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Jog sza bály

2006. évi LV.

tör vény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak

felsorolásáról*

Az Or szág gyû lés az Al kot mány 34.  §-a alap ján a kö vet -
ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u mai a követ -
kezõk:

a) Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,

b) Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um,

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

d) Hon vé del mi Mi nisz té ri um,

e) Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um,

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

g) Kül ügy mi nisz té ri um,

h) Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um,

i) Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um,

j) Pénz ügy mi nisz té ri um,

k) Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um.

2.  § Ahol e tör vény hatályba lépését meg elõ zõ en ki adott
tör vény vagy ren de let

a) Bel ügy mi nisz té ri u mot, va la mint bel ügy mi nisz tert
em lít, ott

aa) a he lyi ön kor mány za tok kal, a ka taszt ró fák el le ni
vé de ke zés sel, a köz igaz ga tás-szer ve zés sel, a vá lasz tás sal,
a nép sza va zás sal, a kom mu ná lis  ellátással, a te le pü lés üze -
mel te tés sel, a te met ke zés sel, a  kéményseprõ-ipari köz -
szol gál ta tás sal, a köz ira tok keze lésének szak mai irá nyí tá -
sá val, to váb bá a sport tal kap cso la tos fel ada tok te kin te té -
ben Ön kor mány za ti és Terület fejlesztési Mi nisz té ri u mot,
va la mint ön kor mány za ti és  területfejlesztési mi nisz tert,

ab) a köz biz ton ság, va la mint az élet- és va gyon biz ton -
ság vé del mé vel, az ál lam ha tár õri ze té vel és a ha tár for ga -
lom el len õr zé sé vel, a ma gyar ál lam pol gár ság gal, az anya -
könyv vel, a kül föl di ek be uta zá sá val és tar tóz ko dá sá val,
a me ne dék jog gal, to váb bá a sze mé lyi adat- és lak cím nyil -
ván tar tás sal kap cso la tos fel ada tok te kin te té ben Igaz ság -
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri u mot, va la mint igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz tert,

b) Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u -
mot, va la mint fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi  mi -
nisztert em lít, ott Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot,
va la mint szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. má jus 30-i ülés nap ján fo gad ta el.

c) If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi
Mi nisz té ri u mot, va la mint if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és
esély egyen lõ sé gi mi nisz tert em lít, ott Szo ci á lis és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri u mot, va la mint szo ci á lis és mun ka ügyi
 minisztert,

d) Igaz ság ügyi Mi nisz té ri u mot, va la mint igaz ság ügyi
mi nisz tert em lít, ott Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Miniszté -
riumot, va la mint igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert,

e) In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri u mot, va la mint
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz tert em lít, ott – a köz igaz -
ga tá si in for ma ti kai fel ada to kat ki vé ve – Gaz da sá gi és
Közle kedési Mi nisz té ri u mot, va la mint gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz tert,

f) Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u mát, va la -
mint a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te rét em lít, ott
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri u mot, va la mint ok ta tá si és 
kul tu rá lis mi nisz tert,

g) Ok ta tá si Mi nisz té ri u mot, va la mint ok ta tá si mi nisz -
tert em lít, ott

ga) a ku ta tás-fej lesz tés sel, va la mint a tech no ló gi ai
 innovációval össze füg gõ fel ada tok te kin te té ben Gaz da sá -
gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri u mot, va la mint gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz tert,

gb) a szak kép zés sel kap cso la tos fel ada tok te kin te té ben 
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot, va la mint szo ci á -
lis és mun ka ügyi mi nisz tert,

gc) a ga)–gb) al pon tok ha tá lya alá nem tar to zó fel ada -
tok te kin te té ben Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri u mot,
va la mint ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert,

h) a te rü let fej lesz té sért, az épí tés ügy ága za ti irányítá -
sáért, a la kás gaz dál ko dá sért és la kás po li ti ká ért, va la mint
az ide gen for ga lom ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs miniszté -
riumot, va la mint mi nisz tert em lít, ott Ön kor mány za ti és
 Területfejlesztési Mi nisz té ri u mot, va la mint önkormány -
zati és te rü let fej lesz té si mi nisz tert,

i) az Eu ró pai Unió kö zös sé gi po li ti ká i ból ere dõ kor -
mány za ti fel ada tok tár ca kö zi össze han go lá sá ért fe le lõs
mi nisz tert em lít, azon kül ügy mi nisz tert,

j) a ha tá ron tú li ma gya rok ügye i vel, va la mint a Ha tá ron 
Tú li Ma gya rok Hi va ta lá nak fel ügye le té vel kap cso la tos
fel adat kör rel össze füg gés ben Kül ügy mi nisz té ri u mot,
 valamint kül ügy mi nisz tert, ott Mi nisz ter el nö ki Hi va talt,
va la mint Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert,

k) a köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada to kért, va la mint
or szá gos szin tû fej lesz tés sel, fej lesz té si ter ve zés sel és
prog ra mo zás sal kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kért
 felelõs mi nisz té ri u mot vagy mi nisz tert em lít, ott Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt, va la mint Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
 vezetõ mi nisz tert

kell ér te ni.

3.  § (1) Ez a tör vény az or szág gyû lé si kép vi se lõk
2006. évi ál ta lá nos vá lasz tá sát köve tõen meg ala kult
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 Országgyûlés ál tal vá lasz tott mi nisz ter el nök megválasz -
tásával egy ide jû leg lép ha tály ba.

(2) A tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá -
sá ról  szóló 2002. évi XI. tör vény, a Ma gyar Köz tár sa ság
mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról  szóló 2002. évi XI. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXVII. tör vény, va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel -
sorolásáról  szóló 2002. évi XI. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2004. évi XCV. tör vény.

(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a költ ség ve té si 
tör vény ke re tei kö zött az e tör vény vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges fe je ze tek kö zöt ti elõ irány zat-át cso por to sí tá so kat
 elvégezze.

(4) Az e tör vénnyel más szerv hez át ke rü lõ fel adat- és
ha tás kö rök te kin te té ben – az el lá tá suk hoz kap cso ló dó
egyéb fel ada tok ra, jo go sult sá gok ra és kö te le zett sé gek re is
ki ter je dõ en – a fel ada tot ere de ti leg el lá tó szerv jog utód ja
az adott fel ada tot, ha tás kört át ve võ szerv.

(5) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak alkalma -

zása szem pont já ból a 2.  §-ban meg je lölt mi nisz té ri u mot,
 illetve köz igaz ga tá si szer vet kell az ott meg je lölt szer ve ze -
tek jog utód já nak te kin te ni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

Köz le mé nyek

A Legfõbb Ügyészség
közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítésérõl

Ve res Fe renc né leg fõbb ügyész sé gi tiszt vi se lõ el tu laj -
do ní tott 100119 sor szá mú szol gá la ti iga zol vá nyát a Leg -
fõbb Ügyész ség Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga -
tá si Fõ osz tá lya ér vény te le ní tet te.
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Al ber tir sa 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 7 474 802 – 7 474 802 7 445 227 – 7 445 227
I. Im ma te ri á lis ja vak 28 321 – 28 321 15 969 – 15 969

II. Tár gyi esz kö zök 7 393 348 – 7 393 348 7 369 903 – 7 369 903
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 15 245 – 15 245 13 503 – 13 503
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 37 888 – 37 888 45 852 – 45 852
B) FORGÓESZKÖZÖK 148 283 – 148 283 187 340 – 187 340

I. Kész le tek 685 – 685 762 – 762
II. Kö ve te lé sek 49 755 – 49 755 63 670 – 63 670

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 65 567 – 65 567 95 109 – 95 109
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 32 276 – 32 276 27 799 – 27 799

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 7 623 085 – 7 623 085 7 632 567 – 7 632 567

D) SAJÁT TÕKE 7 398 570 – 7 398 570 7 417 921 – 7 417 921
1. In du ló tõ ke 197 640 – 197 640 197 640 – 197 640
2. Tõ ke vál to zá sok 7 200 930 – 7 200 930 7 220 281 – 7 220 281
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 35 464 – 35 464 63 785 – 63 785
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 35 464 – 35 464 63 785 – 63 785

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 189 051 – 189 051 150 861 – 150 861

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 54 460 – 54 460 31 969 – 31 969
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 72 212 – 72 212 59 769 – 59 769

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 62 379 – 62 379 59 123 – 59 123

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 7 623 085 – 7 623 085 7 632 567 – 7 632 567

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 527 009 493 958 493 937
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 171 117 160 766 160 751
03. Do lo gi ki adá sok 318 875 322 895 321 576
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 175 108 180 917 180 916
05. El lá tot tak jut ta tá sai 4 800 4 200 4 177
06. Fel újí tás 24 973 33 722 33 721
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 107 555 91 399 91 399
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 329 437 1 287 857 1 286 477
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 22 649 23 263 23 263
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai 52 000 52 000 –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 74 649 75 263 23 263
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 404 086 1 363 120 1 309 740
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 57 766 71 902 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –4 477
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 461 852 1 435 022 1 305 263
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 192 161 191 692 191 999
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 655 971 659 400 643 835
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 16 800 10 506 10 506
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 15 000 7 761 7 761
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 479 353 509 007 491 262
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 355 027 440 708 410 906
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 344 285 1 370 605 1 337 602
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei – 459 459
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 52 000 52 000 –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 52 000 52 459 459
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 396 285 1 423 064 1 338 061
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 65 567 11 958 47 412
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –3 256
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 461 852 1 435 022 1 382 217
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) 22 649 22 804 98 537
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –22 649 –22 804 –22 804
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 1 221

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 65 567 95 109
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –30 103 –31 324
 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) 35 464 63 785
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –3 491 –788
 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) 31 973 62 997
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 vá nya 31 371 40 683
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vá nya 602 22 314

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Al ber tir sa Vá ros 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 számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek
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 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 megbízható és valós képet ad.

Rom sics Ani kó s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ba kony cser nye Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 774 558 1 785 894
I. Im ma te ri á lis ja vak 252 130
II. Tár gyi esz kö zök 1 293 982 1 320 550
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 24 330 24 379
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 455 994 440 835

B) FORGÓESZKÖZÖK 41 186 44 468
I. Kész le tek – –
II. Kö ve te lé sek 7 713 11 514
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 24 101 22 421
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 372 10 533

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 815 744 1 830 362

D) SAJÁT TÕKE 1 696 633 1 733 744
1. In du ló tõ ke 49 090 49 090
2. Tõ ke vál to zá sok 1 647 543 1 684 654
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 17 616 17 200
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 17 616 17 200
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 101 495 79 418
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 27 548 33 932
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 58 090 29 732
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 857 15 754

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 815 744 1 830 362

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 173 652 173 600 169 772
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 56 378 56 852 54 821
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 117 976 138 659 118 452
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 37 254 38 790 34 637
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 2 251 4 379 4 465
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 90 624 92 108 86 972
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 478 135 504 388 469 119
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 19 670 10 108 10 108
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 19 670 10 108 10 108
12. Pénz for gal mi ki adá sok (8+11) 497 805 514 496 479 227
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 5 711 5 796 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 161
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 503 516 520 292 480 388
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 35 363 37 345 35 948
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 153 087 154 596 147 434
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 11 400 3 371 998
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 264 534 294 987 286 429
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 167 873 194 815 194 815
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 464 384 490 299 470 809
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 21 516 8 580 8 002
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) 21 516 8 580 8 002
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 485 900 498 879 478 811
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 17 616 21 413 21 413
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –103
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 503 516 520 292 500 121
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

[22+27–8–13 (költ ség ve té si hi ány(–) költ ség ve té si több let (+)] –1 846 1 528 23 103
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 1 846 –1 528 –2 106

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 24 101 – – 22 421 – 22 421
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –6 485 – – –5 221 – –5 221
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) 17 616 – – 17 200 – 17 200
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 (±) –682 – – –2 498 – –2 498

Költ ség ve té si ki uta lás ki uta lan dó 
tá mo ga tás mi att 3 797 – – – – –

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) 20 731 – – 14 702 – 14 702
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 19 999 – – 12 198 – 12 198
13. Sza bad pénz ma rad vány 732 – – 2 504 – 2 504

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ba kony cser nye 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 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 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.
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Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló Ba kony cser nye 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.

Az in gat lan ka tasz te ri nyil ván tar tás ban és a va gyon ki mu ta tás ban sze rep lõ ér ték ada tok a be szá mo ló val összhangban
vannak.

Slud Sán dor né s. k.,
könyvvizsgáló

Balatonfüred Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 12 038 214 – 12 038 214 12 637 879 – 12 637 879
I. Immateriális javak 17 682 – 17 682 32 663 – 32 663

II.Tárgyi eszközök 10 779 136 – 10 779 136 11 004 718 – 11 004 718
III. Befektetett pénzügyi eszközök 935 221 – 935 221 998 368 – 998 368
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 306 175 – 306 175 602 130 – 602 130
B) FORGÓESZKÖZÖK 996 276 – 996 276 1 803 899 – 1 803 899

I. Készletek 65 – 65 69 – 69
II. Követelések 153 185 – 153 185 528 248 – 528 248

III. Értékpapírok 443 481 – 443 481 393 481 – 393 481
IV. Pénzeszközök 331 768 – 331 768 820 246 – 820 246
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 67 777 – 67 777 61 855 – 61 855

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 13 034 490 – 13 034 490 14 441 778 – 14 441 778

D) SAJÁT TÕKE 12 122 642 – 12 122 642 12 732 675 – 12 732 675
1. Indulótõke 488 859 – 488 859 488 859 – 588 859
2. Tõkeváltozások 11 633 783 – 11 633 783 12 243 816 – 12 243 816
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 313 532 – 313 532 787 320 – 787 320
I. Költségvetési tartalékok 313 532 – 313 532 787 320 – 787 320

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 598 316 – 598 316 921 783 – 921 783

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 312 414 – 312 414 364 133 – 364 133
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 199 915 – 199 915 462 869 – 462 869

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 85 987 – 85 987 94 781 – 94 781

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 13 034 490 – 13 034 490 14 441 778 – 14 441 778

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
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. Személyi juttatások 988 460 1 053 810 1 002 742
02. Munkaadókat terhelõ járulék 314 376 337 757 319 349
03. Dologi kiadások 849 928 991 464 938 404
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 184 481 313 805 298 332
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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. Ellátottak juttatásai 5 998 5 966 4 778
06. Felújítás 40 200 51 110 30 627
07. Felhalmozási kiadások 999 306 1 751 636 1 041 497
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07) 3 382 749 4 505 548 3 635 729
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 45 964 71 264 67 647
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 45 964 71 264 67 647
12. Pénzforgalmi kiadások 3 428 713 4 576 812 3 703 376
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 67 760 49 407 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – –5 922
15. Kiadások összesen (12+13+14) 3 496 473 4 626 219 3 697 454
16. Intézményi mûködési bevételek 420 624 499 551 557 849
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 1 518 734 1 484 660 1 451 196
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 180 030 457 908 844 594
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 5 000 5 000 3 907
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1 020 550 1 540 988 1 197 421
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 588 347 688 287 688 080
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 3 139 938 3 983 107 4 051 060
23. Hitelek, kölcsönök bevételei 302 625 302 625 71 200
24. Értékpapírok bevételei 53 910 53 910 54 904
25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 356 535 356 535 126 104
26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 3 496 473 4 339 642 4 177 164
27. Pénzforgalom nélküli bevételek – 286 577 286 575
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek összesen – – –4 217
29. Bevételek összesen (26+27+28) 3 496 473 4 626 219 4 459 522
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27+8+13) –310 571 –285 271 701 906
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 310 571 285 271 58 457
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – 1 705

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
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. Záró pénzkészlet 325 753 – 325 753 801 246 – 801 246
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±) –12 221 – –12 221 –13 926 – –13 926
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

(–) –8 969 – –8 969 47 728 – 47 728
 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 322 501 – 322 501 739 592 – 739 592
 6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 16 692 – 16 692 –14 547 – –14 547
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány

(5±6±7±8±9) 339 193 – 339 193 725 045 – 725 045
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

Ba la ton fü red 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 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 elõírásainak sajátosságaira – felülvizsgáltam.

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 egy sze rû sí tett éves
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 általános számviteli elvek 
szerint készítették el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Ba la ton fü red Vá ros 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.

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

Ba la ton ke ne se 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 11 536 681 – 11 536 681 11 594 142 – 11 594 142
I. Im ma te ri á lis ja vak 13 617 – 13 617 7 500 – 7500
II. Tár gyi esz kö zök 10 570 937 – 10 570 937 10 667 302 – 10 667 302
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 57 609 – 57 609 55 698 – 55 698
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 894 518 – 894 518 863 642 – 863 642
B) FORGÓESZKÖZÖK 97 752 84 97 836 95 564 – 95 564

I. Kész le tek 448 – 448 298 – 298
II. Kö ve te lé sek 61 828 84 60 912 40 677 – 40 677
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 7 672 – 7 672 26 599 – 26 599
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 28 804 – 28 804 27 990 – 27 990

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 11 634 433 84 11 634 517 11 689 706 – 11 689 706

D) SAJÁT TÕKE 11 501 166 180 11 501 346 11 458 854 – 11 458 854
1. In du ló tõ ke 139 027 – 139 027 139 027 – 139 027
2. Tõ ke vál to zá sok 11 362 139 180 11 362 319 11 313 827 – 11 319 827
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 9 967 – 9 967 30 211 – 30 211
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 9 967 – 9 967 30 211 – 30 211
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 123 300 –96 126 707 200 641 – 200 641
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 43 302 – 43 302 58 394 – 58 394
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 54 508 –96 54 412 117 869 – 117 869
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 28 993 – 28 993 24 378 – 24 378

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 11 634 433 84 11 638 020 11 689 706 – 00 689 706
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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 362 268 357 753 332 177
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 115 174 113 681 105 964
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 194 496 318 030 314 778
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 38 668 128 450 114 299
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 324 324
06. Fel újí tás 2 000 14 904 14 201
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 251 913 262 887 148 074
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 964 519 1 196 029 1 029 817
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 14 661 44 081 15 391
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 654 605
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 14 661 44 735 15 996
12. Pénz for gal mi ki adá sok 979 180 1 240 764 1 045 813
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 27 978 38 756 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 205
15. Ki adá sok össze sen 1 007 158 1 279 520 1 046 018
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 102 273 151 083 160 308
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 430 903 437 978 442 090
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 72 000 72 000 1 540
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 2 000 2 000 1 116
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 297 750 476 211 377 595
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 136 420 215 710 215 710
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 902 926 1 137 272 981 533
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 103 592 129 600 83 897
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 640 640 627
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 104 232 130 240 84 524
26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 007 158 1 267 512 1 066 057
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 12 008 9 967
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 112
29. Be vé te lek össze sen 1 007 158 1 279 520 1 074 912
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –89 571 –85 505 –38 317
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 89 571 85 505 68 528
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –1 317

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 7 672 – 7 672 26 599 – 26 599
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 2 295 – 2 295 3 612 – 3 612
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 9 967 – 9 967 30 211 – 30 211
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –15 549 – –15 549 5 706 – 5 706
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 –5 582 – –5 582 35 917 – 35 917

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 az egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés, könyv vi te li mér leg, pénz ma rad vány- és ered mény ki mu ta -
tás (1–4. sz. mel lék let) fe lül vizs gá la ta so rán olyan hi á nyos sá go kat nem ta pasz talt, amely mi att a be szá mo lót füg gõ, kor -
lá to zott vagy el uta sí tó zá ra dék kal kel le ne el lát ni. Ezért a be szá mo ló nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz az au di tá lá si el té ré sek -
kel hoz zá já rul, a beszámolót a számviteli törvényben foglaltak szerint elfogadja.

