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 számviteli elvek
figyelembevételével állították össze.

Az éves be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

Gyön gyö si Im re s. k.,
könyv vizs gá ló
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Oros há za 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 29 944 816 – 29 944 816 31 545 509 – 31 545 509
I. Im ma te ri á lis ja vak 30 192 – 30 192 34 061 – 34 061

II. Tár gyi esz kö zök 27 284 509 – 27 284 509 28 907 456 – 28 907 456
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 575 043 – 575 043 567 873 – 567 873
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 2 055 072 – 2 055 072 2 036 119 – 2 036 119

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 123 173 – 1 123 173 1 462 054 – 1 462 054
I. Kész le tek 75 356 – 75 356 59 130 – 59 130

II. Kö ve te lé sek 170 313 – 170 313 107 773 – 107 773
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 580 194 –  580 194 1 129 397 – 1 129 397
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 297 310 – 297 310 165 754 – 165 754

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 31 067 989 – 31 067 989 33 007 563 – 33 007 563

D) SAJÁT TÕKE 29 768 590 – 29 768 590 29 716 944 – 29 716 944
1. In du ló tõ ke 1 485 228 – 1 485 228 1 485 228 – 1 485 228
2. Tõ ke vál to zá sok 28 283 362 – 28 283 362 28 231 716 – 28 231 716
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 487 735 – 487 735 964 923 – 964 923
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 487 735 – 487 735 964 923 – 964 923

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 811 664 – 811 664 2 325 696 – 2 325 696
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 81 886 – 81 886 374 643 – 374 643

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 340 009 – 340 009 1 620 825 – 1 620 825
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 389 769 – 389 769 330 228 – 330 228

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 31 067 989 – 31 067 989 33 007 563 –  33 007 563

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 3 589 068 3 930 038 3 759 785
02. Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék 1 209 771 1 304 860 1 239 500
03. Do lo gi ki adá sok 2 068 952 2 558 345 2 432 784
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 351 351 824 441 797 225
05. El lá tot tak jut ta tá sai 8 927 34 103 32 450
06. Fel újí tás 10 000 476 134 465 355
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 130 655 2 767 397 1 705 671
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 9 368 724 11 895 318 10 432 770
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 6 600 7 291 7 291
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 6 600 7 291 7 291
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 9 375 324 11 902 609 10 440 061
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 427 118 134 213 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –131 556
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 9 802 442 12 036 822 10 308 505
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 948 595 1 113 126 1 078 406
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 2 560 771 2 661 600 2 604 915
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 41 330 120 190 140 966
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 8 000 – 18 270
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 6 111 746 6 952 274 6 517 902
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 870 379 2 604 538 2 472 896
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 9 662 442 10 847 190 10 342 189
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 140 000 574 140 575 060
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) 140 000 574 140 575 060
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 9 802 442 11 421 330 10 917 249
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 615 492 592 998
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –57 519
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 9 802 442 12 036 822 11 452 728
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –133 400 –566 849 502 417
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 133 400 566 849 567 769
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 74 037

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 528 182 – 528 182 1 079 407 – 1 079 407
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –40 447 – –40 447 –114 484 – –114 484
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 26 023 – 26 023 20 538 – 20 538
 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) 461 712 – 461 712 944 385 – 944 385
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 36 396 – 36 396 21 216 – 21 216
 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) 498 108 – 498 108 965 601 – 965 601
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 131 178 – 131 178 165 270 – 165 270
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 350 336 – 350 336 783 739 – 783 739
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 16 594 – 16 594 16 592 – 16 592
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Oros há za Vá ros 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 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, 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 ha tá lyos 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. A 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Oros há za Vá ros Ön kor mány za ta
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.

Vá ri né Ká dár Mar git s. k.,
könyv vizs gá ló

Öt te vény 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 1 168 878 – 1 168 878 1 191 351 – 1 191 351
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 422 – 1 422 188 – 188
II. Tár gyi esz kö zök 1 007 533 – 1 007 533 1 036 591 – 1 036 591
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 11 350 – 11 350 11 350 – 11 350
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 148 573 – 148 573 143 222 – 143 222
B) FORGÓESZKÖZÖK 48 952 – 48 952 35 406 –71 35 335

I. Kész le tek 236 – 236  – – –
II. Kö ve te lé sek 13 978 – 13 978 4 237 –71 4 166
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 29 056 – 29 056 22 722 – 22 722
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 682 – 5 682 8 447 – 8 447

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 217 830 – 1 217 830 1 226 757 –71 1 226 686

D) SAJÁT TÕKE 1 159 960 – 1 159 960 1 180 830 –71 1 180 659
1. In du ló tõ ke 54 172 – 54 172 54 172 – 54 172
2. Tõ ke vál to zá sok 1 105 788 – 1 105 788 1 126 558 –71 1 126 487
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 24 158 – 24 158 18 071 – 18 071
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 24 158 – 24 158 18 071 – 18 071
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 33 712 – 33 712 27 956 – 27 956
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 23 132 – 23 132 14 858 – 14 858
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 580 – 10 098 13 098 – 13 098

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 217 830 – 1 217 830 1 226 757 –71 1 226 686
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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 122 128 121 806 112 193
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 39 019 39 053 36 048
03. Do lo gi ki adá sok 111 703 108 360 67 990
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 24 614 25 433 25 668
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 1 350 18 061 20 916
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 42 630 43 839 28 901
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 341 444 356 552 291 716
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 18 419 18 655 8 752
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 18 419 18 655 8 752
12. Pénz for gal mi ki adá sok 359 863 375 207 300 468
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 10 679 10 873 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 765
15. Ki adá sok össze sen 370 542 386 080 303 233
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 26 071 26 238 17 830
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 137 727 135 368 136 313
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 62 840 62 932 36 985
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 2 990 3 082 7 117
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 82 819 100 417 102 950
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 76 249 84 016 84 016
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 316 457 324 955 294 078
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 39 644 39 880 303
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 39 644 39 880 303
26. Pénz for gal mi be vé te lek 356 101 364 835 294 381
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 14 441 21 245 25 509
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 2 173
29. Be vé te lek össze sen 370 542 386 080 322 063
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –21 225 –21 225 27 871
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 21 225 21 225 –8 449
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –592

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 28 435 – 28 435 21 756 – 21 756
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

egyen le ge –4 277 – –4 277 –3 685 – –3 685
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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

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 24 158 – 24 158 18 071 – 18 071
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 –352 – –352 58 – 58
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 23 806 – 23 806 18 129 – 18 129
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 kö te le zett ség gel ter helt 

pénz ma rad vány 23 806 – 23 806 18 129 – 18 129
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 Öt te vény 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 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 Öt te vény Köz ség Ön kor mány za ta va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi
hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

Hel ler Il di kó s. k.,
könyv vizs gá ló
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Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság
(1132 Budapest, Visegrádi u. 49.)

pályázatot hirdet
a Zala Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

igazgatói munkakörének betöltésére

A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak alapján kerül meg-
hirdetésre.

Ellátandó feladat:
– az 1997. évi LXXX., LXXXI., LXXXII. törvény, il-

letve egyéb jogszabályok alkalmazása,
– az igazgatóság mûködõképességének biztosítása,
– szolgáltató jellegû és ügyfélbarát ügyintézés meg-

valósítása.

Az állás betöltésének feltételei:
– tudományegyetem állam- és jogtudományi karán, il-

letõleg annak társadalombiztosítási fõiskolai szakán, vagy
államigazgatási fõiskolán, illetve közgazdasági szakma-
csoport felsõoktatási intézményeiben szerzett egyetemi,
fõiskolai végzettség,

– társadalombiztosítási, szociálpolitikai, közigazgatási
(államigazgatási) területen szerzett legalább 5 éves gya-
korlat,

– legalább 3 éves osztályvezetõi, vagy felsõbb szintû
szakirányú vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján történik.

Az igazgatót az ONYF fõigazgatója nevezi ki és õ gya-
korolja a munkáltatói jogokat is.

A munkakör fontos é bizalmas munkakörnek minõsül,
amelynek betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenõrzés le-
folytatása és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség telje-
sítése szükséges.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– megvalósítani kívánt céljait, elképzeléseit, szakmai

koncepcióit,
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló iratokat,

vagy azok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– 1 db fényképet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. július 10.
A pályázatok elbírálása 2006. augusztus 10-ig befejezõ-

dik.

A pályázatot az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigaz-
gatóság Humánpolitikai Fõosztályához (1554 Budapest,
Pf. 70) kell benyújtani.

További információkat a 06 (1) 270-8093-as telefonszá-
mon kaphatnak.

A munkakör a pályázatok elbírálása után 2006. szep-
tember 1-jétõl betölthetõ.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük és döntés után a pá-
lyázatot elnyerõ személy kivételével a pályázók részére
visszaküldjük.

Adony Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga vagy az alóli men-

tesülés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– képzettséget igazoló okiratok másolatát,
– közigazgatási gyakorlat igazolását,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos

szakmai elképzeléseinek leírását.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelentéstõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõ utáni 30. na-

pot követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen

azonnal.
A pályázatokat Ronyecz Péter, Adony város polgármes-

terének kell benyújtani személyesen vagy postai úton
[2457 Adony, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 5., tel.: (25)
504-550].
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Alsómocsolád Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgárságú

személy, aki rendelkezik igazgatásszervezõi vagy állam-
és jogtudományi képesítéssel, vagy ezen képesítés meg-
szerzése folyamatban van, és a képesítés megszerzéséhez
két év vagy annál rövidebb idõtartam szükséges és köz-
igazgatási szakvizsgával rendelkezik,

– büntetlen elõélet,
– legalább hároméves, községben eltöltött közigazga-

tási gyakorlat,
– elõnyt jelent, ha a pályázó felsõfokú pénzügyi iskolai

végzettséggel, OKJ-s közbeszerzési referensi képesítéssel,
európai uniós projektek megvalósításával kapcsolatos, va-
lamint közbeszerzési gyakorlattal is rendelkezik.

A kinevezés feltétele vagyonnyilatkozat-tétel.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, egyéb képesítést igazoló okiratok

másolatát, illetve a hallgatói státust igazoló okiratot erede-
tiben,

– erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

Egyéb juttatások: az érvényes szabályzatok szerint.
A pályázatot e hirdetés megjelenésétõl számított 15. nap

16 óráig Alsómocsolád község polgármesteréhez kell be-
nyújtani, cím: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. Tel.:
(72) 560-026.

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõt követõ
5 napon belül történik.

A kinevezés idõpontja: a pályázatok elbírálását követõ
nap.

Baracs Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 36. § (2) és (3) bekezdése, valamint a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (2) bekez-
dése, valamint 10. §-a alapján kerül meghirdetésre.

A kinevezés határozatlan idõre szól. A munkakör teljes
munkaidõben kell ellátni. A munkakör a pályázat elbírálá-
sát követõen azonnal betölthetõ.

Az ellátandó aljegyzõi feladatok az alábbiak: a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. § (2) és
(3) bekezdésében, valamint a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIIII. tv. 8. § (2) bekezdésében, valamint
10. §-ában foglaltak szerint.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.-ben (továbbiakban: Ktv.)
szereplõ általános alkalmazási feltételeknek is (magyar ál-
lampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, össze-
férhetetlenség hiánya) és azokat igazolnia kell.

Az aljegyzõ a Ktv. 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alap-
ján vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– személyi és szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A javadalmazás a Ktv. szabályai szerint történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl számított 15 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: Baracs Község Önkor-

mányzata 2427 Baracs, Táncsics u. 27.
További információkat Juhász Imréné jegyzõtõl kérhet-

nek a pályázók. Címe: Polgármesteri Hivatal Baracs, Tán-
csics u. 27. Telefon: (25) 521-010.

Döntés a benyújtási határidõt követõ elsõ testületi ülé-
sen várható.

A pályázat elbírálásának módja: a képviselõ-testület a
pályázókat személyesen meghallgatja, a meghallgatás idõ-
pontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.

Belvárdgyula Községi Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

részmunkaidõs jegyzõi állás betöltésére

A pályázat benyújtási feltételei a köztisztviselõi tör-
vényben meghatározottak.

Az állás betöltése 2006. július 15. napjával aktuális,
részmunkaidõben.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázatokat a 7747 Belvárdgyula, Petõfi u. 4. szám
alá várjuk.

A pályázattal kapcsolatos információkat a (69) 359-
101-es telefonszámon – hivatali idõ alatt – Németh Jenõ
polgármesternél lehet eszközölni.