A könyv vizs gá lói zá ra dé kot a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tv. 158. § (1) be kez dé se alap ján a kö vet ke zõk sze rint
adja meg:

Az egy sze rû sí tett be szá mo lót, egy sze rû sí tett könyv vi te li mér le get, pénz for gal mi je len tést pénz ma rad vány- és ered -
mény ki mu ta tást (1–4. sz. mel lék let) a szám vi te li tör vény ben és az ál ta lá nos szám vi te li alap el vek ben foglaltak szerint
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.

Kiss Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló

Bé kés csa ba 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 49 939 469 – 49 939 469 51 139 035 – 51 139 035
I. Im ma te ri á lis ja vak 42 836 – 42 836 50 834 – 50 834

II. Tár gyi esz kö zök 42 571 369 – 42 571 369 43 577 190 – 43 577 190
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 787 850 – 1 787 850 1 932 741 – 1 932 741
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 5 537 414 – 5 537 414 5 578 270 – 5 578 270
B) FORGÓESZKÖZÖK 3 344 494 – 3 344 494 2 738 223 – 2 738 223

I. Kész le tek 80 705 – 80 705 100 505 – 100 505
II. Kö ve te lé sek 775 840 – 775 840 456 823 – 456 823

III. Ér ték pa pí rok 291 942 – 291 942 342 156 – 342 156
IV. Pénz esz kö zök 1 123 853 – 1 123 853 1 013 733 – 1 013 733
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 072 154 – 1 072 154 825 006 – 825 006

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 53 283 963 – 53 283 963 53 877 258 – 53 877 258
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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 49 435 649 – 49 435 649 50 052 316 – 50 052 316
1. In du ló tõ ke 2 334 803 – 2 334 803 2 319 486 – 2 319 486
2. Tõ ke vál to zá sok 47 100 846 – 47 100 846 47 732 830 – 47 732 830
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 296 444 – 1 296 444 1 062 220 – 1 062 220
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 296 444 – 1 296 444 1 062 220 – 1 062 220

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 551 870 – 2 551 870 2 762 722 – 2 762 722

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 654 459 – 654 459 1 066 014 – 1 066 014
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 997 848 – 997 848 920 189 – 920 189

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 899 563 – 899 563 776 519 – 776 519

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 53 283 963 – 53 283 963 53 877 258 – 53 877 258

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 7 911 283 8 535 778 8 162 494
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 2 696 708 2 870 007 2 685 827
03. Do lo gi ki adá sok 4 688 617 5 888 331 5 882 362
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 581 486 1 062 903 992 558
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 58 466 56 917
06. Fel újí tás 346 000 494 951 428 685
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 829 531 2 718 944 1 664 927
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 18 053 625 21 629 380 19 873 770
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 290 000 569 296 647 746
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 40 205 59 532
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 290 000 609 501 707 278
12. Pénz for gal mi ki adá sok 18 343 625 22 238 881 20 581 048
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 642 957 214 190 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –247 148
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 18 986 582 22 453 071 20 333 900
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 466 624 1 700 015 1 732 218
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 5 788 775 5 752 181 5 638 930
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 340 000 345 634 333 970
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 273 000 276 895 229 174
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 10 621 772 11 996 954 11 794 981
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 6 057 040 6 680 225 6 424 457
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 18 217 171 19 794 784 19 500 099
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 769 411 777 097 846 725
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 591 097 –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 769 411 1 368 194 846 725
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 18 986 582 21 162 978 20 346 824
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 1 290 093 1 626 325
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –123 415
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 18 986 582 22 453 071 21 894 734
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –479 411 –758 693 1 252 654
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 479 411 758 693 139 447
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 123 733
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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 1 117 773 – 1 117 773 1 007 282 – 1 007 282
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 178 671 – 178 671 54 938 – 54 938
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 60 435 – 60 435 10 098 – 10 098
 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) 1 236 009 – 1 236 009 1 052 122 – 1 052 122
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –15 163 – –15 163 –39 002 – –39 002
 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) 1 220 846 – 1 220 846 1 013 120 – 1 013 120
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 441 130 – 441 130 298 834 – 298 834
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 682 743 – 682 743 625 714 – 625 714
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 103 321 – 103 321 88 572 – 88 572

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a he lyi ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, 
azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül -
vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves költ ség -
ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le -
zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról 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.

Meny hért Ist ván s. k.,
könyv vizs gá ló
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Bu da örs Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 20 126 353 23 927 502
I. Im ma te ri á lis ja vak 49 420 72 460
II. Tár gyi esz kö zök 17 336 256 18 373 525
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 421 243 1 479 762
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 1 319 434 4 001 755

B) FORGÓESZKÖZÖK 3 139 986 2 096 232
I. Kész le tek 1 122 1 032
II. Kö ve te lé sek 229 605 260 997
III. Ér ték pa pí rok 1 781 227 124 172
IV. Pénz esz kö zök 983 653 1 635 906
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 144 379 74 125

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 23 266 339 26 023 734

D) SAJÁT TÕKE 20 239 066 19 719 330
1. In du ló tõ ke 680 805 680 805
2. Tõ ke vál to zá sok 19 558 261 19 038 525
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 835 010 1 507 153
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 835 010 1 507 153
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 192 263 4 797 251
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 340 000 2 102 466
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 559 241 2 491 907
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 293 022 202 878

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 23 266 339 26 023 734

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 3 058 421 3 166 723 3 002 596
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 985 939 1 020 607 943 849
03. Do lo gi ki adá sok 3 464 255 3 861 686 2 834 260
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 866 724 1 095 332 932 357
05. El lá tot tak jut ta tá sai 49 453 57 741 51 083
06. Fel újí tás 420 000 754 898 515 387
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 715 971 5 541 104 3 915 442
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 12 560 763 15 498 091 12 194 974
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 213 495 294 676 224 121
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 213 495 294 676 224 121
12. Pénz for gal mi ki adá sok 12 774 258 15 792 767 12 419 095
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 521 625 255 175 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –70 254
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 13 295 883 16 047 942 12 348 841
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 888 149 950 079 659 519
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 6 954 493 6 954 793 6 603 685
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 156 859 1 121 849 71 121
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 6 000 6 000 6 000
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök – – –
21. 80/73+74+85+86+87+105–88–...104+112 1 462 927 1 920 068 1 948 293
22. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 195 389 1 521 232 1 521 232
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

23. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 10 462 428 10 946 789 9 282 618
24. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 2 833 455 2 494 638 2 089 095
25. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 1 781 227 1 719 525
26. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 2 833 455 4 275 865 3 808 620
27. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 13 295 883 15 222 654 13 091 238
28. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 825 288 825 288
29. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –90 061
30. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 13 295 883 16 047 942 13 826 465
31. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –2 619 960 –3 981 189 –2 087 068
32. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 2 619 960 3 981 189 3 584 499
33. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –19 807

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 982 989 1 635 325
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge ± –147 979 –128 172
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) 148 900 21 882
 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) 686 110 1 485 271
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók ± 278 2 103
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok ± – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
 9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel ± – –
 10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) 686 388 1 487 374
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 vá nya 549 000 1 347 173
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vá nya 137 388 140 201

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Bu da örs 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 gáltam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû -
sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te -
le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló, 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 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.

Szi ta Lász ló s. k.,
könyv vizs gá ló
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Bu da pest Fõ vá ros Te réz 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 23 018 299 – 23 018 299 22 987 032 – 22 987 032
I. Im ma te ri á lis ja vak 27 443 – 27 443 31 216 – 31 216

II. Tár gyi esz kö zök 6 329 066 – 6 329 066 6 193 441 – 6 193 441
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 491 142 – 1 491 142 1 448 837 – 1 448 837
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 15 170 648 – 15 170 648 15 313 538 – 15 313 538
B) FORGÓESZKÖZÖK 3 176 099 – 3 176 099 2 539 378 – 2 539 378

I. Kész le tek 2 888 – 2 888 3 225 – 3 225
II. Kö ve te lé sek 1 970 353 – 1 970 353 1 293 918 – 1 293 918

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 863 801 – 863 801 905 911 – 905 911
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 339 057 – 339 057 336 324 – 336 324

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 26 194 398 – 26 194 398 25 526 410 – 25 526 410

D) SAJÁT TÕKE 24 280 704 – 24 280 704 23 732 016 – 23 732 016
1. In du ló tõ ke 1 898 711 – 1 898 711 1 898 711 – 1 898 711
2. Tõ ke vál to zá sok 22 381 993 – 22 381 993 21 833 305 – 21 833 305
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 876 783 – 876 783 942 740 – 942 740
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 876 783 – 876 783 942 740 – 942 740

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 036 911 – 1 036 911 851 654 – 851 654

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 402 269 – 402 269 316 245 – 316 245
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 308 567 – 308 567 235 914 – 235 914

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 326 075 – 326 075 299 495 – 299 495

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 26 194 398 – 26 194 398 25 526 410 – 25 526 410

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 4 129 276 4 113 176 3 847 158
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 1 369 957 1 353 967 1 214 658
03. Do lo gi ki adá sok 5 490 299 5 259 253 4 579 965
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 825 720 1 219 311 1 118 196
05. El lá tot tak jut ta tá sai 18 104 56 836 49 139
06. Fel újí tás 1 006 384 595 456 291 412
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 130 305 785 048 732 019
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 12 970 045 13 493 047 11 832 547
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 269 500 287 000 265 588
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 269 500 287 000 265 588
12. Pénz for gal mi ki adá sok 13 239 545 13 780 047 12 098 135
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 739 508 258 258 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –2 733
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 13 979 053 14 038 305 12 095 402
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 280 518 1 163 180 1 014 702
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 5 288 797 5 387 516 5 381 505
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 4 122 254 3 617 506 2 632 626
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 4 122 254 1 520 680 1 907 500
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 2 618 984 2 924 819 3 042 123
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 459 769 1 664 420 1 664 420
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 13 310 553 13 093 021 12 070 956
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 668 500 68 500 93 136
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) 668 500 68 500 93 136
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 13 979 053 13 61 521 12 164 092
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 876 784 876 784
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –33 247
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 13 979 053 14 038 305 13 007 629
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –399 000 218 500 1 115 193
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 399 000 –218 500 –172 452
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –30 514

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 781 277 – 781 277 816 720 – 816 720
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 95 506 – 95 506 126 020 – 126 020
 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) 876 783 – 876 783 942 740 – 942 740
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 338 – 1 338 –2 398 – –2 398
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –1 337 – –1 337 –177 – –177
 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) 876 784 – 876 784 940 165 – 940 165
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 2 339 – 2 339 1 547 – 1 547
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 447 182 – 447 182 803 650 – 803 650
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 427 263 – 427 263 134 968 – 134 968

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Bu da pest Fõ vá ros Te réz vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi össze vont egy sze rû sí tett éves költ -
ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti
könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál 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 költ ség ve té si be szá mo ló Bu -
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da pest Fõ vá ros Te réz vá ros Ön kor mány za ta 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl
meg bíz ha tó és valós képet ad.

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

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

Bu da pest Jó zsef 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 150 826 920 –6 498 813 144 328 107 140 241 720 2 465 292 142 707 012
I. Im ma te ri á lis ja vak 128 337 – 128 337 102 922 – 102 922

II. Tár gyi esz kö zök 149 081 908 –6 498 813 142 583 095 138 708 980 2 465 292 141 174 272
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 392 915 – 1 392 915 1 209 603 – 1 209 603
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 223 760 – 223 760 220 215 – 220 215
B) FORGÓESZKÖZÖK 7 429 105 – 7 429 105 6 917 954 –138 925 6 779 029

I. Kész le tek 10 910 – 10 910 20 692 – 20 692
II. Kö ve te lé sek 1 718 571 – 1 718 571 1 461 516 –138 925 1 322 591

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 5 121 985 – 5 121 985 4 926 337 – 4 926 337
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 577 639 – 577 639 509 409 – 509 409

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 158 256 025 –6 498 813 151 757 212 147 159 674 2 326 367 149 486 041

D) SAJÁT TÕKE 150 399 816 – 143 901 003 137 982 064 2 326 367 140 308 431
1. In du ló tõ ke 3 553 666 – 3 553 666 3 553 666 – 3 553 666
2. Tõ ke vál to zá sok 90 823 810 –295 608 90 528 202 87 778 636 –208 969 87 569 667
3. Ér té ke lé si tar ta lék 56 022 340 –6 203 205 49 819 135 46 649 762 2 535 336 49 185 098

E) TARTALÉKOK 5 139 580 – 5 139 580 5 033 960 – 5 033 960
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 5 137 317 – 5 137 317 5 030 487 – 5 030 487

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 2 263 – 2 263 3 473 – 3 473
F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 716 629 – 2 716 629 4 143 650 – 4 143 650

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 761 323 – 1 761 323 2 661 808 – 2 661 808
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 395 262 – 395 262 1 080 056 – 1 080 056

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 560 044 – 560 044 401 786 – 401 786

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 158 256 025 –6 498 813 151 757 212 147 159 674 2 326 367 149 486 041

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 5 516 017 5 851 235 5 544 630
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 1 781 167 1 864 092 1 743 657
03. Do lo gi ki adá sok 5 988 935 7 446 119 6 475 784
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 1 938 117 3 016 500 2 760 264
05. El lá tot tak jut ta tá sai 30 175 34 049 29 341
06. Fel újí tás 431 938 929 831 244 156
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 816 028 2 640 065 1 482 754
08. Hi te lek ki adá sai 250 875 329 401 252 116
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 17 753 252 22 111 292 18 532 702
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 485 505 1 426 579 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –68 230
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 18 238 757 23 537 871 18 464 472
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 583 519 1 842 391 1 905 313
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 8 175 856 8 023 938 7 859 988
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 867 777 2 551 246 2 634 234
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 852 777 2 550 006 2 632 876
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 4 221 067 4 437 517 4 840 479
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 598 527 2 539 431 2 539 431
20. Hi te lek be vé te lei 988 085 1 188 986 1 187 068
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) 16 836 304 18 044 078 18 427 082
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 1 402 453 5 493 793 3 573 685
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –158 627
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 18 238 757 23 537 871 21 842 140

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 5 121 234 – 5 121 234 4 925 217 – 4 925 217
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 18 346 – 18 346 108 743 – 108 743
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 9 033 – 9 033 1 923 580 – 1 923 580
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) –2 022 – –2 022 – – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 5 132 569 – 5 132 569 3 110 380 – 3 110 380
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –19 736 – –19 736 9 401 304 9 705
 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 120 – 120 – – –
 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) 5 112 953 – 5 112 953 3 119 781 304 3 120 085
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 37 990 – 37 990 32 874 – 32 874
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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 7874 – 7874 – – –

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 9896 – 9896 – – –

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) –2022 – –2022 – – –

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 738 – 738 – – –

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz -
nál ni ter ve zett ered mény (–) 120 – 120 – – –

 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) –2880 – –2880 – – –

 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) –2880 – –2880 – – –
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 –2142 – –2142 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Bu da pest Jó zsef vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. de cem ber 31-i egy sze rû sí tett be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben és kor mány ren de le tek ben fog lal tak és a Ma gyar or szá gon el fo ga -
dott 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 be szá mo ló és egy sze rû sí tett pénz ma rad vány a Bu da pest Jó zsef vá ro si 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.

Vé le mé nyem kor lá to zá sa nél kül fel hív juk a fi gyel met a pénz ügyi ki mu ta tá sok hoz fû zött meg jegy zé sünk re, szük sé ges 
a pénz ügyi ki mu ta tá sok do ku men tált jo gi alá tá masz tá sá nak tel jes kö rû vé té te le.