Boba, Kemenespálfa és Nemeskocs Községi
Önkormányzatok

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

A meghirdetett munkahely székhelye: 9542 Boba, Ber-
zsenyi u. 1.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– minimum kétéves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

Illetmény a Ktv. és önkormányzati rendelet szerint.
Pályázat benyújtási határideje: a megjelenéstõl számí-

tott 30. nap.
A döntést követõen azonnal betölthetõ.

Elõnyt jelent:
– saját gépjármû,
– német- vagy angolnyelv-tudás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázatot Boba község polgármesterének kell be-
nyújtani: 9542 Boba, Berzsenyi u. 1. Tel.: (95) 439-001.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Szabó Ferenc
polgármestertõl lehet kérni: (70) 314-6125.

Csókakõ és Söréd Községek Képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen vagy államigazga-

tási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett diploma,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvezõ feltételek:
– számítógépes ismeretek,
– nyelvvizsga.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
– szakmai önéletrajz,
– szakmai elképzelés,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló okiratok másolata.

A körjegyzõ illetménye az 1992. évi XXIII. tv. szerint
kerül megállapításra.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül
Csókakõ–Söréd Községek Körjegyzõsége Hivatalához,
8074 Csókakõ, Petõfi u. 3. kell benyújtani.

A pályázatról Csókakõ és Söréd Községek Képvise-
lõ-testületei a pályázat benyújtását követõ elsõ együttes
ülésükön döntenek. Ennek idõpontjáról a pályázók írásban
értesítést kapnak.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
Isaszeg nagyközség közigazgatási területén végzendõ

közúti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés
keretében történõ ellátására

A pályázatot az autóbusszal végzett, menetrend szerinti
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései alapján hirdetik meg.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó fe-
leljen meg az autóbusszal végzett menetrend szerinti sze-
mélyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. évi törvény által
meghatározott követelményeknek, továbbá vállalja, hogy
a szolgáltatást legalább a jelenleg érvényes menetrendnek
és legalább a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ jár-
mûpark (pl. mozgásukban korlátozott személyek utazásá-
nak biztosítása) és szolgáltatás színvonalán biztosítja.

A pályázati kiírás beszerezhetõ: Isaszeg Nagyközség
Polgármesteri Hivatal Kabinetirodáján a 2117 Isaszeg,
Rákóczi u. 45. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra között.
Az ajánlattétel határideje: 2006. augusztus 31. csütörtök.

Az elbírálás módja: a pályázat kiírója elõminõsítéssel
nem kíván élni, a pályázat nyertesének az összességében
legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázót nyilvánítja.
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Az el bí rá lás szem pont jai:
– a je len leg ér vé nyes me net rend hez ké pest a já rat gya ko -

ri ság nö ve lé se a la kos ság uta zá si igé nye i nek meg fe le lõ en,
fi gye lem mel a la kos ság élet vi te lé hez tar to zó in téz mény -
rend szer elérhetõségére is, 

– szol gál ta tá sok mi nõ sé gé vel szem ben tá masz tott el vá -
rá sok és re fe ren ci ák (pl. el ju tá si se bes ség, gya ko ri ság,
pon tos ság, meg bíz ha tó ság, zsú folt ság, utasbiztonság, tisz -
ta ság),

– moz gá suk ban kor lá to zott sze mé lyek uta zá si le he tõ sé -
ge i nek biztosítása,

– a jár mû vek és a szol gál ta tá si inf ra struk tú ra  színvo -
nala, az üze mel te tés kör nye ze ti hatásai,

– a sze mély zet tel szem be ni el vá rá sok, fog lal koz ta tá si
fel té te lek.

Az ered mény hir de tés leg ké sõb bi idõ pont ja: 2006. szep -
tem ber 30.

A szer zõ dés kö tés leg ké sõb bi idõ pont ja: 2006. no vem -
ber 15.

A szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap ja: 2006. de -
cem ber 1.

A szer zõ dés idõ tar ta ma: 5 év.

Ga lam bok és Za la szent ja kab Köz sé gek
Kép vi se lõ-tes tü le tei

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

Ga lam bok és Za la szent ja kab Köz sé gek Kép vi se lõ-tes -
tü le te pá lyá za tot ír ki kör jegy zõi ál lás betöltésére. 

Pá lyá za ti fel té te lek: 
– ál lam- és jog tu do má nyi egye tem, vagy ál lam igaz ga -

tá si fõ is ko la igaz ga tásszer ve zõi sza kán szerzett diploma,
– ma gyar ál lam pol gár ság, 
– bün tet len elõ élet, 
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat, 
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tot, vagy an nak

má so la tát, 
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, 
– rész le tes szak mai élet utat is be mu ta tó ön élet raj zot, 
– mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai, ve ze té si

el kép ze lé se ket. 

Il let mény és egyéb jut ta tás: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. törvény alap ján. 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tá tól
szá mí tott 20 na pon be lül. A pá lyá zók az el bí rá lás ra jo go -
sul tak rész vé te lé vel sze mé lyes meg hall ga tá son vesz nek
részt.

Az ál lás be tölt he tõ: 2006. szep tem ber 1-jétõl. 
Szol gá la ti la kás meg old ha tó.
A pá lyá za tot Kiss-Tóth Lász ló, Ga lam bok köz ség pol -

gár mes te ré nek cí mez ve 8754 Ga lam bok, Ady út 2. cím re
zárt bo rí ték ban kell be nyúj ta ni.

To váb bi in for má ció kér he tõ Kiss-Tóth Lász ló pol gár -
mes ter tõl a 06 (20) 559-0988-as te le fon szá mon.

Mu csony Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot ír ki
nyug dí ja zás mi att meg üre se dõ

jegy zõi ál lás ra

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri vég zett ség,
– leg alább 5 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– a jegy zõ a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször

mó do sí tott 1992. évi XXIII. tör vény 22/A. § (8) be kez dé se 
alap ján va gyon nyi lat ko zat-té tel re köteles.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai

ve ze té si el kép ze lé se ket,
– az is ko lai vég zett sé get, va la mint a szak vizs ga le té te lét 

iga zo ló ok ira tok másolatát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a Ktv. 7. § (7) be kez dé se alap ján írás be li nyi lat ko za tot

ar ról, hogy a pá lyá zó a va gyon nyi lat ko zat tal kap cso lat ban
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gé nek eleget tesz.

Bé re zés és ki ne ve zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tv. szerint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést követõ 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés idõpontja.

Az ál lás be tölt he tõ: a dön tést kö ve tõ hó nap el sõ nap já -
tól.
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A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet be-
nyújtani Mucsony nagyközség polgármesteréhez: Viszlai
Viktor polgármester, 3744 Mucsony, Fõ út 2. tel.: (48)
403-078. A borítékon tüntessék fel: „Jegyzõi pályázat”.

Pap Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Képesítési feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen szerzett doktori

vagy államigazgatási fõiskolán szerzett igazgatásszerve-
zõi képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– két év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Pályázathoz csatolni kell:
– Részletes, kézzel írott szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hiteles

másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos elképzelé-

seket tartalmazó szakmai programot

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület a benyúj-
tási határidõt követõ testületi ülésen dönt.

A jegyzõi állás 2006. július 15. napjától tölthetõ be.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény szerint.
A pályázatot postai úton tértivevényesen Pap község

polgármesteréhez címezve (4631 Pap, Kossuth u. 102.)
kell benyújtani, a borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályá-
zat”.

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) be-
kezdése, valamint 10. §-a alapján kerül meghirdetésre.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. A munkakör 2006. szeptem-
ber 1. napjával tölthetõ be.

Az ellátandó aljegyzõi feladatok az alábbiak: a jegyzõ
általános helyettesítése, az 1990. évi LXV. törvényben
meghatározott egyéb feladatok, valamint az önkormány-
zati és szociális osztály vezetésének kapcsolt munkakör-
ben történõ ellátása.

Pályázati feltételek:
– a pályázó igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudo-

mányi doktori képesítéssel rendelkezik,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való

mentesülés).

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek is
(magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazolnia kell.

A képviselõ-testület jogi vagy közigazgatási szakvizs-
gával nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve,
hogy a kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy
közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV
elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek
minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítést
megszerzi.

A pályázat tartalmazza a pályázó: önéletrajzát, képzett-
ségét igazoló iratai másolatát, 30 napnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítványát.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai szerint történik.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: postán vagy személye-
sen 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

További információkat dr. Tóth Ágnes jegyzõtõl kér-
hetnek a pályázók. Telefon: (46) 596-444.

Döntés a benyújtási határidõt követõ elsõ képviselõ-tes-
tületi ülésen várható.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

közterület-felügyelet vezetõi munkakör betöltésére
köztisztviselõi kinevezéssel határozatlan idejû vezetõi

megbízással

Feladatkör meghatározása: a közterület rendjének és
tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó
jogsértések hatékonyabb megelõzése, megakadályozása,
szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme.
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Pályázati feltételek:
– fõiskolai szintû, rendvédelmi felsõoktatásban szerzett

szaknyomozó, vagy szervezõ szakképzettség, vagy
– egyetemi vagy fõiskolai szintû, katonai felsõoktatási

intézményben (jogelõd intézményében) szerzett határren-
dészeti és védelmi vezetõi, illetve azzal egyenértékû szak-
képzettség, vagy

– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és a rendõr-
tiszti fõiskolán szerzett szakképesítés, vagy

– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és közterü-
let-felügyelõi vizsga.

Elõnyt jelent: idegen nyelv ismerete, jogi vagy közigaz-
gatási szakvizsga és legalább 3 év vezetõi szakirányú gya-
korlat.

Bérezés, egyéb juttatás: a Ktv. szerint.

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai program és részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló ok-

iratok másolata.

Képesség-, illetve alkalmassági vizsgálat lefolytatására
a 78/1999. (XII. 29.) sz. EüM–BM együttes rendelet vo-
natkozó szabályai kerülnek alkalmazásra.

Az állás betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálásáról
döntõ Közgyûlés ülését követõ 30 napon belül.

A pályázatot Szombathely Megyei Jogú Város polgár-
mesterének címezve Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Munkaügyi, Informatikai és Szer-
vezési Osztály vezetõjéhez kell benyújtani. (9700 Szom-
bathely, Kossuth Lajos utca 1–3. földszint 12.).

Felvilágosítást Zseli Imre osztályvezetõ a (94) 520-
297-es telefonszámon ad.

Pályázati határidõ: a megjelenéstõl számított 15. nap.
Elbírálás: a pályázat lezárását követõ elsõ közgyûlésen.

Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építésmérnöki, építõ-

mérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ, üzemmérnöki) szak-
képzettség, fõiskolai szintû településmérnöki szakképesí-
tés a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján,

– számítógép-felhasználói szitû ismerete.

Az állás betöltésénél elõnyt jelent:
– építésigazgatási munkakörben szerzett szakmai gya-

korlat,
– közigazgatási szakvizsga megléte,
– hasonló területen szerzett legalább 2 éves tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai, fényképes önéletrajzot,
– iskolai végzettségrõl, egyéb képesítésekrõl szóló ok-

iratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladat: az 1997. évi LXXVIII. törvény sze-
rinti építéshatósági feladatok ellátása, önkormányzati be-
ruházások elõkészítése, bonyolításban való közremû-
ködés.

Illetmény, és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak, vala-
mint a 20/2003. (XII. 04.) számú önkormányzati rendelet
és a helyi Közszolgálati Szabályzatban meghatározottak
szerint kerülnek a kinevezéskor megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül Taksony Nagyközség Önkormányzatának
jegyzõje – a polgármester egyetértésével – dönt.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázatok elbírálása során a kiíró az eredményte-
lenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázatot a következõ címre zárt borítékban kérjük
eljuttatni: Taksony Nagyközség Önkormányzat jegyzõje,
Széll Attila, 2335 Taksony, Fõ út 85.

A borítékra kérjük ráírni az „Építéshatósági ügyintézõ”
jeligét.

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
kérhetõ a 06 (24) 520-780-as telefonszámon.

Tarany Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

nyugdíjazás miatt megüresedõ
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
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A pályázatot mellékelni kell:
– a végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– igazolást, legalább 2 év közigazgatási gyakorlatról.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl
számított 30. nap.

Bérezés, a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján.

Az állás, 2006. szeptember 1-jétõl betölthetõ.
Önkormányzati lakás biztosított.
A pályázatot Tarany község polgármesterének címezve

kell benyújtani (7514 Tarany, Szent István u. 20.).