Su cha nyecz Ádám né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ce ce 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 678 384 – – 1 322 375 – 1 322 375
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 616 – – 8 569 – 8 569

II. Tár gyi esz kö zök 656 918 – – 1 291 000 – 1 291 000
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 6 381 – – 7 018 – 7 018
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 12 469 – – 15 788 – 15 788
B) FORGÓESZKÖZÖK 128 467 – – 132 701 –16 231 116 470

I. Kész le tek 507 – – 407 – 407
II. Kö ve te lé sek 20 613 – – 78 946 –16 231 62 715

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 22 912 – – 42 941 – 42 941
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 435 – – 10 407 – 10 407

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 806 851 – – 1 455 076 –16 231 1 438 845

D) SAJÁT TÕKE 756 077 – – 800 261 –6 035 794 226
1. In du ló tõ ke 47 422 – – 47 422 – 47 422
2. Tõ ke vál to zá sok 708 655 – – 752 839 –6 035 746 804

E) TARTALÉKOK 17 588 – – 38 351 – 38 351
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 17 588 – – 38 351 – 38 351

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 33 186 – – 616 464 –10 196 606 268

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 9 231 – – 100 471 – 100 471
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 9 196 – – 500 996 –10 196 490 800

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 759 – – 14 997 – 14 997

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 806 851 – – 1 455 076 –16 231 1 438 845

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 183 541 182 706 176 579
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 61 347 61 087 58 973
03. Do lo gi ki adá sok 66 654 83 401 81 039
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 54 014 59 780 57 651
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 4 162 5 025 3 309
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 443 027 680 965 674 952
08. Hi te lek ki adá sai 1 500 3 808 3 438
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 814 245 1 076 772 1 055 941
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 5 869 19 332 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 972
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 820 114 1 096 104 1 056 913
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 31 389 13 395 15 301
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 138 814 136 370 143 196
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 23 070 2 958 2 682
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 2 470 2 358 2 236
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 488 250 350 315 358 659
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 184 719 221 469 221 036
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

20. Hi te lek be vé te lei 58 591 498 396 481 866
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei 75 000 75 000 75 000
22. Pénz for gal mi be vé te lek (14+15+16+18+20+21) 815 114 1 076 434 1 076 704
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 5 000 19 670 11 935
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 238
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 820 114 1 096 104 1 088 877
26. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –132 091 –569 588 –520 730
27. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 132 091 569 588 553 428
28. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –734

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 22 912 – – 42 941 – 42 941
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –5 324 – – –4 590 – –4 590
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 10 866 – – 5 651 – 5 651
 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) 6 722 – – 32 700 – 32 700
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –7 768 – – 777 – 777
 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) –1 046 – – 33 477 – 33 477
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 – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ce ce Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett össze vont éves be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, to váb bá a vo nat ko zó
kor mány ren de le tek sze rint ké szí tet ték el. A fel tárt és szám sze rû sí tett hi bák mér té kü ket te kint ve nem je len tõ sek, zá rá si
té te lek hez kapcsolódnak.

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

Karpf né Ko lozs vá ri Bor bá la Ibo lya s. k.,
könyv vizs gá ló
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Csa ba csüd 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 308 498 – 308 498 327 586 – 327 586
I. Im ma te ri á lis ja vak 699 – 699 3 824 – 3 824
II. Tár gyi esz kö zök 268 816 – 268 816 280 015 – 280 015
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 14 040 – 14 040 13 814 – 13 814
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 24 943 – 24 943 23 933 – 23 933
B) FORGÓESZKÖZÖK 23 493 – 23 493 7 753 – 7 753

I. Kész le tek 1 492 – 1 492 1 491 – 1 491
II. Kö ve te lé sek 5 272 – 5 272 2 895 – 2 895
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 7 889 – 7 889 1 493 – 1 493
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 840 – 8 840 1 874 – 1 874

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 331 991 – 331 991 335 339 – 335 339

D) SAJÁT TÕKE 292 998 – 292 998 299 662 – 299 662
1. In du ló tõ ke 27 160 – 27 160 27 160 – 27 160
2. Tõ ke vál to zá sok 265 838 – 265 838 272 502 – 272 502
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 4 974 – 4 974 –8 478 – –8 478
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 4 974 – 4 974 –8 478 – –8 478
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 34 019 – 34 019 44 155 – 44 155
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 992 – 992 11 000 – 11 000
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 21 272 – 21 272 21 310 – 21 310
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 755 – 11 755 11 845 – 11 845

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 331 991 – 331 991 335 339 – 335 339

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 166 100 168 483 154 084
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 54 800 55 852 53 682
03. Do lo gi ki adá sok 90 690 112 500 104 644
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 29 760 30 310 26 001
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 600 13 472 3 505
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 228 896 18 679 24 580
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 570 846 399 296 377 496
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 22 070 30 312 33 369
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 22 070 30 312 33 369
12. Pénz for gal mi ki adá sok 592 916 429 608 410 865
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 984 2 020 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –6 966
15. Ki adá sok össze sen 596 900 431 628 403 899
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 33 800 33 800 34 376
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 125 589 125 280 128 027
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 10 860 12 555 4 996
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 3 950 5 005 4 996
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 198 232 183 772 183 922
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 108 424 144 439 144 439
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 368 481 355 407 351 321
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 221 225 76 221 46 092
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 221 225 76 221 46 092
26. Pénz for gal mi be vé te lek 589 706 431 628 397 413
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 7 194 – 4 974
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 462
29. Be vé te lek össze sen 596 900 421 628 402 849
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –199 155 –45 909 –21 201
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 199 155 45 909 12 723
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 7 428

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 6 513 – 6 513 489 – 489
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –1 539 – –1 539 –8 967 – –8 967
 3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya –9 714 – –9 714 1 600 – 1 600
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 14 688 – 14 688 –10 078 – –10 078
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –17 252 – –17 252 –1 862 – –1 862
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány –2 564 – –2 564 –11 940 – –11 940
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:

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 a
2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz -
ha tó és valós képet ad.

Ko vács né Oláh Ve ro ni ka s. k.,
könyv vizs gá ló
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Cser ke szõ lõ 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 1 804 795 – 1 804 795 1 977 293 – 1 977 293
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 942 – 3 942 7 364 – 7 364

II. Tár gyi esz kö zök 1 736 610 – 1 736 610 1 907 854 – 1 907 854
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 6 269 – 6 269 7 252 – 7 252
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 57 974 – 57 974 54 823 – 54 823
B) FORGÓESZKÖZÖK 31 980 – 31 980 87 935 – 87 935

I. Kész le tek 680 – 680 1 491 – 1 491
II. Kö ve te lé sek 14 473 – 14 473 17 331 – 17 331

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 5 436 – 5 436 67 269 – 67 269
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 391 – 11 391 1 844 – 1 844

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 836 775 – 1 836 775 2 065 228 – 2 065 228

D) SAJÁT TÕKE 1 577 628 – 1 577 628 1 826 469 – 1 826 469
1. In du ló tõ ke 30 965 – 30 965 30 965 – 30 965
2. Tõ ke vál to zá sok 1 546 663 – 1 546 663 1 795 504 – 1 795 504
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 5 039 – 5 039 56 589 – 56 589
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 35 699 – 35 699 31 652 – 31 652

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok –30 660 – –30 660 24 937 – 24 937
F) KÖTELEZETTSÉGEK 254 108 – 254 108 182 170 – 182 170

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 142 560 – 142 560 144 878 – 144 878
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 99 928 – 99 928 24 936 – 24 936

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 620 – 11 620 12 356 – 12 356

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 836 775 – 1 836 775 2 065 228 – 2 065 228

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 229 266 232 741 222 757
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 69 984 72 313 73 117
03. Do lo gi ki adá sok 305 074 310 170 250 531
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 47 501 58 600 54 191
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 50 186 56 388 56 571
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 201 672 235 881 241 371
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 903 683 966 093 898 538
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 62 940 63 690 59 094
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 62 940 63 690 59 094
12. Pénz for gal mi ki adá sok 966 623 1 029 783 957 632
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 12 497 6 645 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –9 547
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 979 120 1 036 428 948 085
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 456 397 464 949 475 336
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 170 958 172 913 171 342
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 500 2 500 1 185
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 130
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 298 804 320 705 343 083
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 109 339 188 320 188 320
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 928 659 961 067 990 946
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 50 461 50 461 18 236
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) 50 461 50 461 18 236
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 979 120 1 011 528 1 009 182
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 24 900 22 332
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 733
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 979 120 1 036 428 1 032 247
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) 12 479 13 229 114 740
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –12 479 –13 229 –40 858
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 10 280

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 5 221 – 5 221 67 051 – 67 051
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –182 – –182 –10 462 – –10 462
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – 2 568 – 2 568
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) –30 660 – –30 660 24 937 – 24 937
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 35 699 – 35 699 29 084 – 29 084
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 19 103 – 19 103 19 718 – 19 718
 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 2 473 – 2 473 – – –
 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) 27 275 – 27 275 488 002 – 488 002
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 54 802 – 54 802 48 802 – 48 802
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 256 042 – 256 042 136 528 – 136 528

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 286 702 – 286 702 111 591 – 111 591

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) –30 660 – –30 660 24 937 – 24 937

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 554 – 554 2 770 – 2 770

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz -
nál ni ter ve zett ered mény (–) 2 473 – 2 473 24 937 – 24 937

 6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály alap ján 
mó do sí tó egyéb té tel (±) 46 883 – 46 883 –1 994 – –1 994

 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) 13 196 – 13 196 –4 764 – –4 764

 8. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés 2 111 – 2 111 – – –
 9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg –35 244 – –35 244 24 937 – 24 937

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Tóth La jos s. k.,
könyv vizs gá ló

Csor vás 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 1 513 320 – 1 513 320 5 283 454 – 5 283 454
I. Im ma te ri á lis ja vak 7 458 – 7 458 15 646 – 15 646

II. Tár gyi esz kö zök 1 474 736 – 1 474 736 5 235 031 – 5 235 031
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 31 126 – 31 126 32 777 – 32 777
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 74 962 – 74 962 124 331 – 124 331
I. Kész le tek 435 – 435 362 – 362

II. Kö ve te lé sek 11 857 – 11 857 19 269 – 19 269
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 46 188 – 46 188 85 646 – 85 646
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 482 – 16 482 19 054 – 19 054

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 588 282 – 1 588 282 5 407 785 – 5 407 785

D) SAJÁT TÕKE 1 379 449 – 1 379 449 5 168 507 – 5 168 507
1. In du ló tõ ke 148 290 – 148 290 148 290 – 148 290
2. Tõ ke vál to zá sok 1 231 159 – 1 231 159 5 020 217 – 5 020 217

E) TARTALÉKOK 25 005 – 25 005 73 056 – 73 056
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 25 005 – 25 005 73 056 – 73 056

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 183 828 – 183 828 166 222 – 166 222

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 13 788 – 13 788 8 736 – 8 736
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 132 374 – 132 374 125 842 – 125 842

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 37 666 – 37 666 31 644 – 31 644

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 588 282 – 1 588 282 5 407 785 – 5 407 785

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 281 007 314 559 307 420
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 95 536 106 899 103 248
03. Do lo gi ki adá sok 168 817 236 718 225 593
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 66 985 2 575 964 2 571 238
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 1 200 17 539 17 428
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 79 333 4 711 285 4 711 260
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 692 878 7 962 964 7 936 187
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 12 766 13 616 13 115
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 12 766 13 616 13 115
12. Pénz for gal mi ki adá sok 705 644 7 976 580 7 949 302
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 4 991 4 991 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 572
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 710 635 7 981 571 7 951 874
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 53 155 852 448 871 748
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 317 170 316 035 326 257
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 9 150 2 322 077 2 320 727
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 9 150 2 322 077 2 320 722
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 313 360 4 441 160 4 440 957
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 284 745 458 058 449 794
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 692 835 7 931 720 7 959 689
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 17 800 37 020 37 664
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) 17 800 37 020 37 664
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 710 635 7 968 740 7 997 353
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 12 831 12 831
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –404
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 710 635 7 981 571 8 009 780
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –5 034 –23 404 36 333
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 5 034 23 404 24 549
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –2 976

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 35 770 – 35 770 80 845 – 80 845
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –10 765 – –10 765 –7 789 – –7 789
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 15 561 – 15 561 24 109 – 24 109
 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) 9 444 – 9 444 48 947 – 48 947
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 4 713 – 4 713 –2 694 – –2 694
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány

(5±6±7±8±9) 14 157 – 14 157 46 253 – 46 253
11. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 6 327 – 6 327 1 047 – 1 047
12. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 7 830 – 7 830 45 206 – 45 206

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Csor vás 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 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 le tek 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.

Kri zsán Mik lós s. k.,
könyv vizs gá ló
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De recs ke 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 952 211 – 952 211 1 003 151 – 1 003 151
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 300 – 6 300 3 302 – 3 302

II. Tár gyi esz kö zök 788 466 – 788 466 839 702 – 839 702
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 32 091 – 32 091 29 080 – 29 080
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 125 354 – 125 354 131 067 – 131 067
B) FORGÓESZKÖZÖK 105 211 – 105 211 138 171 – 138 171

I. Kész le tek 1 457 – 1 457 1 160 – 1 160
II. Kö ve te lé sek 33 382 – 33 382 43 803 – 43 803

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 63 463 – 63 463 87 147 – 87 147
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 6 909 – 6 909 6 061 – 6 061

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 057 422 – 1 057 422 1 141 322 – 1 141 322

D) SAJÁT TÕKE 910 865 – 910 865 962 487 – 962 487
1. In du ló tõ ke 129 608 – 129 608 129 608 – 129 608
2. Tõ ke vál to zá sok 781 257 – 781 257 832 879 – 832 879
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 15 025 – 15 025 39 812 – 39 812
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 15 025 – 15 025 39 812 – 39 812

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 131 532 – 131 532 139 023 – 139 023

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 21 076 – 21 076 22 737 – 22 737
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 55 046 – 55 046 62 827 – 62 827

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 55 410 – 55 410 53 459 – 53 459

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 057 422 – 1 057 422 1 141 322 – 1 141 322

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 602 673 599 259 592 538
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 201 166 198 379 197 416
03. Do lo gi ki adá sok 280 627 340 894 328 324
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 221 890 253 127 249 932
05. El lá tot tak jut ta tá sai 6 216 6 235 6 931
06. Fel újí tás 7 292 7 906 4 902
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 63 028 79 612 76 113
08. Hi te lek ki adá sai 26 072 26 072 25 918
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 1 408 964 1 511 484 1 482 074
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 11 083 16 726 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –848
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 1 420 047 1 528 210 1 481 226
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 56 804 69 707 68 106
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 541 128 553 142 546 669
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 20 660 5 660 4 485
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 713 322 837 789 849 586
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 687 608 788 025 787 976
20. Hi te lek be vé te lei 88 133 38 015 38 015
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) 1 420 047 1 504 313 1 506 861
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 23 897 18 948
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – – 2 161
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 1 420 047 1 528 210 1 563 648

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 63 327 – 63 327 86 801 – 86 801
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge ± –48 302 – –48 302 –46 989 – –46 989
 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) 15 025 – 15 025 39 812 – 39 812
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók ± –14 298 – –14 298 –4 032 – –4 032
 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) 727 – 727 35 780 – 35 780
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 De recs ke Vá ros Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját, an nak
ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog -
lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû -
sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, to váb bá a vo nat ko zó kor mány -
ren de let sze rint ké szí tet ték el.

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

Föld esi Em ma s. k.,
könyv vizs gá ló

13. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 849



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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 756 766 – 756 766 896 493 – 896 493
I. Im ma te ri á lis ja vak – – – 182 – 182

II. Tár gyi esz kö zök 469 688 – 469 688 620 255 – 620 255
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 801 – 801 801 – 801
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 286 277 – 286 277 275 255 – 275 255
B) FORGÓESZKÖZÖK 85 436 – 85 436 96 253 – 96 253

I. Kész le tek 299 – 299 310 – 310
II. Kö ve te lé sek 14 033 – 14 033 28 771 – 28 771

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 54 500 – 54 500 64 771 – 64 771
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 604 – 16 604 2 401 – 2 401

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 842 202 – 842 202 992 746 – 992 746

D) SAJÁT TÕKE 758 468 – 758 468 891 150 – 891 150
1. In du ló tõ ke 7 175 – 7 175 7 175 – 7 175
2. Tõ ke vál to zá sok 751 293 – 751 293 883 975 – 883 975
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 43 019 – 43 019 40 902 – 40 902
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 43 019 – 43 019 40 902 – 40 902

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 40 715 – 40 715 60 694 – 60 694

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 11 245 – 11 245 17 815 – 17 815
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 385 – 1 385 16 609 – 16 609

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 28 085 – 28 085 26 270 – 26 270

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 842 202 – 842 202 992 746 – 992 746

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 310 936 310 017 306 411
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 103 840 103 840 100 291
03. Do lo gi ki adá sok 178 626 202 702 192 286
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 156 681 187 087 177 648
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 1 104 32 090
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 344 515 131 482 61 853
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 094 598 936 232 870 579
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 4 498 4 498 940
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 4 498 4 498 940
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 099 096 943 457 871 519
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 5 727 2 727 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –14 203
15. Ki adá sok össze sen 1 104 823 943 457 857 316
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 46 083 48 104 50 958
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 263 228 262 643 259 595
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 600 2 296 2 285
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 600 1 996 1 985
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 697 015 558 522 540 622
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 255 729 448 594 448 594
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 006 926 871 565 853 460
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 54 878 25 358 15 942
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 54 878 25 358 15 942
26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 061 804 896 923 869 402
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 43 019 46 534 46 535
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –
29. Be vé te lek össze sen 1 104 823 943 457 914 122

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 54 500 – 54 500 64 771 – 64 771
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –11 481 – –11 481 –23 869 – –23 869
 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) 43 019 – 43 019 40 902 – 40 902
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –3 535 – –3 535 –4 711 – –4 711
 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) 39 484 – 39 484 36 191 – 36 191

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Domb rád Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és  téte -
leit, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint
fe lül vizs gál tam, 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 készítették el.