Tiszasas Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

1. Pályázati feltételek:
a) magyar állampolgárság,
b) büntetlen elõélet,
c) igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
d) legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat,
e) közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Köz-

igazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskörûen
közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat
alapján adott mentesítés.

Az 1. c) pontban foglalt képesítés alól a képviselõ-testü-
let felmentést adhat annak a személynek, aki az elõírt ké-
pesítés megszerzésére irányuló tanulmányait a kinevezés-
tõl számított két éven belül befejezi. A felmentés idõtarta-
mának eredménytelen eltelte esetén a jegyzõ közszolgálati
jogviszony megszûnik [Ktv. 8. § (2) bekezdés a) pontja].

2. A pályázathoz csatolni kell:
a) részletes szakmai önéletrajzot,
b) szakmai programot, vezetési elképzeléseket,
c) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
d) iskolai végzettséget tanúsító okiratok hitelesített má-

solata.

3. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
a) az elõírtnál hosszabb közigazgatási gyakorlat,
b) vezetõi gyakorlat.

4. Illetmény a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módo-
sított 1992. évi XXIII. tv. elõírásai szerint.

Igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

5. A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

6. A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület a benyúj-
tási határidõt követõ 30 napon belül, soron következõ ülé-
sén dönt.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.

A pályázatot Tiszasas Község Önkormányzata polgár-
mesteréhez kell benyújtani. Cím: 5474 Tiszasas, Rákóczi
F. u. 32. Telefon: (56) 326-001.

Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

könyvvizsgálói feladatok ellátására

Pályázati feltételek:

A pályázaton belföldi természetes és jogi személyek ve-
hetnek részt, akik rendelkeznek a magyar jogszabályok
szerinti könyvvizsgálói jogosultsággal, valamint költség-
vetési minõsítéssel és igazolják a magyar könyvvizsgálói
kamarai tagságukat.

Ha a pályázó jogi személy, a pályázatnak tartalmaznia
kell a pályázattevõnek a beadási idejéhez képest 30 napnál
nem régebbi cégkivonatát, természetes személy könyv-
vizsgálói megnevezését és adatait, valamint a természetes
személy magyar könyvvizsgálói kamarai tagságának szá-
mát.

Pályázónak legalább két éven keresztül, legalább 3 mil-
liárd forint költségvetési fõösszegû önkormányzatnál fel-
adat-ellátást igazoló, szakmai referenciát kell bemutatni.

A pályázó legalább 5 év könyvvizsgálói szakmai ta-
pasztalattal rendelkezzen.

Mind a természetes, mind a jogi személyek esetében
csatolni kell a felelõsségbiztosítási kötvényük másolatát.

A pályázathoz csatolni kell:

– a pályázó nevét, tevékenységének rövid szakmai be-
mutatását,

– könyvvizsgálói díj mértékének és a fizetési feltételek
meghatásozását,

– szakmai referenciákat,

– az államháztartás alrendszereiben szerzett tapasztala-
tok ismertetését,

– kamarai tagság és annak igazolását,
– felelõsségbiztosítási kötvény másolatát.
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A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenést követõ 30. nap.

A pályázatokat Törökbálint Nagyközség polgármes-
teréhez (2045 Törökbálint, Munkácsy M. út 79.) kell cí-
mezni „Könyvvizsgálói pályázat” jelzéssel.

A pályázat elbírálása: a pályázati benyújtási határidõt
követõ képviselõ-testületi ülésen.

Újdombrád Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére 6 órás foglalkoztatásban

A jegyzõi állás betöltésének feltételei:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.
A képviselõ-testület a képesítési feltételek alól (iskolai

végzettség, szakvizsga) felmentést adhat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkaköreinek,

tevékenységeinek leírását,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítést, valamint a közigazgatási vagy jogi
szakvizsga letételét igazoló okiratok másolatát,

– jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai,
vezetési elképzeléseket.

A kinevezés részmunkaidõs foglalkoztatásban, határo-
zatlan idõre szól.

Az illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvény elõírá-
sai szerinti.

A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 30 napon belül.

A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület a benyúj-
tási határidõ lejártát követõ testületi ülésen dönt.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázatot Újdombrád Község Önkormányzat
polgármesteréhez kell benyújtani, 4491 Újdombrád, Fõ
út 48., telefon: (45) 705-100.

Zákányszék Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állásra

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– közigazgatási, vagy jogi szakvizsga,
– legalább két év közigazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál a jegyzõi gyakorlat elõnyt
jelent.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajz,
– vezetõi elképzelése,
– iskolai végzettséget, közigazgatási szakvizsgát iga-

zoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. szerint kerülnek
megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 30 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-

hetõ.
Szolgálati lakás biztosított.
A pályázat benyújtásának helye: Községi Önkormány-

zat Polgármesteri Hivatala 6787 Zákányszék, Lengyel
tér 7.

Az ÁNTSZ Komárom-Esztergom Megyei Intézetének
megyei tisztifõorvosa

pályázatot hirdet
1 fõ városi tisztiorvos állás köztisztviselõi kinevezéssel

történõ betöltésére

Munkahely: ÁNTSZ Dorogi Városi Intézet, 2510 Do-
rog, Bécsi utca 9.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-

vosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés.
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Csatolandó:
– szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, nyelvismeretet igazoló okmá-

nyok másolata.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenéstõl számított 30 nap.

A pályázatokat az ÁNTSZ Komárom-Esztergom Me-
gyei Intézete megyei tisztifõorvosának címezve [2800
Tatabánya, Erdész u. 5–7.] kell benyújtani. Érdeklõdni le-
het: ÁNTSZ Komárom-Esztergom Megyei Intézet megyei
tisztifõorvosánál tel.: (34) 310-831.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a
Ktv. 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen. A pályázat elbí-
rálásának határideje: a pályázati határidõ lejártát követõ
10 nap.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

Az ÁNTSZ Komárom-Esztergom Megyei Intézetének
megyei tiszti fõorvosa

pályázatot hirdet
2 fõ közegészségügyi-járványügyi felügyelõi állás

köztisztviselõi kinevezéssel történõ betöltésére

Munkahely: ÁNTSZ Dorogi Városi Intézet
2510 Dorog, Bécsi utca 9.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– fõiskolai szintû közegészségügyi-járványügyi fel-

ügyelõi szakképzettség.

Csatolandó:
– szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, nyelvismeretet igazoló okmá-

nyok másolata.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenéstõl számított 30. nap.

A pályázatokat az ÁNTSZ Komárom-Esztergom Me-
gyei Intézete megyei tiszti fõorvosának címezve (2800 Ta-
tabánya, Erdész u. 5–7.) kell benyújtani.

Érdeklõdni lehet: az ÁNTSZ Komárom-Esztergom
Megyei Intézet megyei tiszti fõorvosánál, telelfon: (34)
310-831.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a
Ktv. 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 10. nap.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Pusztavám Község Önkormányzati
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Pusztavám község jegyzõi állásának betöltésére

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. tv.-ben (a továb-
biakban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételek-
nek:

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdésében meghatározott vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ,
annak lehetséges idõpontjáról a pályázatban nyilatkozni
kell.

Kinevezés, bérezés a Ktv.-ben elõírtak szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot Pusztavám község polgármesterének cí-

mezve (Merkatz László polgármester, 8066 Pusztavám,
Kossuth L. u. 64–66.) kell benyújtani.
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Törökbálint nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet

két fõ kiemelt I. fokú építésügyi hatósági feladatokat
ellátó ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való elõkészítése és általános építésügyi hatósági
feladatok ellátása Törökbálint Nagyközség Képviselõ-tes-
tületének Polgármesteri Hivatalában.

A kinevezés határozatlan idõre szól, teljes munkaidõs
foglalkoztatásra.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, több-

szörösen módosított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által
elõírt egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-
tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség,

– a pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvényben
szereplõ általános alkalmazási feltételeknek.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosí-
tott 1992. évi XXIII. törvényben foglalt szabályoknak
megfelelõen.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ
15. nap.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.

A pályázat benyújtásának helye: Törökbálint nagyköz-
ség jegyzõje, 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79.

Telefon: (23) 334-680.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánítására.

Közlemények

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs
tárca nélküli miniszter

pályázati felhívása
az egycsatornás gyûjtõkémények

(termofor kémények) felújításának támogatása
(Kódszám: LKFT-2006-LA-7)

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tár-
ca nélküli miniszter a Magyar Köztársaság 2006. évi költ-
ségvetésrõl szóló 2005. évi CLIII. törvényben (továbbiak-
ban: költségvetési törvény) biztosított forrásokból a la-
káscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 35. § (2) bekezdése
alapján az alábbi pályázatot teszi közzé:

I. A támogatás célja

A támogatás célja az 1985-ig épült lakóépületek üze-
melõ, gáztüzelõ-berendezések égéstermékeinek elvezeté-
sére szolgáló egycsatornás gyûjtõkéményeinek (a továb-
biakban: termofor kémény) biztonságtechnikai felújítása.

II. A pályázók köre

A pályázat során csak azok a települési önkormányza-
tok – beleértve a fõvárosi önkormányzatot és fõvárosi ke-
rületi önkormányzatokat is – (a továbbiakban: pályázók)
nyerhetnek el központi támogatást, amelyek maguk is pá-
lyázat útján mûködtetett támogatási rendszert hoznak létre
– rendeleti úton – a közigazgatási határaikon belül elhe-
lyezkedõ társasházak, lakásszövetkezeti épületek, illetve
önkormányzati bérházak termofor kéményeinek bizton-
ságtechnikai felújításának elõsegítésére.

Nem vehet részt a pályázaton az a pályázó, amelynek 60
napon túli meg nem fizetett köztartozása van, illetve adós-
ságrendezési eljárás alatt áll.

III. A pályázati feltételek

A pályázat keretén belül a legalább 8 lakással rendelke-
zõ lakóépületekben1 lévõ kettõsfalú, illetve egyesített falú
gyûjtõkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füst-
csövezés olyan felújítási munkálataira igényelhetõ támo-
gatás, amelynek eredményeként biztosítható a tüzelõbe-
rendezések által elõállított, jelenleg a termofor kémények-
be vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése, azok la-
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kásokba, illetve egyéb helyiségekbe történõ és az életbiz-
tonságot veszélyeztetõ visszaáramlásának megakadályo-
zása.

A kéményfelújítás során csak olyan megoldások alkal-
mazhatók, amelyek érvényes építõipari mûszaki enge-
déllyel rendelkeznek. A felújítás során az épületben lévõ
valamennyi termofor kéményt – az állapotának megfe-
lelõen – fel kell újítani.

Nem nyújtható támogatás a termofor kéményekbe bekö-
tött tüzelõberendezések cseréjéhez, illetve javításához,
felújításához.

Nem igényelhetõ támogatás a pályázat benyújtása elõtt
már megkezdett beruházáshoz.2

IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

A pályázaton az egycsatornás gyûjtõkémények felújítá-
sának bekerülési költségéhez vissza nem térítendõ állami
támogatás igényelhetõ.

Az igényelt állami támogatás mértéke a bekerülési költ-
ség maximum 40%-a, de lakásonként legfeljebb 80 000 fo-
rint lehet. A pályázónak a teljes bekerülési költség és a tá-
mogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség
megosztását a pályázatban be kell mutatnia. A költség-
megosztás a termofor kémények felújítási költségei vonat-
kozásában a következõ:

– pályázó önkormányzat a bekerülési költség 30%-a,
– lakástulajdonosok a bekerülési költség 30%-a,
– vissza nem térítendõ állami támogatás maximum a be-

kerülési költség 40%-a, de nem haladhatja meg a
80 000 Ft/lakás összeget3.

Az önkormányzat, illetve a többi lakástulajdonos – az
adott épület esetében – átvállalhatja részben vagy egész-
ben az egyes lakástulajdonost terhelõ saját részt. A lakás-
tulajdonosok az önkormányzatot terhelõ saját részt
részben vagy egészben átvállalhatják.

Az önkormányzat saját erõként beszámíthatja:
1. az önkormányzat tulajdonában lévõ saját pénzeszkö-

zöket;
2. a projekt finanszírozására felvenni tervezett, vagy

felvett pénzintézeti kölcsönt;
3. más költségvetési forrásból származó, e célra felhasz-

nálható, készpénzben, ellenszolgáltatás nélkül nyújtott
vissza nem térítendõ támogatást, valamint egyéb ado-
mányt4.