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

Dr. Szûcs Zol tán né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Du na új vá ros 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 37 324 789 +90 37 324 879 36 714 481 – 36 714 481
I. Im ma te ri á lis ja vak 18 734 – 18 734 15 644 – 15 644

II. Tár gyi esz kö zök 30 599 755 +90 30 599 845 30 029 818 – 30 029 818
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 820 273 – 3 820 273 2 519 526 – 2 519 526
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 2 886 027 – 2 886 027 4 149 493 – 4 149 493
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 248 422 – 1 248 422 1 243 914 – 1 243 914

I. Kész le tek 35 692 – 35 692 19 957 – 19 957
II. Kö ve te lé sek 394 154 – 394 154 538 473 – 538 473

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 220 409 – 220 409 199 383 – 199 383
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 598 167 – 598 167 486 101 – 486 101

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 38 573 211 +90 38 573 301 37 958 395 – 37 958 395

D) SAJÁT TÕKE 33 811 210 +46 33 811 256 35 337 737 – 35 337 737
1. In du ló tõ ke 2 941 858 – 2 941 858 2 941 858 – 2 941 858
2. Tõ ke vál to zá sok 30 869 352 +46 30 869 398 32 395 879 – 32 395 879
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –261 807 – –261 807 77 515 – 77 515
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –261 807 – –261 807 77 515 – 77 515

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 5 023 808 +44 5 023 852 2 543 143 – 2 543 143

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 870 037 – 870 037 650 681 – 650 681
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 3 073 388 +44 3 073 432 1 284 493 – 1 284 493

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 080 383 – 1 080 383 607 969 – 607 969

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 38 573 211 +90 38 573 301 37 958 395 – 37 958 395

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 6 500 610 7 027 368 6 903 742
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 2 142 143 2 301 104 2 260 486
03. Do lo gi ki adá sok 5 352 186 6 137 394 5 929 631
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 692 895 1 029 558 953 796
05. El lá tot tak jut ta tá sai 5 724 70 692 68 510
06. Fel újí tás 244 433 458 654 320 433
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 568 150 753 520 489 776
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 15 506 141 17 778 290 16 926 374
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 247 396 1 259 272 605 982
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 1 247 396 1 259 272 605 982
12. Pénz for gal mi ki adá sok 16 753 537 19 037 562 17 532 356
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 575 881 435 856 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –112 066
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 18 329 418 19 473 418 17 420 290
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 828 300 907 944 1 169 143
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 5 635 536 5 713 562 6 144 271
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 090 247 1 206 282 907 259
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 45 000 130 650 173 021
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 9 023 835 9 508 134 9 508 027
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 4 046 588 4 213 431 4 213 431
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 16 577 918 17 335 922 17 728 700
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 1 744 800 1 956 392 135 917
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 6 700 6 700 7 061
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 1 751 500 1 963 092 142 978
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 18 329 418 19 299 014 17 871 678
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 174 404 206 302
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –469 278
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 18 329 418 19 473 418 17 608 702
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –504 104 –703 820 1 008 628
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 504 104 703 820 –463 004
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –357 212

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 206 302 – 206 302 188 412 – 188 412
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –468 109 – –468 109 –110 897 – –110 897
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –353 735 – –353 735 –171 640 – –171 640
 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) 91 928 – 91 928 249 155 – 249 155
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –53 140 – –53 140 –63 058 – –63 058
 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) 38 788 – 38 788 186 097 – 186 097
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 4 430 – 4 430 3 500 – 3 500
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 168 263 – 168 263 146 760 – 146 760
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 34 791 – 34 791 69 172 – 69 172

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Du na új vá ros Me gyei Jo gú Vá ros 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 ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Ba ta Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló
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Emõd 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 3 461 631 – 3 461 631 3 514 497 27 873 3 542 370
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 969 – 3 969 1 402 – 1 402

II. Tár gyi esz kö zök 2 229 507 – 2 229 507 2 328 752 27 873 2 356 625
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 45 340 – 45 340 40 540 – 40 540
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 1 182 815 – 1 182 815 1 143 803 – 1 143 803
B) FORGÓESZKÖZÖK 99 553 –274 99 279 70 614 – 70 614

I. Kész le tek 1 221 – 1 221 990 – 990
II. Kö ve te lé sek 8 393 –274 8 119 9 883 – 9 883

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 70 819 – 70 819 39 498 – 39 498
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 120 – 19 120 20 243 – 20 243

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 561 184 –274 3 560 910 3 585 111 27 873 3 612 984

D) SAJÁT TÕKE 3 343 649 –274 3 343 375 3 413 929 27 873 3 441 802
1. In du ló tõ ke 83 880 – 83 880 83 880 – 83 880
2. Tõ ke vál to zá sok 3 259 769 –274 3 259 495 3 330 049 27 873 3 357 922
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 47 460 – 47 460 15 669 – 15 669
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 47 460 – 47 460 15 669 – 15 669

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 170 075 – 170 075 155 513 – 155 513

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 65 028 – 65 028 62 227 – 62 227
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 62 568 – 62 568 49 214 – 49 214

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 42 479 – 42 479 44 072 – 44 072

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 561 184 –274 3 560 910 3 585 111 27 873 3 612 984

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 335 216 356 808 348 932
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 109 638 116 393 114 849
03. Do lo gi ki adá sok 189 136 194 700 167 943
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 32 204 33 125 30 172
05. El lá tot tak jut ta tá sai 30 677 116 470 110 956
06. Fel újí tás 14 000 7 509 84
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 322 279 350 361 178 957
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 033 150 1 175 366 951 893
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 11 390 11 390 11 384
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 11 390 11 390 11 384
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 044 540 1 186 756 963 277
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 28 873 11 598 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 123
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 073 413 1 198 354 964 400
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 33 858 36 867 33 594
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 332 724 338 282 319 421
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 75 387 51 256 24 034

854 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 13. szám



Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 25 887 27 107 4 215
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 495 481 685 336 525 323
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 417 402 557 453 447 452
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 937 450 1 111 741 902 372
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 95 826 36 302 29 114
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) 95 826 36 302 29 114
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 033 276 1 148 043 931 486
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 40 137 50 311 55 338
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 1 675
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 073 413 1 198 354 988 499
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –84 436 –24 912 5 817
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 84 436 24 912 17 730
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 552

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 70 737 – 70 737 39 498 – 39 498
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –23 277 – –23 277 –23 829 – –23 829
 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) 47 460 – 47 460 15 669 – 15 669
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –151 – –151 863 – 863
 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) 47 309 – 47 309 16 532 – 16 532
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 Emõd 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
köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá lói stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs -
gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a
szám vi te li tör vény ben fog lal tak, és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, to váb bá az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló kor mány ren de let ben fog lal tak sze rint ké szí tet ték el. 

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló az ön kor mány zat költ ség ve té sé nek 2005. évi tel je sí té sé rõl, az
ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni hely ze té rõl, va la mint a pénz ma rad vány ról meg bíz ha tó és valós
képet ad.

Ju hász Gé za s. k.,
könyv vizs gá ló
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Esz ter gom Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 35 960 547 37 838 678
I. Im ma te ri á lis ja vak 89 527 118 990
II. Tár gyi esz kö zök 32 760 982 35 322 357
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 648 504 361 632
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 2 461 534 2 035 699

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 188 775 1 991 726
I. Kész le tek 26 950 24 619
II. Kö ve te lé sek 580 866 701 639
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 268 483 949 057
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 312 476 316 411

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 37 149 322 39 830 404

D) SAJÁT TÕKE 30 553 667 32 041 188
1. In du ló tõ ke 859 504 859 504
2. Tõ ke vál to zá sok 29 694 163 31 181 684

E) TARTALÉKOK 233 026 921 970
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 233 026 921 970
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 6 363 269 6 867 246
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 3 344 168 4 840 336
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 2 670 528 1 683 411
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 347 933 343 499

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 37 149 322 39 830 404

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 3 757 928 3 782 753 3 749 262
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 1 225 327 1 238 902 1 254 087
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 2 948 004 3 217 071 3 316 757
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 453 054 819 987 764 349
05. El lá tot tak jut ta tá sai 2 470 18 105 17 472
06. Fel újí tás 84 075 102 983 95 856
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 415 154 3 417 496 2 905 041
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (1+…+07) 11 886 012 12 597 297 12 101 824
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 327 712 345 232 770 583
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 750 619 751 236
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 327 712 1 095 851 1 521 819
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 12 213 724 13 693 148 13 623 643
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 297 381 375 497 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 3 935
15. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 12 511 105 14 068 645 13 627 578
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 940 220 844 958 1 047 335
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 3 715 213 3 812 320 3 856 112
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 006 836 786 814 735 663
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 374 600 74 600 28 531
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 5 622 616 6 238 318 6 420 747
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 446 540 1 729 443 1 680 123
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 11 284 885 11 682 410 12 059 857
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 1 226 220 1 806 410 1 840 033
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 412 697 412 697
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 1 226 220 2 219 107 2 252 730
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 12 511 105 13 901 517 14 312 587
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 167 128 245 223
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –5 123
29. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 12 511 105 14 068 645 14 552 687
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –898 508 –1 123 256 203 256
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 898 508 1 123 256 730 911
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –9 058

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 267 355 947 241
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge (±) –34 329 –25 271
3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya (–) 81 126 123 817
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) 151 900 798 153
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –17 261 –6 878
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) 134 639 791 275
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 126 125 791 429
13. 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 14 831 5

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Az éves egy sze rû sí tett tar tal mú költ ség ve té si be szá mo ló Esz ter gom Vá ros Ön kor mány za ta költ ség ve té sé nek tel je sí té -
sé rõl, a 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl
meg bíz ha tó és 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. A fen ti ek ben leírtak alapján a 2005. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban
vannak.

A fen ti ek ben le ír tak alap ján a 2005. évi egy sze rû sí tett tar tal mú éves költ ség ve té si be szá mo lót kor lá to zás nél kü li
könyv vizs gá lói záradékkal látom el.

Dr. Be ne dek Jó zsef s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ér sek csa nád 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 795 826 – 795 826 807 941 – 807 941
I. Im ma te ri á lis ja vak 686 – 686 6 745 – 6 745
II. Tár gyi esz kö zök 777 052 – 777 052 784 567 – 784 567
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 4 019 – 4 019 3 660 – 3 660
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 14 069 – 14 069 12 969 – 12 969
B) FORGÓESZKÖZÖK 38 226 – 38 226 30 340 – 30 340

I. Kész le tek 271 – 271 116 – 116
II. Kö ve te lé sek 6 123 – 6 123 4 674 – 4 674
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 29 443 – 29 443 23 533 – 23 533
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 389 – 2 389 2 017 – 2 017

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 834 052 – 834 052 838 281 – 838 281

D) SAJÁT TÕKE 780 714 – 780 714 789 274 – 789 274
1. In du ló tõ ke 32 178 – 32 178 32 178 – 32 178
2. Tõ ke vál to zá sok 748 536 – 748 536 757 096 – 757 096
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 18 192 – 18 192 11 826 – 11 826
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 18 192 – 18 192 11 826 – 11 826
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 35 146 – 35 146 37 181 – 37 181
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 12 174 – 12 174 8 329 – 8 329
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 9 332 – 9 332 15 128 – 15 128
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 640 – 13 640 13 724 – 13 724

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 834 052 – 834 052 838 281 – 838 281

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 162 949 163 136 160 684
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 53 012 53 507 52 457
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 68 471 70 027 59 397
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 15 800 51 752 48 396
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 235 3 603 3 570
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 9 138 28 370 27 824
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (1+…+7) 309 785 370 395 352 328
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 5 045 5 045 5 090
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (9+10) 5 045 5 045 5 090
12. Pénz for gal mi ki adá sok (8+11) 314 830 375 440 357 418
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 617 2 320 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –372
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 317 447 377 760 357 046
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 4 654 6 988 6 383
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 156 535 154 016 156 023
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 4 363 4 363 4 191
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 4 000 4 000 3 818
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 141 895 180 666 184 447
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 127 897 169 020 169 020
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 307 447 346 033 351 044
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 10 000 10 000 8
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) 10 000 10 000 8
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 317 447 356 033 351 052
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 21 727 21 726
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 84
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 317 447 377 760 372 862
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) 

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)] –4 955 –4 955 20 442
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 4 955 4 955 –5 082
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 456

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 29 443 – 29 443 23 533 – 23 533
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –11 251 – –11 251 –11 707 – –11 707
3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

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

ered mé nye (–) – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) 18 192 – 18 192 11 826 – 11 826
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 3 535 – 3 535 1 861 – 1 861
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 21 727 – 21 727 13 687 – 13 687
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az ön kor mány zat be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá -
masz tá sát az ér vé nyes ma gyar nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és kel lõ bi zo -
nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy a 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
alap el vek, to váb bá a vo nat ko zó kor mány ren de let sze rint ké szí tet ték el. A zár szám adá si ren de let ter ve zet a költ ség ve té si
be szá mo ló ada ta i val össz hang ban van. A költ ség ve té si be szá mo ló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérõl, a
költségvetés teljesítésérõl megbízható és valós képet ad.
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A költ ség ve té si be szá mo ló fõbb zá ró ér té kei az aláb bi ak: 
Esz kö zök, for rá sok egye zõ össze ge (mér leg fõ összeg): 838 281 E Ft
Be fek te tett esz kö zök ér té ke 807 941 E Ft
For gó esz kö zök ér té ke 30 340 E Ft
Sa ját tõ ke ér té ke 789 274 E Ft
Költ ség ve té si tar ta lék 11 826 E Ft
Kö te le zett sé gek 37 181 E Ft
Költ ség ve té si be vé te lek össze ge 372 862 E Ft
Költ ség ve té si ki adá sok össze ge 357 046 E Ft

Dr. Né meth Fe renc né s. k.,
könyv vizs gá ló

Gyo ma end rõd 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 11 005 394 – 11 005 394 11 555 086 – 11 555 086
I. Im ma te ri á lis ja vak 13 532 – 13 532 13 152 – 13 152
II. Tár gyi esz kö zök 8 115 971 – 8 115 971 8 690 471 – 8 690 471
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 256 663 – 256 663 305 244 – 305 244
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 2 619 228 – 2 619 228 2 546 219 – 2 546 219
B) FORGÓESZKÖZÖK 565 903 – 565 903 743 687 – 743 687

I. Kész le tek 3 168 – 3 168 3 420 – 3 420
II. Kö ve te lé sek 140 971 – 140 971 125 122 – 125 122
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 368 643 – 368 643 547 516 – 547 516
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 53 121 – 52 121 67 629 – 67 629

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 11 571 297 – 11 571 297 12 298 773 – 12 298 773

D) SAJÁT TÕKE 11 096 909 – 11 096 909 11 399 952 – 11 399 952
1. In du ló tõ ke 237 969 – 237 969 237 969 – 237 969
2. Tõ ke vál to zá sok 10 858 940 – 10 858 940 11 161 983 – 11 161 983

E) TARTALÉKOK 307 461 – 307 461 504 521 – 504 521
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 307 461 – 307 461 504 521 – 504 521
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 166 927 – 166 927 394 300 – 394 300
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 223 500 – 223 500
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 52 624 – 52 624 60 176 – 60 176
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 114 303 – 114 303 110 624 – 110 624

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 11 571 297 – 11 571 297 12 298 773 – 12 298 773
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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 894 899 943 787 926 521
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 297 518 312 660 308 094
03. Do lo gi ki adá sok 495 483 694 959 673 703
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 683 652 859 221 383 443
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 1 395 1 282
06. Fel újí tás 24 189 90 606 90 077
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 725 085 937 188 828 753
08. Hi te lek ki adá sai 10 000 12 080 9 112
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok össze sen 3 130 826 3 851 896 3 220 985
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok – – –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen 2 960 2 960 17 468
13. Ki adá sok össze sen 3 133 786 3 854 856 3 238 453
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 226 114 393 598 399 891
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 034 158 1 040 867 1 033 704
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 17 032 66 353 63 454
17. Ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 8 856 66 178 69 276
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 813 618 871 621 782 382
19. Ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 653 977 1 069 328 1 069 328
20. Hi te lek be vé te lei – – –
21. Pénz for gal mi be vé te lek össze sen 2 935 130 3 510 915 3 421 005
22. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 198 656 343 941 319 133
23. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 956
24. Be vé te lek össze sen 3 133 786 3 854 856 3 738 182

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 354 551 – 354 551 535 147 – 535 147
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –47 090 – –47 090 –30 626 – –30 626
 3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 47 254 – 47 254 30 682 – 30 682
 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 260 207 – 260 207 473 839 – 473 839
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 36 084 – 36 084 4 061 – 4 061
 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 296 291 – 296 291 477 900 – 477 900
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 23 279 – 23 279 25 817 – 25 817
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Gyo ma end rõd Vá ros Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vo nat ko zó
kor mány ren de let 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 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
megbízható és valós képet ad.

Ko vács né Oláh Ve ro ni ka s. k.,
könyv vizs gá ló

Gyön gyös tar ján Község 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 826 920 – 826 920 817 609 410 818 019
I. Im ma te ri á lis ja vak 8 944 – 8 944 2 925 – 2 925
II. Tár gyi esz kö zök 814 459 – 814 459 811 270 410 811 680
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 517 – 3 517 3 414 – 3 414
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 43 411 – 43 411 23 579 – 23 579

I. Kész le tek 114 – 114 201 – 201
II. Kö ve te lé sek 4 446 – 4 446 2 779 – 2 779
III. Ér ték pa pí rok 1 330 – 1 330 – – –
IV. Pénz esz kö zök 32 248 – 32 248 12 784 – 12 784
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 273 – 5 273 7 815 – 7 815

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 870 331 – 870 331 841 188 410 841 598

D) SAJÁT TÕKE 822 879 – 822 879 732 435 410 732 845
1. In du ló tõ ke 82 937 – 82 937 82 973 – 82 937
2. Tõ ke vál to zá sok 739 942 – 739 942 649 498 410 649 908

E) TARTALÉKOK 27 878 – 27 878 11 476 – 11 476
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 27 878 – 27 878 11 476 – 11 476
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 19 574 – 19 574 97 277 – 97 277
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 280 – 280 20 040 – 20 040
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 9 651 – 9 651 68 114 – 68 114
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 643 – 9 643 9 123 – 9 123

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 870 331 – 870 331 841 188 410 841 598
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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 111 866 114 422 112 016
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 35 631 36 889 36 506
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 88 124 85 158 85 152
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 11 637 21 322 19 775
05. Fel újí tás 12 875 28 268 33 568
06. Fel hal mo zá si ki adá sok 96 577 85 532 85 791
07. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 356 710 371 591 372 808
08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 60 000 60 000 20
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 60 000 60 000 20
11. Pénz for gal mi ki adá sok össze sen 416 710 431 591 372 828
12. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 5 307 3 584 –
13. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 542
14. Ki adá sok össze sen 422 017 435 175 375 370
15. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 35 232 35 232 25 742
16. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 124 830 124 831 125 636
17. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 6 102 6 102 102
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 67 500 74 375 35 821
19. Ökor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 75 023 87 977 87 977
20. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 308 687 328 517 275 278
21. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 80 000 80 000 79 818
22. Ér ték pa pí rok be vé te lei 1 330 1 330 1 330
23. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 81 330 81 330 81 148
24. Pénz for gal mi be vé te lek 390 017 409 847 356 426
25. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 32 000 25 328 25 328
26. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –528
27. Be vé te lek össze sen 422 017 435 175 381 226
28. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –21 330 –21 330 –72 202
29. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 21 330 21 330 81 128
30. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –3 070

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 32 248 12 776
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –4 370 –1 300
 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 27 878 11 476
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –4 393 505
 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 23 485 11 981
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 23 485 11 981
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 Gyön gyös tar ján 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 gáltam és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí -
tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vo nat ko zó kor mány -
ren de let szerint készítették el.

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

A 2006. áp ri lis 10-i és áp ri lis 13-i dá tum mal ké szült je len té sün ket vissza von juk a kép vi se lõ-tes tü let ál ta l 2005. évi be -
szá mo ló ról el fo ga dott ren de let hez e jelentésünket adjuk ki.

Fo dor Ist vánné dr. s. k.,
könyv vizs gá ló

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Ön kor mány zat egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9 740 662 648 9 741 310 10 137 017 – 10 137 017
I. Im ma te ri á lis ja vak 68 934 295 69 229 67 762 – 67 762

II. Tár gyi esz kö zök 9 540 389 353 9 540 742 9 095 615 – 9 095 615
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 131 339 – 131 339 135 316 – 135 316
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök – – – 838 324 – 838 324
B) FORGÓESZKÖZÖK 4 562 008 –2680 4 559 328 3 397 931 – 3 397 931

I. Kész le tek 317 893 – 317 893 333 250 – 333 250
II. Kö ve te lé sek 1 849 233 –2680 1 846 553 1 296 083 – 1 296 083

III. Ér ték pa pí rok – – – 100 150 – 100 150
IV. Pénz esz kö zök 2 120 092 – 2 120 092 1 432 241 – 1 432 241
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 274 790 – 274 790 236 207 – 236 207

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 14 302 670 –2032 14 300 638 13 534 948 – 13 534 948

D) SAJÁT TÕKE 10 771 658 –2064 10 769 594 10 015 268 – 10 015 268
1. In du ló tõ ke 2 693 729 – 2 693 729 2 693 729 – 2 693 729
2. Tõ ke vál to zá sok 8 077 929 –2064 8 075 865 7 321 539 – 7 321 539
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 604 869 – 1 604 869 895 340 – 895 340
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 577 402 – 1 577 402 754 162 – 754 162

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 27 467 – 27 467 141 178 – 141 178
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 926 143 32 1 926 175 2 624 340 – 2 624 340

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 30 491 – 30 491 2 880 – 2 880
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 105 639 32 1 105 671 1 848 352 – 1 848 352

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 790 013 – 790 013 773 108 – 773 108

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 14 302 670 –2032 14 300 638 13 534 948 – 13 534 948
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 8 643 046 8 833 233 8 750 897
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 2 893 416 2 951 687 2 915 596
03. Do lo gi ki adá sok 4 533 766 6 236 888 6 021 714
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 182 538 357 581 342 662
05. El lá tot tak jut ta tá sai 117 672 114 539 111 464
06. Fel újí tás 6 500 172 046 96 283
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 844 080 1 754 402 860 748
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 17 221 018 20 420 376 19 099 364
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 538 546 538 546 38 546
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 100 150 100 150
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 538 546 638 696 138 696
12. Pénz for gal mi ki adá sok 17 759 564 21 059 072 19 238 060
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 621 305 235 710 63 663
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –38 583
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 18 380 869 21 294 782 19 263 140
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 538 345 2 115 103 2 111 021
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 3 764 532 4 034 870 4 099 978
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 105 600 105 943 9 346
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 1 000 796
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 11 493 125 12 724 981 12 200 635
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 226 900 2 663 336 2 083 050
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 16 901 602 18 980 897 18 420 980
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 1 099 267 646 610 –
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) 1 099 267 646 610 –
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 18 000 869 19 627 507 18 420 980
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 380 000 1 667 275 1 584 543
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –24 146
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 18 380 869 21 294 782 19 981 377
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –560 721 –7 914 842 496
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 560 721 7 914 –138 696
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 14 437

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 2 053 964 – 2 053 964 1 358 872 – 1 358 872
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –449 095 – –449 095 –463 532 – –463 532
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 143 314 – 143 314 191 540 – 191 540
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 27 024 – 27 024 123 745 – 123 745
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 1 434 531 – 1 434 531 580 055 – 580 055
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –38 221 – –38 221 –28 213 – –28 213
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –6 440 – –6 440 –7 528 – –7 528
 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 2 480 – 2 480 63 663 – 63 663

13. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 865



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) 1 392 350 – 1 392 350 607 977 – 607 977

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 92 266 – 92 266 – – –

12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 1 297 604 – 1 297 604 605 265 – 605 265
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – 11 899 – 11 899

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 581 544 – 581 544 769 614 – 769 614

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 554 520 – 554 520 645 869 – 545 869

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 27 024 – 27 024 123 745 – 123 745

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 1 742 – 1 742 885 – 885

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz -
nál ni ter ve zett ered mény (–) 18 092 – 18 092 81 958 – 81 958

 6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály alap ján 
mó do sí tó egyéb té tel (±) – – – 9 490 – 9 490

 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) 7 190 – 7 190 50 392 – 50 392

 8. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés 1 408 – 1 408 8 088 – 8 088
 9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 23 136 – 23 136 51 994 –  51 944

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye 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 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 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.

Pék Gá bor né s. k.,
könyv vizs gá ló
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He gyes ha lom 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 906 867 – 906 867 935 471 – 935 471
I. Im ma te ri á lis ja vak 545 – 545 445 – 445
II. Tár gyi esz kö zök 841 645 – 841 645 805 288 – 805 288
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 64 677 – 64 677 129 738 – 129 738
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 48 280 – 48 280 38 001 –2 847 35 164

I. Kész le tek 763 – 763 775 – 775
II. Kö ve te lé sek 8 408 – 8 308 14 793 –2 847 11 946
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 29 344 – 29 344 13 116 – 13 116
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 765 – 9 765 9 327 – 9 327

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 955 147 – 955 147 973 482 –2 847 970 635

D) SAJÁT TÕKE 886 096 – 886 096 928 824 –2 847 925 977
1. In du ló tõ ke 66 359 – 66 359 66 359 – 66 359
2. Tõ ke vál to zá sok 819 737 – 819 737 862 465 –2 847 859 618
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 26 618 – 26 618 10 411 – 10 411
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 26 618 – 26 618 10 411 – 10 411
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 42 433 – 42 433 34 247 – 34 247
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 4 760 – 4 760 1 510 – 1 510
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 25 182 – 25 182 20 705 – 20 705
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 491 – 12 491 12 032 – 12 032

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 955 147 – 955 147 973 482 –2 847 970 635

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 184 225 184 870 183 969
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 58 385 59 733 59 581
03. Do lo gi ki adá sok 77 439 105 789 92 198
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 14 559 30 197 29 288
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 5 971 5 595
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 395 943 1 303
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 335 003 386 703 371 934
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 6 500 7 120 7 117
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 6 500 7 120 7 117
12. Pénz for gal mi ki adá sok 341 503 393 823 379 051
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 14 775 6 874 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –4 38
15. Ki adá sok össze sen 356 278 400 697 378 613
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 17 193 17 793 18 812
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 172 315 172 315 171 422
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 15 300 15 300 8 618
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 300 300 1 140
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 124 852 161 520 163 992
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 110 350 143 086 143 086
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 329 660 366 328 362 844
23. Hi te lek és 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 – – –
26. Pénz for gal mi be vé te lek 329 660 366 328 362 844
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 26 618 34 369 34 369
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –459
29. Be vé te lek össze sen 356 278 400 697 396 754
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 6 500 7 120 25 279
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –6 500 –7 120 –7 117
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –21

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 29 344 – 29 344 13 116 – 13 116
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –2 726 – –2 726 –2 705 – –2 705
 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 26 618 – 26 618 10 411 – 10 411
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 3 093 2 647 5 740 4 502 – 4 502
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 29 711 2 647 32 358 14 913 – 14 913
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 2005. évi egy sze rû sí tett be szá mo ló He gyes ha lom nagy köz ség va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz -
ha tó, valós képet mu tat. Az egy sze rû sí tett mér le get, pénz for gal mi je len tést, pénz ma rad vány-ki mu ta tást a szám vi te li tör -
vény és az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo ló-ké szí té si kö te le zett sé gé rõl szó ló kor mány ren de let ben fog lalt elveknek
megfelelõen állították össze.

A fen ti ek ben le ír tak alap ján az ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját az au di tá lá si el té rés fi gye -
lem be vé te lé vel hi te le sí tõ könyv vizs gá lói záradékkal látom el.

Bor so di né Kis fa lu dy Ka ta lin s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ha hót 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 691 278 – – 716 158 – 716 158
I. Im ma te ri á lis ja vak 4 408 – 2 732 – 2 732
II. Tár gyi esz kö zök 586 966 – – 618 266 – 618 266
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 8 964 – – 8 866 – 8 866
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 90 940 – – 86 294 – 86 294
B) FORGÓESZKÖZÖK 11 621 – – 23 829 – 23 829

I. Kész le tek 262 – – 266 – 266
II. Kö ve te lé sek 2 522 – – 2 499 – 2 499
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 4 387 – – 15 806 – 15 806
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 4 450 – – 5 258 – 5 258

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 702 899 – – 739 987 – 739 987

D) SAJÁT TÕKE 691 297 – – 717 295 – 717 295
1. In du ló tõ ke 25 514 – – 25 514 – 25 514
2. Tõ ke vál to zá sok 665 783 – – 691 781 – 691 781
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 3 409 – – 15 899 – 15 899
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 3 409 – – 15 899 – 15 899
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 8 193 – – 6 793 – 6 793
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 525 – – 573 – 573
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 240 – – 1 055 – 1 055
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 428 – – 5 165 – 5 165

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 702 899 – – 739 987 – 739 987

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 87 757 90 873 86 863
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 27 459 27 948 27 654
03. Do lo gi ki adá sok 44 974 46 848 44 048
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 5 344 5 839 3 861
05. El lá tot tak jut ta tá sai 12 775 12 968 11 557
06. Fel újí tás 1 245 6 585 14 338
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 850 123 657 34 885
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 183 584 314 718 223 206
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 500 500 22 162
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 500 500 22 162
12. Pénz for gal mi ki adá sok – – –
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 4 716 1 500 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 808
15. Ki adá sok össze sen 188 800 316 718 256 176
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 9 000 11 070 12 809
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 60 613 60 613 61 730
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 467 10 747 10 826
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 2 467 10 747 10 558
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 59 341 203 750 150 698
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 55 524 129 325 128 014
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 131 421 286 180 236 063
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 52 992 26 151 21 795
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 52 992 26 151 21 795
26. Pénz for gal mi be vé te lek 184 413 312 331 257 858
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 4 387 4 387 1 479
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –263
29. Be vé te lek össze sen 188 800 316 718 259 074
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –52 492 –25 651 14 336
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 52 492 25 651 –367
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 545

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 4 387 – – 15 806 – 15 806
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –978 – – 93 – 93
 3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – – – 3 470 – 3 470
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 3 409 – – 12 429 – 12 429
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók – – – – – –
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) 61 – – –1 843 – –1 843
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 3 470 – – 10 586 – 10 586
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 3 470 – – 10 586 – 10 586
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Ha hót 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 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 -
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sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vo nat ko zó kor mány -
ren de let szerint készítették el.

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

La czó Gé za s. k.,
könyv vizs gá ló

Hód me zõ vá sár hely 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 25 292 482 – 25 292 482 26 001 062 – 26 001 062
I. Im ma te ri á lis ja vak 28 836 – 28 836 49 615 – 49 615

II. Tár gyi esz kö zök 23 486 291 – 23 486 291 23 043 925 – 23 043 925
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 733 599 – 1 733 599 1 913 866 – 1 913 866
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 43 756 – 43 756 993 656 – 993 656

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 183 730 – 1 183 730 1 713 995 – 1 713 995
I. Kész le tek 65 909 – 65 909 78 943 – 78 943

II. Kö ve te lé sek 716 441 – 716 441 1 141 856 – 1 141 856
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 252 804 –  252 804 270 726 – 270 726
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 148 576 – 148 576 222 470 – 222 470

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 26 476 212 – 26 476 212 27 715 057 – 27 715 057

D) SAJÁT TÕKE 21 167 830 – 21 167 830 19 392 141 – 19 392 141
1. In du ló tõ ke 1 669 571 – 1 669 571 1 669 571 – 1 669 571
2. Tõ ke vál to zá sok 19 498 259 – 19 498 259 17 722 570 – 17 722 570
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 82 025 – 82 025 49 404 – 49 404
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 82 025 – 82 025 49 404 – 49 404

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 5 226 357 – 5 226 357 8 273 512 – 8 273 512
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 825 120 – 1 825 120 2 687 016 – 2 687 016

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 3 081 882 – 3 081 882 5 142 704 – 5 142 704
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 319 355 – 319 355 443 792 – 443 792

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 26 476 212 – 26 476 212 27 715 057 –  27 715 057
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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 5 137 748 5 328 381 5 075 915
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 675 500 1 737 794 1 662 414
03. Do lo gi ki adá sok 3 567 824 5 077 293 4 240 954
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 1 337 439 1 488 902 1 435 272
05. El lá tot tak jut ta tá sai 46 185 47 760 30 382
06. Fel újí tás 357 395 505 049 407 281
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 435 151 2 938 448 1 374 763
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 13 557 242 17 123 627 14 226 981
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 871 206 3 534 662 2 691 693
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 1 871 206 3 534 662 2 691 693
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 15 428 448 20 658 289 16 918 674
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 563 039 301 056 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 73 894
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 15 991 487 20 959 345 16 992 568
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 229 048 1 243 046 814 377
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 4 354 304 4 359 659 4 195 581
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 790 260 1 404 728 224 148
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 7 000 7 000 24 452
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 6 871 329 7 098 757 7 471 084
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 3 235 369 3 415 909 3 415 867
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 14 244 941 14 106 190 12 705 190
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 1 694 546 5 914 727 4 153 486
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 52 000 52 000 27 377
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 1 746 546 5 966 727 4 180 863
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 15 991 487 20 072 917 16 886 053
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 886 428 865 974
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 121 512
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 15 991 487 20 959 345 17 873 539
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) 124 660 –2 432 065 –655 817
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –124 660 2 432 065 1 489 170
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 47 618

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 249 735 – 249 735 264 732 – 264 732
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –167 710 – –167 710 –215 328 – –215 328
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – –274 956 – –274 956
 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) 82 025 – 82 025 324 360 – 324 360
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –77 413 – –77 413 –48 297 – –48 297
 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) 4 612 – 4 612 276 063 – 276 063
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 166 157 – 166 157 66 148 – 66 148
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 192 151 – 192 151 334 469 – 334 469
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 175 830 – 175 830 56 312 – 56 312

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi gaz dál ko dá sá ról ké szült egy sze rû sí tett költ ség -
ve té si 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 a szám vi tel rõl szó ló mó do sí tott 2000. évi C. tv. 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, több ször mó do sí tott 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 ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni és pénz ügyi hely ze té rõl, a fen ti idõ pont tal vég zõ dõ
évben folytatott

Köny vizs gá lói vé le mény:
A könyv vizs gá lat meg ál la pí tot ta, hogy az éves költ ség ve té si be szá mo ló össze ál lí tá sa a pol gár mes te ri hi va tal és az ön -

kor mány zat ál tal fenn tar tott in téz mé nyek ré szé rõl a jog sza bá lyi elõ írá sok fi gye lem be vé te lé vel tör tént, és 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.

Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját: 
  27 715 057 E Ft mér leg fõ összeg gel, 
  17 873 539 E Ft be vé tel lel, 
  16 992 568 E Ft ki adás sal, 
     49 404 E Ft költ ség ve té si tar ta lék kal 
hi te le sí tem.
Az ön kor mány za ti in gat lan ka tasz ter-nyil ván tar tás, va la mint az egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo ló ada tai összhangban

vannak.

Var ga Já nos né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Hor to bágy 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 1 153 846 78 1 153 924 1 146 853 40 804 1 187 657
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 711 – 1 711 4 495 – 4 495

II. Tár gyi esz kö zök 861 986 861 986 169 655 11 814 181 469
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 83 127 78 83 205 82 816 – 82 816
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 207 022 – 207 022 889 887 28 990 918 877
B) FORGÓESZKÖZÖK 23 858 –5 571 18 287 13 913 – 13 913

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 15 947 –2 762 13 185 8 809 – 8 809

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 2 – 2 69 – 69
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 909 –2 809 5 100 5 035 – 5 035

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 177 704 –5 493 1 172 211 1 160 766 40 804 1 201 570

D) SAJÁT TÕKE 1 161 897 –18 525 1 143 372 1 094 277 40 804 1 135 081
1. In du ló tõ ke 25 360 – 25 360 25 360 – 25 360
2. Tõ ke vál to zá sok 1 136 537 –18 525 1 118 012 1 068 917 40 804 1 109 721
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –561 –2 809 –3 370 –3 192 – –3 192
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –561 –2 809 –3 370 –3 192 – –3 192

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 16 368 15 841 32 209 69 681 – 69 681

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 695 283 978 336 – 336
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 7 201 15 558 22 759 61 049 – 61 049

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 742 – 8 742 8 296 – 8 296

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 177 704 –5 493 1 172 211 1 160 766 40 804 1 201 570

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 87 816 94 828 91 230
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 29 130 31 133 29 708
03. Do lo gi ki adá sok 33 758 37 075 32 724
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 110 803 106 327 108 878
05. El lá tot tak jut ta tá sai 220 220 215
06. Fel újí tás – 11 270 11 814
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 22 301 17 027 8 617
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 284 028 297 880 283 186
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 560 1 560 8 437
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 1 560 1 560 8 437
12. Pénz for gal mi ki adá sok 285 588 299 440 291 623
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 964 1 655 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –2 874
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 287 552 301 095 288 749
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 4 223 4 223 5 271
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 112 842 112 941 108 976
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 307 3 207 3 976
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 500 2 300 3 665
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 117 537 161 826 170 412
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 107 485 153 290 150 083
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 236 909 282 197 288 635
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 50 643 8 248 357
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) 50 643 8 248 357
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 287 552 290 445 288 992
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 10 650 10 499
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –202
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 287 552 301 095 299 289
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –49 083 –6 688 15 948
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 49 083 6 688 –8 080
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 2 672