2 A R. 39. § (6) bekezdése szerint: „A pályázat benyújtása elõtt megkez-
dett programra támogatás nem adható. A megkezdés idõpontjának építési be-
ruházás esetén az építési naplóba történt elsõ bejegyzés idõpontját, egyéb
program esetén az elsõ pénzügyi kifizetés idõpontját kell tekinteni.”

3 Minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehetõ figyelembe.
4 Támogatásként, adományként csak készpénz számítható be, tehát pél-

dául közhasznú munka, harmadik személy által felajánlott építési anyag nem!

Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költsé-
gei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költ-
ségeknél alacsonyabbak, az állami támogatás összege ez-
zel arányosan csökken. Az állami támogatás összege ab-
ban az esetben sem nõ, ha a pályázónak (tulajdonos/ok és
az önkormányzat) a beruházás megvalósítása során a pá-
lyázatban megjelölthöz képest többletköltségei merülnek
fel. Ezt a pályázónak saját forrásából kell finanszírozni.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határ-
ideje

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati for-
manyomtatványokon nyújtható be.

2. A pályázat részletes feltételeit a Pályázati útmutató
tartalmazza. A pályázati formanyomtatványok és a Pályá-
zati útmutató az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal In-
ternetes honlapjáról letölthetõ (www.oleh.hu). A forma-
nyomtatvány nem változtatható sem tartalmában, sem
alakjában.

3. A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek
megfelelõen, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtat-
vány minden kérdésére választ adva és az elõírt dokumen-
tumok csatolásával kell benyújtani.

4. A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban,
ajánlott küldeményként a következõ címre kell beküldeni:

Kettõ kg alatt levélként:
Lakáspályázatok
Kódszám: LKFT-2006-LA-7
Budapest
Pf. 41.
1441

Kettõ kg felett csomagként:
Lakáspályázatok
Kódszám: LKFT-2006-LA-7
Budapest
Rb. 2.
1448

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázaton-
ként egyszeri, 20 000 Ft összegû pályázati díjat kell fi-
zetni.

6. A pályázatok befogadása folyamatos, benyújtási ha-
táridõ: 2006. szeptember 29.

A támogatási keret kimerülése esetén a regionális fej-
lesztésért és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli minisz-
ter hirdetményt tesz közzé, és a pályázatok befogadását le-
állítja.
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A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs
tárca nélküli miniszter

pályázati felhívása
lakbértámogatásra

(Kódszám: LBT-2006-LA-8)

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs tár-
ca nélküli miniszter a Magyar Köztársaság 2006. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvényben (további-
akban: költségvetési törvény) biztosított forrásokból a la-
káscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 32/D. § alapján az
alábbi pályázatot teszi közzé:

I. A támogatás célja

A támogatás célja a nem állami és nem önkormányzati
tulajdonban lévõ bérlakásban lakó, a R-ben meghatározott
feltételeknek megfelelõ jövedelmi helyzetük alapján rá-
szoruló, gyermeket nevelõ bérlõk lakbér megfizetésének
támogatása.

II. A pályázók köre

A pályázat során azok a települési önkormányzatok
– beleértve a fõvárosi önkormányzatot és a fõvárosi kerü-
leteket is – (továbbiakban: önkormányzat) nyerhetnek el
állami támogatást, amelyek szabályozzák a lakbértámo-
gatás igénybevételének részletes szabályait, valamint az
állami támogatással legalább megegyezõ összegû saját
forrást a lakbértámogatásra fordítanak.

Nem vehet részt a pályázaton az a települési önkor-
mányzat, amelynek 60 napon túli meg nem fizetett köztar-
tozása van, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll.

III. Fontosabb pályázati feltételek

Központi lakbértámogatást igényelhet az önkormányzat
az általa felvett hitel felhasználásával a tulajdonába került
bérlakásban, továbbá a nem önkormányzati és nem állami
tulajdonban lévõ bérlakásban lakó, a háztartásukban gyer-
meke(ke)t eltartó lakást bérlõ számára, ha az alábbi feltéte-
lek együttesen fennállnak:

– a bérelt lakás mérete nem haladja meg a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tör-
vény 38. § (4) bekezdésének b)–e) pontjában foglalt – a la-
kásfenntartási támogatásra alkalmazandó – mértékeket,

– a család jövedelme nem haladja meg a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény
38. § (2) bekezdése szerint alkalmazandó jövedelemhatárt,

– a család vagyona nem haladja meg a gyermekek vé-
delmérõl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 19. § szerinti – a rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatás feltételeként elõírt – vagyon mértékét.

– A lakbértámogatás nyújtásának feltétele, hogy a la-
kás tulajdonosa a bérleti szerzõdésben hozzájáruljon ah-
hoz, hogy az önkormányzat az adóazonosító adatait meg-
küldje az állami adóhatóság területileg illetékes igazgató-
ságának.

IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

A központi lakbértámogatás mértéke nem lehet több
mint a lakbér 30%-a, de legfeljebb havi 7000 forint, ezzel
legalább azonos összegû lakbértámogatást pedig az önkor-
mányzat saját forrásaiból nyújt a bérlõnek.

Vissza nem térítendõ támogatásnak minõsül a R. szerint
biztosított lakbértámogatás a központi forrásból, valamint
az önkormányzat saját forrásából biztosított összege.

A központi lakbértámogatás a pályázatban legfeljebb
három egymást követõ évre igényelhetõ.

Az önkormányzat a tárgyhónapot követõ minden hónap
5-éig elszámol az általa a bérlõknek kifizetett lakbértámo-
gatással, és azt megküldi a Hivatalnak.

A Hivatal a tárgyhónapot követõ hó 25-éig gondosko-
dik az önkormányzat által elszámolt központi lakbértámo-
gatás utólagos folyósításáról.

A folyósítás a készpénzben vállalt saját forrás és az álla-
mi támogatás arányában történik, a támogatási szerzõdés-
ben meghatározott feladatok elvégzését követõen.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határ-
ideje:

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati for-
manyomtatványokon nyújtható be.

2. A pályázat részletes feltételeit a Pályázati útmutató
tartalmazza. A pályázati formanyomtatványok és a Pályá-
zati útmutató az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal
honlapjáról letölthetõ (www.oleh.hu). A formanyomtat-
vány nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

3. A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek
megfelelõen, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtat-
vány minden kérdésére választ adva és az elõírt dokumen-
tumok csatolásával kell benyújtani.