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 2 – 2 43 – 43
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –563 –2 809 –3 372 –3 235 – –3 235
 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) –561 –2 809 –3 370 –3 192 – –3 192
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 047 – 1 047 – – –
 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) 486 –2 809 –2 323 –3 192 – –3 192
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 – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Hor to bágy 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 az elõ zõ sza kasz ban is mer te tett tény nek az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ra gya ko rolt ha tá sá nak ki vé te lé vel a
ma gyar szám vi te li tör vény ben fog lal tak és a Ma gyar or szá gon el fo ga dott ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a fen ti kor lá to zás sal Hor to bágy Köz ség Ön kor mány za tá nak
2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Nagy Csa ba s. k.,
könyv vizs gá ló
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Isz ka szent györgy 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 1 427 602 – 1 427 602 1 362 235 – 1 362 235
I. Im ma te ri á lis ja vak 310 – 310 460 – 460
II. Tár gyi esz kö zök 972 415 – 972 415 917 785 – 917 785
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 6 013 – 6 013 5 790 – 5 790
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 448 864 – 448 864 438 200 – 438 200
B) FORGÓESZKÖZÖK 232 831 – 232 831 163 685 – 163 685

I. Kész le tek 169 – 169 196 – 196
II. Kö ve te lé sek 63 500 – 63 500 18 227 – 18 227
III. Ér ték pa pí rok 110 248 – 110 248 117 838 – 117 838
IV. Pénz esz kö zök 53 891 – 53 891 21 254 – 21 254
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 023 – 5 023 6 170 – 6 170

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 660 443 – 1 660 433 1 525 920 – 1 525 920

D) SAJÁT TÕKE 1 508 002 – 1 508 002 1 401 343 – 1 401 343
1. In du ló tõ ke 19 871 – 19 871 19 871 – 19 871
2. Tõ ke vál to zá sok 1 488 131 – 1 488 131 1 381 472 – 1 381 472
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 50 449 – 50 449 21 545 – 21 545
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 50 449 – 50 449 21 545 – 21 545
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 101 982 – 101 982 103 032 – 103 032
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 81 111 – 81 111 78 536 – 78 536
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 12 406 – 12 406 18 617 – 18 617
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 8 465 – 8 465 5 879 – 5 879

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 660 433 – 1 660 433 1 525 920 – 1 525 920

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 94 685 92 412 89 803
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 29 831 29 189 28 115
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 56 915 56 321 50 643
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 20 393 85 181 82 640
05. El lá tot tak jut ta tá sai 140 140 117
06. Fel újí tás 1 100 6 419 5 919
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 573 37 628 36 933
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 204 637 307 290 294 170
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 2 890 2 930 2 930
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 96 838
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 2 890 2 930 99 768
12. Pénz for gal mi ki adá sok 207 527 310 220 393 938
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 193 630 135 478 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 147
15. Ki adá sok össze sen 401 157 445 698 395 085
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 13 039 27 363 27 236
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 88 036 117 383 113 774
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 63 661 57 316 54 054
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 4 813 4 813 13
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 74 784 78 906 78 826
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 69 615 68 848 68 848
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 239 520 280 968 273 890
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 250 252 252
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 112 387 112 387 89 250
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 112 637 112 639 89 502
26. Pénz for gal mi be vé te lek 352 157 393 607 363 392
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 49 000 52 091 52 091
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –2 549
29. Be vé te lek össze sen 401 157 445 698 412 934
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –109 747 –109 709 31 811
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 109 747 109 709 –10 266
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –3 696

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 53 854 – 53 854 21 254 – 21 254
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –3 405 – –3 405 291 – 291
 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 50 449 – 50 449 21 545 – 21 545
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 1 642 – 1 642 7 499 – 7 499
 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 52 091 – 52 091 29 044 – 29 044
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 52 091 – 52 091 29 044 – 29 044
13. Sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei 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 eredményérõl meg bíz -
ha tó és valós képet.

Sá ri An tal s. k.,
könyv vizs gá ló
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Izsó fal va 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 793 924 – 793 924 761 544 – 761 544
I. Im ma te ri á lis ja vak 427 – 427 233 – 233
II. Tár gyi esz kö zök 777 987 – 777 987 746 025 – 746 025
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 9 870 – 9 870 9 804 – 9 804
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 5 640 – 5 640 5 492 – 5 492
B) FORGÓESZKÖZÖK 43 792 – 43 792 35 942 – 35 942

I. Kész le tek 240 – 240 211 – 211
II. Kö ve te lé sek 28 797 – 28 797 26 982 – 26 982
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 137 – 1 137 3 149 – 3 149
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 618 – 13 618 5 600 – 5 600

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 837 716 – 837 716 797 496 – 797 496

D) SAJÁT TÕKE 799 602 – 799 602 775 231 – 775 231
1. In du ló tõ ke 32 238 – 32 238 32 238 – 32 238
2. Tõ ke vál to zá sok 767 364 – 767 364 742 993 – 742 993
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 4 843 – 4 843 –1 016 – –1 016
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 4 843 – 4 843 –1 016 – –1 016
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 33 271 – 33 271 23 281 – 23 281
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 10 159 – 10 159 7 309 – 7 309
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 13 200 – 13 200 6 207 – 6 207
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 9 912 – 9 912 9 765 – 9 765

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 837 716 – 837 716 797 496 – 797 496

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 134 009 136 127 132 655
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 44 967 47 174 42 871
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 67 544 70 416 60 806
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 73 213 75 817 66 457
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 14 500 21 120 20 126
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 402 402 7 122
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 334 635 351 056 330 837
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – – –
12. Pénz for gal mi ki adá sok 334 635 351 056 330 037
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 601 1 601 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –8 018
15. Ki adá sok össze sen 336 236 3 525 657 322 019
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 7 070 7 070 7 541
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 114 092 113 143 111 667
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 10 107 10 282
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 10 107 10 282
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 169 743 206 341 194 603
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 139 655 172 491 172 491
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 290 905 336 661 324 093
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 45 331 11 459 85
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 45 331 11 459 85
26. Pénz for gal mi be vé te lek 336 236 348 120 324 178
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 4 537 6 245
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –147
29. Be vé te lek össze sen 336 236 352 657 330 276
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –45 331 –11 459 301
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 45 331 11 459 85
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 7 871

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 1 137 – 1 137 3 149 – 3 149
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 3 706 – 3 706 –4 165 – –4 165
 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 4 843 – 4 843 –1 016 – –1 016
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 1 095 – 1 095 3 053 – 3 053
 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 5 938 – 5 938 2 037 – 2 037
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 5 938 – 5 938 2 037 – 2 037
13. Sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl 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 megbízható és valós képet.

Ju hász Im re s. k.,
könyv vizs gá ló
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Já nos hi da 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 551 464 8 613 560 077 594 771 – 594 771
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 163 – 2 163 1 769 – 1 769
II. Tár gyi esz kö zök 546 331 8 613 554 944 589 569 – 589 569
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 970 – 2 970 3 433 – 3 433
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 40 253 – 40 253 24 624 – 24 624

I. Kész le tek 213 – 213 398 – 398
II. Kö ve te lé sek 4 265 – 4 265 4 058 – 4 058
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 25 741 – 25 741 9 576 – 9 576
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 034 – 10 034 10 592 – 10 592

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 591 717 8 613 600 330 619 395 – 619 395

D) SAJÁT TÕKE 545 112 8 613 553 725 579 494 – 579 494
1. In du ló tõ ke 76 296 – 76 296 76 296 – 76 296
2. Tõ ke vál to zá sok 468 816 8 613 477 429 503 198 – 503 198
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 21 545 – 21 545 4 372 – 4 372
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 21 545 – 21 545 4 372 – 4 372
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 25 060 – 25 060 35 529 – 35 529
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 3 324 – 3 324 582 – 582
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 7 506 – 7 506 19 151 – 19 151
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 14 230 – 14 230 15 796 – 15 796

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 591 717 8 613 600 330 619 395 – 619 395

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 188 731 195 957 189 836
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 61 059 62 606 60 369
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 110 572 123 421 121 951
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 45 168 46 742 45 742
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 224 224
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 19 761 34 652 35 575
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 425 291 463 602 453 697
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 5 171 5 591 5 020
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 5 171 5 591 5 020
12. Pénz for gal mi ki adá sok 430 462 469 193 458 717
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 9 542 2 392 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 558
15. Ki adá sok össze sen 440 004 471 585 459 275
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 39 455 42 555 43 221
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 134 512 138 639 136 459
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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 – 147 147
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 208 426 251 716 246 757
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 161 080 185 522 185 522
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 382 393 433 057 426 584
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 31 871 14 902 14 960
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 31 871 14 902 14 960
26. Pénz for gal mi be vé te lek 414 264 447 959 441 544
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 25 740 23 626 21 545
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 1 566
29. Be vé te lek össze sen 440 004 471 585 464 655
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –26 700 –9 311 –5 568
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 26 700 9 311 9 940
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 1 008

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 25 741 – 25 741 9 576 – 9 576
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –4 196 – –4 196 –5 204 – –5 204
 3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya – – – – – –
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 21 545 – 21 545 4 372 – 4 372
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –2 562 2 080 –482 –5 991 – –5 991
 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 18 983 2 080 21 063 –1 619 – –1 619
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 pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Já nos hi da Köz ség Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett, éves költ ség ve té si be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tuk, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tünk ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves 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 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 Já nos hi da Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló 
va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl megbízható és valós képet ad.

Krajcs né De zsõ fi Ka ta lin s. k.,
könyv vizs gá ló
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Jász árok szál lás 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 1 952 506 – 1 952 506 1 943 905 – 1 943 905
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 308 – 2 308 36 227 – 36 227

II. Tár gyi esz kö zök 1 942 224 – 1 942 224 1 905 445 – 1 905 445
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 6 590 – 6 590 1 586 – 1 586
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 1 384 – 1 384 647 – 647
B) FORGÓESZKÖZÖK 166 247 – 166 247 172 423 – 172 423

I. Kész le tek 583 – 583 1 054 – 1 054
II. Kö ve te lé sek 27 618 – 27 618 32 061 – 32 061

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 134 416 – 134 416 49 706 – 49 706
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 3 630 – 3 630 89 602 – 89 602

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 118 753 – 2 118 753 2 116 328 – 2 116 328

D) SAJÁT TÕKE 1 915 048 – 1 915 048 1 907 672 –40 000 1 867 672
1. In du ló tõ ke 164 150 – 164 150 164 150 – 164 150
2. Tõ ke vál to zá sok 1 750 898 – 1 750 898 1 743 522 –40 000 1 703 522
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 66 871 – 66 871 68 248 – 68 248
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 66 871 – 66 871 68 248 – 68 248

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 136 834 – 136 834 140 408 40 000 180 408

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 4 800 – 4 800 – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 60 859 – 60 859 69 348 40 000 109 348

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 71 175 – 71 175 71 060 – 71 060

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 118 753 – 2 118 753 2 116 328 – 2 116 328

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 540 913 570 698 568 930
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 171 346 179 849 179 853
03. Do lo gi ki adá sok 306 780 338 095 337 884
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 130 056 171 418 170 556
05. El lá tot tak jut ta tá sai 9 397 5 597 5 689
06. Fel újí tás 42 300 42 350 32 935
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 61 031 169 924 60 217
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 261 823 1 477 931 1 356 064
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 4 800 4 800 4 800
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 4 800 4 800 4 800
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 266 623 1 482 731 1 360 864
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 25 000 10 468 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 85 972
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 291 623 1 493 199 1 446 836
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 283 988 289 179 282 426
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 422 956 527 771 517 303
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 50 000 24 744 22 898
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 40 000 9 700 9 260
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 522 553 536 669 491 745
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 460 278 458 704 413 545
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 279 497 1 378 363 1 314 372
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 12 126 41 215 47 869
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) 12 126 41 215 47 869
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 291 623 1 419 578 1 362 241
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 73 621 66 871
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –2 968
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 291 623 1 493 199 1 426 144
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –7 326 –36 415 25 179
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 7 326 36 415 43 069
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 83 004

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 110 682 – 110 682 23 119 – 23 119
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –43 811 – –43 811 45 129 – 45 129
 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) 66 871 – 66 871 68 248 – 68 248
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –11 465 6750 –4 715 3 641 – 3 641
 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) 55 406 6750 62 156 71 889 – 71 889
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 Jász árok szál lás Vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi au di tált egy sze rû sí tett, össze vont éves
be szá mo ló ját, annak 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 am, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vonatkozó
kormányrendelet szerint készítették el.

Vé le ményem 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 nye
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.

Ben csik né Ba laj ti An na má ria s. k.,
könyv vizs gá ló
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Jász-Nagy kun-Szol nok Me gye Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 19 394 723 – 19 394 723 20 415 990 – 20 415 990
I. Im ma te ri á lis ja vak 155 877 – 155 877 113 426 – 113 426

II. Tár gyi esz kö zök 18 910 616 – 18 910 616 19 988 564 – 19 988 564
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 83 948 – 83 948 71 473 – 71 473
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 244 282 – 244 282 242 527 – 242 527
B) FORGÓESZKÖZÖK 3 744 159 695 3 744 854 3 329 124 – 3 329 124

I. Kész le tek 251 920 – 251 920 249 770 – 249 770
II. Kö ve te lé sek 1 116 929 1 418 1 118 347 1 125 318 – 1 125 318

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 980 291 – 1 980 291 1 720 729 – 1 720 729
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 395 019 –723 394 296 233 307 – 233 307

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 23 138 882 695 23 139 577 23 745 114 – 23 745 114

D) SAJÁT TÕKE 20 211 794 1 418 20 213 212 21 253 166 – 21 253 166
1. In du ló tõ ke 2 406 736 – 2 406 736 2 406 736 – 2 406 736
2. Tõ ke vál to zá sok 17 431 735 1 418 17 433 153 18 494 357 – 18 494 357
3. Ér té ke lé si tar ta lék 373 323 – 373 323 352 073 – 352 073

E) TARTALÉKOK 1 431 244 –723 1 430 521 1 445 834 – 1 445 834
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 431 244 –723 1 430 521 1 445 834 – 1 445 834

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 495 844 – 1 495 844 1 046 114 – 1 046 114

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 47 004 – 47 004 119 998 – 119 998
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 515 970 – 515 970 417 914 – 417 914

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 932 870 – 932 870 508 202 – 508 202

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 23 138 882 695 23 139 577 23 745 114 – 23 745 114

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 7 617 821 8 261 186 8 022 506
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 2 423 838 2 649 802 2 562 630
03. Do lo gi ki adá sok 4 286 062 5 565 795 5 292 483
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 207 876 288 459 251 152
05. El lá tot tak jut ta tá sai 164 488 166 375 155 083
06. Fel újí tás 24 009 238 063 146 504
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 462 588 2 528 838 1 766 229
08. Hi te lek ki adá sai 8 000 15 100 15 477
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 16 194 682 19 713 618 18 212 064
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 140 275 87 100 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –161 712
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 16 334 957 19 800 718 18 050 352
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 244 864 1 879 617 1 856 832
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 4 068 860 4 412 837 4 380 755
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 25 400 45 901 46 188
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 400 931 931
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 10 357 834 11 838 876 11 927 730
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 986 091 3 512 480 3 442 558
20. Hi te lek be vé te lei 255 147 12 977 15 149
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) 15 952 105 18 190 208 18 226 654
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 382 852 1 610 510 1 296 257
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –432 648
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 16 334 957 19 800 718 19 090 263

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 1 882 055 – 1 882 055 1 625 709 – 1 625 709
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –450 811 –723 –451 534 –179 875 – –179 875
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 69 965 – 69 965 314 254 – 314 254
 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) 1 361 279 –723 1 360 556 1 131 580 – 1 131 580
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –256 – –256 –40 993 – –40 993
 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) 1 361 023 –723 1 360 300 1 090 587 – 1 090 587
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 Jász-Nagy kun-Szol nok Me gye Ön kor mány za tá nak 2005. évi  egy sze rû sí tett, össze vont éves
be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la -
ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar -
ról, hogy az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei
be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak
és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló a költ ség ve té s 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 nye i rõl meg bíz ha tó
va lós ké pet ad.

Czi bul ká né dr. Né meth Emí lia s. k.,
könyv vizs gá ló
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Jász la dány 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 1 708 045 – 1 708 045 1 710 547 – 1 710 547
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 464 – 2 464 2 261 – 2 261

II. Tár gyi esz kö zök 1 702 606 – 1 702 606 1 705 603 – 1 705 603
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 975 – 2 975 2 683 – 2 683
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 60 503 – 60 503 55 237 – 55 237

I. Kész le tek 1 426 – 1 426 1 354 – 1 354
II. Kö ve te lé sek 13 598 – 13 598 14 969 – 14 969

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 43 939 – 43 939 36 967 – 36 967
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 540 – 1 540 1 947 – 1 947

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 768 548 – 1 768 548 1 765 784 – 1 765 784

D) SAJÁT TÕKE 1 560 974 – 1 560 974 1 562 727 – 1 562 727
1. In du ló tõ ke 120 200 – 120 200 120 200 – 120 200
2. Tõ ke vál to zá sok 1 440 774 – 1 440 774 1 442 527 – 1 442 527
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 17 899 – 17 899 10 502 – 10 502
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 17 865 – 17 865 10 502 – 10 502

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 34 – 34 – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 189 675 – 189 675 192 555 – 192 555

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 57 772 – 57 772 35 338 – 35 338
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 104 323 – 104 323 128 805 – 128 805

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 27 580 – 27 580 28 412 – 28 412

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 768 548 – 1 768 548 1 765 784 – 1 765 784

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 367 993 372 264 358 988
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 118 406 120 949 118 564
03. Do lo gi ki adá sok 242 965 253 230 254 324
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 55 187 211 512 200 841
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 436 404
06. Fel újí tás 4 612 29 377 29 323
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 20 379 35 703 32 287
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 809 542 1 023 471 994 731
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 12 000 12 300 12 053
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 12 000 12 300 12 053
12. Pénz for gal mi ki adá sok 821 542 1 035 771 1 006 784
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 972 3 972 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 407
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 825 514 1 039 743 1 007 191
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 148 546 157 628 163 080
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 355 155 352 188 340 669
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 3 000 15 657 3 110
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 120
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 260 206 469 919 474 390
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 213 149 407 113 407 113
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 766 907 995 392 981 249
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 53 607 19 542 18 138
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 53 607 19 542 18 138
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 820 514 1 014 934 999 387
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 5 000 24 809 24 837
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 832
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 825 514 1 039 743 1 025 056
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –41 607 –7 242 11 355
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 41 607 7 242 6 085
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 425

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 43 939 – 43 939 36 967 – 36 967
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –26 040 – –26 040 –26 465 – –26 465
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 2 744 – 2 744 81 – 81
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 34 – 34 – – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 15 121 – 15 121 10 421 – 10 421
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 6 910 – 6 910 2 499 – 2 499
 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 34 – 34 – – –
 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) 22 065 – 22 065 12 920 – 12 920
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 – – – 617 – 617
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 9 434 – 9 434 12 034 – 12 034
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 12 597 – 12 957 269 – 269
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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 68 – 68 – – –

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 34 – 24 – – –

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 34 – 34 – – –

 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 (–) 34 – 34 – – –

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

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

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Jász la dány 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 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 készítették el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Jász la dány Nagy 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 va lós ké pet ad.

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

Ka pos vár Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 53 454 510 – 53 454 510 54 419 377 – 54 419 377
I. Im ma te ri á lis ja vak 30 181 – 30 181 68 023 – 68 023

II. Tár gyi esz kö zök 46 199 742 – 46 199 742 49 963 336 – 49 963 336
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 557 618 – 557 618 531 462 – 531 462
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 6 666 969 – 6 666 969 6 856 556 – 6 856 556
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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 1 840 572 – 1 840 572 2 155 986 – 2 155 986
I. Kész le tek 31 540 – 31 540 29 952 – 29 952

II. Kö ve te lé sek 740 667 – 740 667 636 874 – 636 874
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 920 317 – 920 317 1 423 854 – 1 423 854
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 148 048 – 148 048 65 306 – 65 306

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 55 295 082 – 55 295 082 56 575 363 – 56 575 363

D) SAJÁT TÕKE 51 295 942 – 51 295 942 51 554 993 – 51 554 993
1. In du ló tõ ke 2 213 788 – 2 213 788 2 213 788 – 2 213 788
2. Tõ ke vál to zá sok 49 082 154 – 49 082 154 49 341 205 – 49 341 205
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 449 311 – 449 311 832 147 – 832 147
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 545 363 – 545 363 833 054 – 833 054

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok –96 052 – –96 052 –907 – –907
F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 549 829 – 3 549 829 4 188 223 – 4 188 223

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 2 124 477 – 2 124 477 2 496 383 – 2 496 383
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 806 297 – 806 297 1 034 827 – 1 034 827

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 619 055 – 619 055 657 013 – 657 013

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 55 295 082 – 55 295 082 56 575 363 – 56 575 363

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 6 197 007 7 196 433 6 975 472
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 2 029 161 2 350 470 2 268 776
03. Do lo gi ki adá sok 4 169 608 4 711 803 4 563 776
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 1 221 359 1 624 530 1 513 019
05. El lá tot tak jut ta tá sai 12 162 57 628 53 975
06. Fel újí tás 477 711 986 471 716 526
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 477 826 2 785 144 1 235 030
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 16 584 834 19 712 479 17 326 574
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 355 774 356 474 342 774
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 355 774 356 474 342 774
12. Pénz for gal mi ki adá sok 16 940 608 20 068 953 17 669 348
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 272 853 455 104 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –82 742
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 19 213 461 20 524 057 17 586 606
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 443 439 1 546 220 1 501 881
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 6 587 181 6 579 339 6 356 152
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 876 159 779 945 557 659
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 161 045 157 262 234 422
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 8 377 253 9 442 209 8 858 439
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 7 167 136 8 041 841 7 614 680
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 17 284 032 18 347 713 17 274 131
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 1 465 926 1 657 244 778 053
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) 1 465 926 1 657 244 778 053
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 18 749 958 20 004 957 18 052 184
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 463 503 519 100 681 470
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 19 213 461 20 524 057 18 772 803
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –1 110 152 –1 300 770 629 027
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 1 110 152 1 300 770 435 279
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 121 891

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 875 392 – 875 392 1 380 119 – 1 380 119
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –426 081 – –426 081 –547 972 – –547 972
 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 (–) –96 052 – –96 052 –907 – -907
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 545 363 – 545 363 833 054 – 833 054
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –2 044 – –2 044 –3 414 – –3 414
 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) 543 319 – 543 319 829 640 – 829 640
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 12 150 – 12 150 12 905 – 12 905
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 333 951 – 333 951 508 653 – 508 653
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 197 218 – 197 218 308 082 – 308 082

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 129 832 – 129 832 34 976 – 34 976

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 225 884 – 225 884 35 883 – 35 883

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) –96 052 – –96 052 –907 – –907

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 18 739 – 18 739 22 109 – 22 109

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz -
nál ni ter ve zett ered mény (–) – – – – – –
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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. 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) –114 791 – –114 791 –23 016 – –23 016

 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) –114 791 – –114 791 –23 016 – –23 016
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 –96 052 – –96 052 –907 – –907

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ka pos vár Me gyei Jo gú 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, 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.

Ka pos vár Me gyei Jo gú 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 ja az ön kor -
mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Dr. Cse ke Lász ló s. k.,
könyv vizs gá ló

Ka zinc bar ci 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 13 589 453 – 13 589 435 15 908 301 – 15 908 301
I. Im ma te ri á lis ja vak 7 357 – 7 357 11 498 – 11 498

II. Tár gyi esz kö zök 11 351 442 – 11 351 442 13 669 572 – 13 669 572
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 320 719 – 1 320 719 1 213 770 – 1 213 770
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 909 917 – 909 917 1 013 461 – 1 013 461

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 207 407 – 1 207 407 1 191 101 – 1 191 101
I. Kész le tek 25 820 – 25 820 22 554 – 22 554

II. Kö ve te lé sek 252 945 – 252 945 205 162 – 205 162
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 533 102 –  533 102 619 253 – 619 253
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 395 540 – 395 540 344 132 – 344 132

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 14 796 842 – 14 796 842 17 099 402 – 17 099 402
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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 13 052 378 – 13 052 378 13 442 935 – 13 442 935
1. In du ló tõ ke 1 709 792 – 1 709 792 1 709 792 – 1 709 792
2. Tõ ke vál to zá sok 11 340 374 – 11 340 374 11 733 143 – 11 733 143
3. Ér té ke lé si tar ta lék 2 212 – 2 212 – – –

E) TARTALÉKOK 529 829 – 529 829 595 647 – 595 647
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 529 829 – 529 829 595 647 – 595 647

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 214 635 – 1 214 635 3 060 820 – 3 060 820
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 2 626 – 2 626

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 815 822 – 815 822 2 690 456 – 2 690 456
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 398 813 – 398 813 367 738 – 367 738

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 14 796 842 – 14 796 842 17 099 402 –  17 099 402

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 3 558 338 3 634 392 3 539 666
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 1 200 200 1 220 548 1 182 984
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 1 898 072 2 415 636 2 180 321
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 870 821 1 066 614 1 071 001
05. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 250 283 283
06. Fel újí tás 27 250 102 739 85 042
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 063 260 3 232 801 2 615 246
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 9 618 191 11 673 013 10 674 543
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 300 268 325 068 24 968
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 300 268 325 068 24 968
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 9 918 459 11 998 081 10 699 511
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 138 922 86 191 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –51 408
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 10 057 381 12 084 272 10 648 103
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 466 248 535 816 515 031
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 3 002 969 3 029 531 3 174 218
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 197 905 288 833 233 261
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 57 175 58 513 51 877
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 5 285 305 7 199 566 6 742 575
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 3 434 001 3 877 993 3 595 702
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 8 952 427 11 053 746 10 665 085
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 1 104 954 455 737 100 244
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) 1 104 954 455 737 100 244
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 10 057 381 11 509 483 10 765 329
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 574 789 574 789
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –30 067
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 10 057 381 12 084 272 11 310 051
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–08–13)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)]
–804 686 –130 669 565 331

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 804 686 130 669 75 276
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 21 341
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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 509 809 – 509 809 596 968 – 596 968
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 20 020 – 20 020 –1 321 – –1 321 
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 2 – 2 – – –
 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) 529 827 – 529 827 595 647 – 595 647
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –59 679 – –59 679 –82 775 – –82 775
 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) 470 148 – 470 148 512 872 – 512 872
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 4 981 – 4 981 2 260 – 2 260
12. Kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 465 167 – 465 167 510 612 – 510 612
13. Sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ka zinc bar ci ka 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, 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 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 készítették el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót Ka zinc bar ci ka vá ros 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.

Gyõrf fi De zsõ s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ke rek egy 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 2 659 488 – – 2 659 571 – 2 659 571
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 918 – – 4 909 – 4 909

II. Tár gyi esz kö zök 2 578 777 – – 2 581 527 – 2 581 527
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 69 893 – – 69 775 – 69 775
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 3 900 – – 3 360 – 3 360
B) FORGÓESZKÖZÖK 110 046 – – 95 919 – 95 919

I. Kész le tek 401 – – 321 – 321
II. Kö ve te lé sek 50 069 – – 32 480 – 32 480

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 37 264 – – 40 431 – 40 431
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 22 312 – – 22 687 – 22 687

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 769 534 – – 2 755 490 – 2 755 490

D) SAJÁT TÕKE 2 622 689 – – 2 614 204 31 2 614 235
1. In du ló tõ ke 42 545 – – 42 545 – 42 545
2. Tõ ke vál to zá sok 2 580 144 – – 2 571 659 31 2 571 690
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 31 983 – – 30 535 – 30 535
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 31 983 – – 30 535 – 30 535

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 114 862 – – 110 751 –31 110 720

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 47 630 – – 39 935 – 39 935
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 39 973 – – 38 233 –31 38 202

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 27 259 – – 32 583 – 32 583

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 769 534 – – 2 755 490 – 2 755 490

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 336 563 361 749 361 749
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 108 701 118 206 118 206
03. Do lo gi ki adá sok 174 717 189 117 189 116
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 97 249 103 988 103 988
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 78 78
06. Fel újí tás 31 866 25 824 25 843
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 32 394 38 832 38 813
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 781 490 837 794 837 793
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 18 607 18 608 18 608
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 18 607 18 608 18 608
12. Pénz for gal mi ki adá sok 800 097 856 402 856 401
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 45 233 40 128 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 375
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 845 330 896 530 856 776
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 48 798 51 304 51 303
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 361 310 374 980 369 878
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 7 865 7 160 7 160
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 6 928 6 218 6 218
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök

80/73+74+85+86+87+105–88–101–…–104+112
392 983 424 365 424 728

21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 246 881 346 046 346 046
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 810 956 857 809 853 069
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 4 374 1 800 1 884
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 4 374 1 800 1 884
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 815 330 859 609 854 953
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 30 000 36 921 36 921
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 5 249
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 845 330 896 530 897 123
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) 14 233 16 808 52 197
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –14 233 –16 808 –16 724
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 4 874

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 36 913 – – 40 339 – 40 339
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –4 930 – – –9 804 – –9 804
 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) 31 983 – – 30 535 – 30 535
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 4 937 – – –191 – –191
 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) 36 920 – – 30 344 – 30 344
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 288 – – – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 1 806 – – 649 – 649
13. 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 34 826 – – 29 695 – 29 695

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Ke rek egy há za Vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett be szá mo ló já nak könyv vizs gá la ta ered mé nye kép pen
meg ál la pí tot tam, hogy a mér leg, a pénz for gal mi je len tés, a pénz ma rad vány- és az ered mény ki mu ta tás az ön kor mány zat
pénz ügyi és va gyo ni hely ze té rõl meg bíz ha tó, va lós ké pet nyújt, il let ve azo kat a szám vi te li el vek (2000. évi C. tv.) va la -
mint a költ ség ve té si gaz dál ko dás ról, il let ve a be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló
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295/2001. (XII. 27.) Korm. ren de let tel és a 307/2002. (XII. 27.) Korm. ren de let, 278/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let, va -
la mint a 383/2004. (XII. 29.) Korm. ren de let tel mó do sí tott 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lalt elõ írá sok be -
tar tá sá val ké szí tet ték el.

So mo gyi La jos s. k.,
könyv vizs gá ló

Kis kun maj sa Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9 145 108 – 9 145 108 9 094 201 – 9 094 201
I. Im ma te ri á lis ja vak 36 493 – 36 493 27 377 – 27 377

II. Tár gyi esz kö zök 5 701 392 – 5 701 392 5 741 345 – 5 741 345
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 781 414 – 781 414 783 380 – 783 380
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 2 625 809 – 2 625 809 2 542 099 – 2 542 099
B) FORGÓESZKÖZÖK 305 864 – 305 864 192 569 – 192 569

I. Kész le tek 6 260 – 6 290 6 274 – 6 274
II. Kö ve te lé sek 38 919 – 38 919 46 752 – 46 752

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 214 457 – 214 457 90 237 – 90 237
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 46 228 – 46 228 49 306 – 49 306

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 9 450 972 – 9 450 972 9 286 770 – 9 286 770

D) SAJÁT TÕKE 8 262 248 – 8 262 248 7 974 795 – 7 974 795
1. In du ló tõ ke 245 923 – 245 923 245 923 – 245 923
2. Tõ ke vál to zá sok 8 016 325 – 8 016 325 7 728 872 – 7 728 872

E) TARTALÉKOK 172 336 – 172 336 52 317 – 52 317
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 172 336 – 172 336 52 317 – 52 317

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 016 388 – 1 016 388 1 259 658 – 1 259 658
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 888 901 – 888 901 1 063 387 – 1 063 387

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 39 138 – 39 138 109 045 – 109 045
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 88 349 – 88 349 87 226 – 87 226

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 9 450 972 – 9 450 972 9 286 770 – 9 286 770

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 820 462,0 911 303,0 901 067,0
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 274 352,0 302 251,8 297 832,0
03. Do lo gi ki adá sok 468 512,0 578 632,1 539 754,0
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 327 619,0 361 927,8 347 392,0
05. El lá tot tak jut ta tá sai 582,0 5 061,7 5 132,0
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

06. Fel újí tás 25 078,0 53 156,4 37 404,0
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 11 846,0 74 982,3 70 999,0
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 928 451,0 2 287 315,1 2 199 580,0
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – 6 688,0 6 688,0
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) – 6 688,0 6 688,0
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 928 451,0 2 294 003,1 2 206 268,0
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 226 721,0 68 879,6 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 3 078,0
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 2 155 172,0 2 362 882,7 2 209 346,0
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 223 430,0 244 396,9 227 644,0
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 843 137,0 843 496,2 892 190,0
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 64 705,0 96 942,7 49 482,0
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 17 337,0 17 884,7 11 936,0
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 797 088,0 876 932,6 913 076,0
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 717 536,0 761 515,5 761 515,0
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 928 360,0 2 061 768,4 2 082 392,0
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 67 576,0 103 905,7 3 857,0
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 67 576,0 103 905,7 3 857,0
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 995 936,0 2 165 674,1 2 086 249,0
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 159 236,0 197 208,6 203 228,0
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –846,0
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 2 155 172,0 2 362 882,7 2 288 631,0

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 199 877 – 199 877 75 934 – 75 934
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –27 541 – –27 541 –23 617 – –23 617
 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) 172 336 – 172 336 52 317 – 52 317
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –18 386 – –18 386 –11 275 – –11 275
 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) 153 950 – 153 950 41 042 – 41 042
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 1 210 – 1 210 3 788 – 3 788
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 52 925 – 52 925 26 074 – 26 074
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 99 815 – 99 815 11 180 – 11 180
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Kis kun maj sa 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 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, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

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

Ko má di 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 3 131 665 – 3 131 665 3 263 638 – 3 263 638
I. Im ma te ri á lis ja vak 9 006 – 9 006 7 121 – 7 121

II. Tár gyi esz kö zök 2 726 192 – 2 726 192 2 880 529 – 2 880 529
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 20 028 – 20 028 17 129 – 17 129
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 376 439 – 376 439 358 859 – 358 859
B) FORGÓESZKÖZÖK 144 345 – 144 345 69 315 – 69 315

I. Kész le tek 370 – 370 392 – 392
II. Kö ve te lé sek 74 955 – 74 955 34 402 – 34 402

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 32 116 – 32 116 26 398 – 26 398
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 36 904 – 36 904 8 123 – 8 123

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 276 010 – 3 276 010 3 332 953 – 3 332 953

D) SAJÁT TÕKE 2 748 577 – 2 748 577 2 884 116 – 2 884 116
1. In du ló tõ ke 173 221 – 173 221 173 221 – 173 221
2. Tõ ke vál to zá sok 2 575 356 – 2 575 356 2 710 895 – 2 710 895
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 34 706 – 34 706 –3 314 – –3 314
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 34 706 – 34 706 –3 314 – –3 314

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 492 727 – 492 727 452 151 – 452 151

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 348 711 – 348 711 348 711 – 348 711
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 109 594 – 109 594 65 605 – 65 605

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 34 422 – 34 422 37 835 – 37 835

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 276 010 – 3 276 010 3 332 953 – 3 332 953
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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 420 115 411 390 407 087
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 136 597 134 164 133 005
03. Do lo gi ki adá sok 180 567 116 336 109 921
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 274 650 281 443 278 085
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 3 200 54 861 52 445
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 415 178 277 060 205 448
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 430 307 1 275 254 1 185 991
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 40 556 43 735 43 735
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 40 556 43 735 43 735
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 470 863 1 318 989 1 229 726
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 5 731 4 807 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –28 781
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 476 594 1 323 796 1 200 945
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 78 342 119 282 90 049
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 372 882 395 408 390 458
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 77 050 3 880 3 374
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 48 250 380 3 102
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 833 413 686 227 668 963
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 436 458 512 006 511 786
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 361 687 1 204 797 1 152 844
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 89 296 79 080 38 862
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) 89 296 79 080 38 862
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 450 983 1 283 877 1 191 706
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 25 611 39 919 39 919
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 3 550
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 476 594 1 323 796 1 235 175
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –48 740 –35 345 6 722
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 48 740 35 345 –4 873
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 32 331

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 32 076 – 32 076 26 387 – 26 387
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 2 630 – 2 630 –29 701 – –29 701
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 1 430 – 1 430 – – –
 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) 33 276 – 33 276 –3 314 – –3 314
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –9 680 – –9 680 1 024 – 1 024
 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) 23 596 – 23 596 –2 290 – –2 290

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

12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -
vány 23 596 – 23 596 2 505 – 2 505

13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Ko má di 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 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, az ön kor mány zat zár szám adá si ren de let ter ve ze te 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.