4. A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban,
ajánlott küldeményként a következõ címre kell beküldeni:

Kettõ kg alatt levélként:
Lakáspályázatok
Kódszám: LBT-2006-LA-8
Budapest
Pf. 41.
1441
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Kettõ kg felett csomagként:
Lakáspályázatok
Kódszám: LBT-2006-LA-8
Budapest
Rb. 2.
1448

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázaton-
ként egyszeri, 20 000 Ft összegû pályázati díjat kell
fizetnie.

6. A pályázatok befogadása folyamatos, a végsõ benyúj-
tási határidõ: 2006. szeptember 29. A támogatási keret ki-
merülése esetén a regionális fejlesztésért és felzárkóztatá-
sért felelõs tárca nélküli miniszter hirdetményt tesz közzé
és a pályázatok befogadását leállítja.

Utasítás

A honvédelmi miniszter és a belügyminiszter
54/2006. (HK 12.) HM–BM

együttes utasítása
a Rendészeti Biztonsági Szolgálat Légirendészeti
Parancsnokság állami célú légiközlekedésének

hatósági felügyeletérõl

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
(a továbbiakban: Lt.) 2. § (2) bekezdésének c) pontjában
meghatározott állami célú légiközlekedés hatósági felada-
tainak végrehajtására a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés
f) pontjában és a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 4. § (3) bekezdésének d) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján a következõ

utasítást

adjuk ki.

Általános rendelkezések

1. §

A Rendészeti Biztonsági Szolgálat Légirendészeti
Parancsnokságának (a továbbiakban: Parancsnokság) az
állami célú légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági fel-
ügyeletét a katonai légügyi hatóság (a továbbiakban:
Hatóság) látja el.

2. §

(1) A Hatóság a felügyeleti ellenõrzések végrehajtásá-
ban való részvételre a Magyar Honvédség Légierõ
Parancsnokság (a továbbiakban: MH LEP) és a Magyar
Honvédség Repülõmûszaki Szolgálatfõnökség (a továb-
biakban: MH RMSZF) szakértõit is felkérheti.

(2) A felügyeleti ellenõrzésrõl a Hatóság a tervezett
kezdõnapot megelõzõen 30 nappal a Rendészeti Bizton-
sági Szolgálat parancsnokát értesíti, kivéve, ha az elõzetes
értesítés az ellenõrzés eredményességét veszélyeztetné.

(3) A Hatóság a felügyeleti ellenõrzés megállapításairól
készített jegyzõkönyvet a Rendészeti Biztonsági Szolgálat
parancsnokának az ellenõrzés befejezését követõ 30 napon
belül megküldi.

(4) A hatósági ellenõrzés egyéb kérdései vonatkozásá-
ban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény VI. fejeze-
tének rendelkezéseit kell alkalmazni.

A szakszolgálati engedély

3. §

(1) A Parancsnokság állományába tartozó szakszemély-
zet tagja szakszolgálati tevékenységet csak érvényes szak-
szolgálati engedély birtokában láthat el.

(2) A szakszolgálati engedély kiadására, szakmai és
egészségügyi feltételeire vonatkozóan az Lt., az állami
célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati
engedélyeirõl szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes
rendelet, valamint az állami célú légiközlekedésben foly-
tatott szakszolgálati tevékenység repülõegészségi feltéte-
leirõl szóló 22/2005. (VI. 14.) HM–EüM együttes rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.

A légijármû

4. §

(1) A Parancsnokság által állandó jelleggel üzemben
tartott, illetve üzemeltetett légijármûvet a „Magyar Állami
Légijármû Nyilvántartás”-ba kell felvenni.

(2) A Parancsnokság légijármûvei nyilvántartására,
gyártására, karbantartására és javítására, továbbá a típus-
és légialkalmasságára az Lt. rendelkezéseit és az állami
légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról,
valamint a típus- és légialkalmasságáról szóló 21/1998.
(XII. 21.) HM rendeletet kell alkalmazni.

(3) A Parancsnokság a Hatóság vezetõje igénye alapján
átadja a Hatóságnak az általa üzemben tartott, illetve üze-
meltetett légijármûvek szakmai leírásait.
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Feltételek biztosítása

5. §

A Parancsnokság az általa üzemeltetett mindenkori
légijármû típusokon

a) a légiközlekedési szakszemélyzetek hatósági vizs-
gáztatásához és a hatósági berepülésekhez szükséges repü-
lési jártasság megszerzése és fenntartása érdekében a fo-
lyamatos légijármû-vezetõi kiképzéshez szükséges repülé-
si idõt,

b) új légijármû beszerzése esetén a repülõ-mûszaki alap-
kiképzést,
a Hatóság vezetõje által a felügyelet ellátására kijelölt
személyek számára térítésmentesen biztosítja.

Egyéb szabályok

6. §

Az MH LEP és az MH RMSZF – a jogszabályok kivéte-
lével – az általa alkalmazott (számára elrendelt) és a Pa-
rancsnokság légijármûveit is érintõ repülési, mûszaki, ki-
képzési szabályozók egy példányát a Parancsnokság, vala-
mint az Országos Rendõr-fõkapitányság Közbiztonsági
Fõigazgatósága számára megküldi.

Záró rendelkezés

7. §

Ez az utasítás a közzétételt követõ 15. napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg a Készenléti Rendõrség Légirendé-
szeti Parancsnokság állami célú légiközlekedésének ható-
sági felügyeletérõl szóló 33/1999. (HK 13.) HM–BM
együttes utasítás hatályát veszti.

Juhász Ferenc s. k., Dr. Lamperth Mónika s. k.,
honvédelmi miniszter belügyminiszter

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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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány
címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

Szerkeszti a Belügyminisztérium Jogi fõosztálya, 1903 Budapest, József A. u. 2–4.
Szerkesztésért felelõs: dr. Horváth István.
Szerkeszti: Szepesi Tiborné. Telefon: 441-1175, fax: 441-1708 vagy 441-1537, e-mail: szepesine@bm.gov.hu.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357, vagy faxon:
318-6668. Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában,vagy a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 932 Ft áfával. Egy példány ára: 1127 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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