Far kas La jos s. k.,
könyv vizs gá ló

Kon do ros 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 4 559 858 – 4 559 858 4 609 570 – 4 609 570
I. Im ma te ri á lis ja vak 12 899 – 12 899 11 902 – 11 902
II. Tár gyi esz kö zök 4 456 841 – 4 456 841 4 566 325 – 4 566 325
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 90 118 – 90 118 31 343 – 31 343
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 105 212 – 105 212 64 954 – 64 954

I. Kész le tek 3 506 – 3 506 2 137 – 2 137
II. Kö ve te lé sek 45 460 – 45 460 26 334 – 26 334
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 36 996 – 36 996 17 110 – 17 110
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 250 – 19 250 19 373 – 19 373

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 665 070 – 4 665 070 4 674 524 – 4 674 524
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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 4 586 266 – 4 586 266 4 586 303 – 4 586 303
1. In du ló tõ ke 119 183 – 119 183 119 183 – 119 183
2. Tõ ke vál to zá sok 4 467 083 – 4 467 083 4 467 120 – 4 467 120

E) TARTALÉKOK 30 201 – 30 201 11 926 – 11 926
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 30 201 – 30 201 11 926 – 11 926
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 48 603 – 48 603 76 295 – 76 295
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 18 656 – 18 656
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 22 558 – 22 558 33 082 – 33 082
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 26 045 – 26 045 24 557 – 24 557

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 665 070 – 4 665 070 4 674 524 – 4 674 524

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 344 871 350 065 346 934
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 114 222 115 630 114 718
03. Do lo gi ki adá sok 202 659 250 671 246 083
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 48 347 108 863 93 184
05. El lá tot tak jut ta tá sai 2 910 3 120 3 125
06. Fel újí tás 132 163 120 766 119 666
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 95 158 180 129 79 178
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen – – –
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 935 935 935
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 941 265 1 130 179 1 003 823
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 12 672 23 781 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 123
15. Ki adá sok össze sen 953 937 1 153 960 1 003 946
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 166 789 170 505 171 760
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 293 818 305 297 299 907
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 15 110 77 457 73 499
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 3 710 8 257 8 257
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 367 272 526 465 410 752
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 238 481 322 543 302 191
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen – – –
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 90 837 34 043 29 630
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen – – –
26. Pénz for gal mi be vé te lek 933 826 1 113 767 985 548
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 20 111 40 193 38 014
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 493
29. Be vé te lek össze sen 953 937 1 153 960 1 022 069
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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 36 990 – 36 990 17 099 – 17 099
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –6 789 – –6 789 –5 173 – –5 173
 3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – – – –626 – –626
 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 30 201 – 30 201 12 552 – 12 552
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 2 804 – 2 804 3 906 – 3 906
 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 33 005 – 33 005 16 458 – 16 458
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:

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 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 megbíz -
ha tó és valós képet ad.

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

Kö rös tar csa 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 1 061 092 – 1 061 092 1 096 169 – 1 096 169
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 972 – 3 972 7 152 – 7 152
II. Tár gyi esz kö zök 739 893 – 739 893 779 322 – 779 322
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 43 573 – 43 573 45 128 – 45 128
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 273 654 – 273 654 264 567 – 264 567
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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 60 321 – 60 321 51 813 – 51 813
I. Kész le tek 498 – 498 549 – 549
II. Kö ve te lé sek 7 990 – 7 990 8 941 – 8 941
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 40 589 – 40 589 31 578 – 31 578
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 244 – 11 244 10 745 – 10 745

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 121 413 – 1 121 413 1 147 982 – 1 147 982

D) SAJÁT TÕKE 1 051 963 – 1 051 963 1 099 797 – 1 099 797
1. In du ló tõ ke 40 970 – 40 970 40 970 – 40 970
2. Tõ ke vál to zá sok 1 010 993 – 1 010 993 1 058 827 – 1 058 827
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 37 041 – 37 041 27 894 – 27 984
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 37 041 – 37 041 27 894 – 27 894
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 32 409 – 32 409 20 291 – 20 291
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 4 040 – 4 040 4 040 – 4 040
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 13 527 – 13 527 1 772 – 1 772
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 842 – 14 842 14 479 – 14 479

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 121 413 – 1 121 413 1 147 982 – 1 147 982

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 164 354 169 866 168 279
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 54 889 56 063 55 918
03. Do lo gi ki adá sok 59 245 68 073 73 699
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 32 555 48 147 39 635
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 487 1 487 1 593
06. Fel újí tás 5 700 10 065 10 265
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 81 435 92 537 63 763
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 399 665 446 238 413 152
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 2 884 4 638 3 262
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 2 884 4 638 3 262
12. Pénz for gal mi ki adá sok 402 549 450 876 416 414
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 79 348 13 446 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –499
15. Ki adá sok össze sen 481 897 464 322 415 915
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 23 980 26 421 28 067
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 144 399 143 991 142 628
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 28 000 28 038 38
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te le – – –
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 216 809 227 038 233 340
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 149 972 206 818 206 818
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 413 188 425 488 404 073
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 18 678 2 813 3 194
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 30 000 – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 48 678 2 813 3 194
26. Pénz for gal mi be vé te lek 461 866 428 301 407 267
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 20 031 36 021 40 551
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –363
29. Be vé te lek össze sen 481 897 464 322 447 455
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –45 794 1 825 31 472
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 45 794 –1 825 –68
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 136

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 40 589 – 40 589 31 578 – 31 578
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –3 548 – –3 548 –3 684 – –3 684
 3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 564 – 564 563 – 563
 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 36 477 – 36 477 27 331 – 27 331
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –457 – –457 2 593 – 2 593
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 36 020 – 36 020 29 924 – 29 924
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 pénz-

ma rad vány 35 480 – 35 480 29 058 – 29 924
13. 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 540 – 540 866 – 866

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá la tot a ma gyar nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok és 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 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, többször módosított
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben megfogalmazott elvek szerint került összeállításra.

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, valós képet ad.
Az egy sze rû sí tett mér leg fõ össze gét 1 147 982 E Ft-ban fo ga dom el.
A mó do sí tott pénz ma rad vány 29 924 E Ft.

Ga lus ka Jó zsef né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Lá bat lan 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 2 647 635 – 2 647 635 2 689 152 – 2 689 152
I. Im ma te ri á lis ja vak 4 350 – 4 350 5 654 – 5 654

II. Tár gyi esz kö zök 2 225 287 – 2 225 287 2 289 055 – 2 289 055
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 114 111 – 114 111 102 480 – 102 480
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 303 887 – 303 887 291 963 – 291 963

B) FORGÓESZKÖZÖK 103 456 – 103 456 85 876 – 85 876
I. Kész le tek – – – – – –

II. Kö ve te lé sek 82 263 – 82 263 63 585 – 63 585
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 362 –  1 362 884 – 884
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 831 – 19 831 21 407 – 21 407

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 751 091 – 2 751 091 2 775 028 – 2 775 028

D) SAJÁT TÕKE 2 640 832 – 2 640 832 2 631 476 – 2 631 476
1. In du ló tõ ke 131 239 – 131 239 131 239 – 131 239
2. Tõ ke vál to zá sok 2 509 593 – 2 509 593 2 500 237 – 2 500 237
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 8 053 – 8 053 –527 – –527
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 8 053 – 8 053 –527 – –527

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 102 206 – 102 206 144 079 – 144 079
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 9 879 – 9 879 13 414 – 13 414

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 79 187 – 79 187 107 847 – 107 847
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 140 – 13 140 22 818 – 22 818

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 751 091 – 2 751 091 2 775 028 –  2 775 028

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 349 529 360 725 355 719
02. Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék 113 488 117 043 116 439
03. Do lo gi ki adá sok 165 027 199 379 198 151
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 77 544 113 728 114 086
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 15 000 18 621 22 528
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 99 964 118 934 107 983
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 820 552 928 430 914 906
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 50 376 17 400 18 913
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 50 376 17 400 18 913
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 870 928 945 830 933 819
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 15 161 13 544 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 576
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 886 089 959 374 935 395
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 27 883 31 079 32 984
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 493 116 429 761 420 098
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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 22 400 22 400 5 066
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 8 900 8 900 3 098
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 322 890 374 145 413 443
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 189 477 241 525 241 525
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 866 289 858 385 871 591
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 12 800 47 679 46 568
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 7 000 7 000 7 080
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 19 800 54 679 53 648
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 886 089 913 064 925 239
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 46 310 46 310
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 9 673
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 886 089 959 374 981 222
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) 30 576 –37 279 2 995
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –30 576 37 279 34 735
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 8 097

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 1 362 – 1 362 879 – 879
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 6 691 – 6 691 –1 406 – –1 406
 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) 8 053 – 8 053 –527 – –527
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 42 665 – 42 665 36 121 – 36 121
 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) 50 718 – 50 718 35 594 – 35 594
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

ma rad vá nya 20 692 – 20 692 9 320 – 9 320
13. A 10. sor ból sza bad pénz esz köz ma rad vá nya 30 026 – 30 026 26 274 – 26 274

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Lá bat lan Vá ros Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és
té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze -
rint fe lül vizs gál tam, 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 koz kó 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 -
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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.

Az ön kor mány zat 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.

Blasch ke Mik lós né s. k.,
könyv vizs gá ló

Lep sény Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 932 459 1 948 483
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 824 8 518
II. Tár gyi esz kö zök 1 186 382 1 218 840
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 9 131 9 419
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 735 122 711 706

B) FORGÓESZKÖZÖK 101 106 57 841
I. Kész le tek 253 472
II. Kö ve te lé sek 30 551 26 043
III. Ér ték pa pí rok 25 547 –
IV. Pénz esz kö zök 28 638 17 151
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 117 14 175

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 033 565 2 006 324

D) SAJÁT TÕKE 1 971 569 1 941 418
1. In du ló tõ ke 88 391 88 391
2. Tõ ke vál to zá sok 1 883 178 1 853 027
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 25 781 11 144
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 25 781 11 144
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 36 215 53 762
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 3 300 1 600
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 13 943 31 982
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 18 972 20 180

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 033 565 2 006 324

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 201 141 206 516 205 540
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 65 152 66 207 64 899
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 82 113 94 522 92 690
04. Vé le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 46 470 69 497 68 686
05. Fel újí tás 70 357 68 466 65 542
06. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 588 14 107 13 336
07. Hi te lek ki adá sai 3 300 40 025 2 950
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

08. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 800 –
09. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+08) 472 121 560 140 513 643
10. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 996 5 376 –
11. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –1 942
12. Ki adá sok össze sen (09+…+12) 476 117 565 516 511 701
13. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 22 740 39 921 40 267
14. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 164 907 169 033 165 990
15. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 900 6 450 6 449
16. 15.-bõl: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 300 300 326
17. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 234 811 256 899 243 023
18. 17.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 164 315 193 221 192 829
19. Hi te lek, köcl sö nök be vé te lei 809 37 534 17 730
20. Ér ték pa pí rok be vé te lei 25 500 26 300 25 547
21. Pénz for gal mi be vé te lek (13+…+15+17+19+20) 451 667 536 137 499 006
22. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 24 450 29 379 29 379
23. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 1 208
24. Be vé te lek össze sen (21+…+23) 476 117 565 516 529 593
25. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge

(21–19–20+22–9+7+8–10)
–23 009 –23 009 –25 585

26. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (19+20–7+8) 23 009 23 009 40 327
27. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (23–11) – – 3 150

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 28 624 17 137
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –2 843 –5 993
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) – 822
 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) 25 781 10 322
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 2 007 6 661
 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) 27 788 16 983
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 Lep sény Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett össze vont éves be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát, az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, to váb bá a vo nat ko zó
kor mány ren de let sze rint ké szí tet ték el. A 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 hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz ha tó és valós
képet ad.

Po vol nik György né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Me zõ be rény Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 5 562 636 – 5 562 636 5 943 388 – 5 943 388
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 645 – 2 645 5 087 – 5 087

II. Tár gyi esz kö zök 5 426 185 – 5 426 185 4 423 632 – 4 423 632
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 131 205 – 131 205 134 790 – 134 790
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 2 601 – 2 601 1 379 879 – 1 379 879
B) FORGÓESZKÖZÖK 300 324 – 300 324 491 139 – 491 139

I. Kész le tek 2 191 – 2 191 2 178 – 2 178
II. Kö ve te lé sek 42 019 – 42 019 29 296 – 29 296

III. Ér ték pa pí rok 142 867 – 142 867 5 286 – 5 286
IV. Pénz esz kö zök 100 368 – 100 368 438 088 – 438 088
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 879 – 12 879 16 291 – 16 291

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 862 960 – 5 862 960 6 434 527 – 6 434 527

D) SAJÁT TÕKE 5 726 702 – 5 726 702 5 467 152 – 5 467 152
1. In du ló tõ ke 440 052 – 440 052 440 052 – 440 052
2. Tõ ke vál to zá sok 5 286 650 – 5 286 650 5 027 100 – 5 027 100
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 4 335 – 4 335 338 932 – 338 932
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 4 335 – 4 335 338 932 – 338 932

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 131 923 – 131 923 628 443 – 628 443

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 485 326 – 485 326
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 23 032 – 23 032 27 691 – 27 691

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 108 891 – 108 891 115 426 – 115 426

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 862 960 – 5 862 960 6 434 527 – 6 434 527

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 971 144 973 453 957 292
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 321 756 321 190 312 328
03. Do lo gi ki adá sok 551 815 650 135 610 354
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 197 761 220 320 214 949
05. El lá tot tak jut ta tá sai 38 056 49 302 48 642
06. Fel újí tás 68 625 115 834 89 716
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 429 979 654 753 567 869
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 2 579 136 2 984 987 2 801 150
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – 200 200
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 15 000 –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) – 15 200 200
12. Pénz for gal mi ki adá sok 2 579 136 3 000 187 2 801 350
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 14 186 143 540 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 3 412
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 2 593 322 3 143 727 2 804 762
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 324 779 370 733 374 463
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 779 500 764 339 774 389
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 38 000 24 000 25 023
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 20  321 21 296
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 1 338 099 1 774 442 1 822 333
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 049 514 1 314 089 1 314 089
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 2 480 378 2 933 514 2 996 208
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 72 424 2 924 2 936
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 40 000 151 803 136 803
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 112 424 154 727 139 739
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 2 592 802 3 088 241 3 135 947
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 520 55 486 69 581
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 5 612
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 2 593 322 3 143 727 3 211 140
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –112 424 –139 527 264 639
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 112 424 139 527 139 539
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 2 200

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 86 375 – 86 375 423 172 – 423 172
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –82 040 – –82 040 –84 240 – –84 240
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 3 070 – 3 070 –30 653 – –30 653
 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) 1 265 – 1 265 369 585 – 369 585
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 367 – 1 367 –1 930 – –1 930
 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 (±) 3 070 – 3 070 – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány

(5±6±7±8±9) 5 702 – 5 702 367 655 – 367 655
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 22 662 – 22 662 137 985 – 137 985
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 12 989 – 12 989 238 635 – 238 635

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Me zõ be rény Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. évi össze vont, egy sze rû sí tett költ ség ve té si be -
szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti
stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gáltam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze reztem ar ról,
hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak, 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. 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 va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz ha tó és valós
képet ad.

Pusz tai Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló
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Nagy oro szi 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 864 733 – 864 733 851 761 – 851 761
I. Im ma te ri á lis ja vak 766 – 766 655 – 655
II. Tár gyi esz kö zök 412 779 – 412 779 414 131 – 414 131
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 6 813 – 6 813 7 012 – 7 012
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 444 375 – 444 375 429 963 – 429 963
B) FORGÓESZKÖZÖK 64 247 – 64 247 58 021 – 58 021

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 10 779 – 10 779 31 064 – 31 064
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 44 105 – 44 105 19 914 – 19 914
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 363 – 9 363 7 043 – 7 043

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 928 980 – 928 980 909 782 – 909 782

D) SAJÁT TÕKE 840 558 – 840 558 857 699 – 857 699
1. In du ló tõ ke 22 241 – 22 241 22 241 – 22 241
2. Tõ ke vál to zá sok 818 317 – 818 317 835 458 – 835 458
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 44 694 – 44 694 18 884 – 18 884
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 44 694 – 44 694 18 884 – 18 884
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 43 728 – 43 728 33 199 – 33 199
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 5 796 – 5 796 2 696 – 2 696
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 29 158 – 29 158 22 430 – 22 430
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 774 – 8 774 8 073 – 8 073

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 928 980 – 928 980 909 782 – 909 782

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 145 611 151 525 144 072
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 45 842 48 616 47 162
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 85 730 90 896 76 258
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 9 214 33 415 32 109
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 11 000 2 074
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 100 5 200 1 973
08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 18 200 18 450 18 450
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 304 697 359 102 322 098
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 475 4 999 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –2 320
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 308 172 364 101 319 778
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 18 450 20 814 20 811
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 121 413 116 326 107 643
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 366 403
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. 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 128 906 166 574 167 242
19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 74 290 98 984 98 984
20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 2 695 13 695 189
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) 268 769 304 080 296 099
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 36 708 46 326 –
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –701
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 308 172 364 101 341 913

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 44 105 – 44 105 19 914 – 19 914
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) 589 – 589 –1 030 – –1 030
 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) 44 694 – 44 694 – – –
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 401 – 401 –2 719 – –2 719
 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) 45 095 – 45 095 16 165 – 16 165
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Nagy oro szi 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 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.

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 valós képet ad. 

Fen ti ek alap ján Nagy oro szi Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. évi költ ség ve té sé nek tel je sí té sé rõl szó ló be szá mo lót,
va la mint a 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a kép vi se lõ-tes tü let részére elfogadásra javaslom.

Mes ter né Ber ta Il di kó s. k.,
könyv vizs gá ló
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Nõ tincs 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 2 305 850 2 307 247
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 170 831
II. Tár gyi esz kö zök 2 303 647 2 305 323
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 033 1 093
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 31 736 13 413
I. Kész le tek 2 210 3 273
II. Kö ve te lé sek 3 504 2 230
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 23 229 4 065
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 793 3 845

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 337 586 2 320 660

D) SAJÁT TÕKE 2 075 271 2 218 458
1. In du ló tõ ke 40 047 40 047
2. Tõ ke vál to zá sok 2 035 224 2 178 411
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 15 956 –343
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 15 956 –343
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 246 359 102 545
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 2 769 8 312
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 233 525 85 982
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 065 8 251

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 337 586 2 320 660

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 117 159 113 963 113 163
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 37 482 37 609 37 053
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 69 908 59 326 61 881
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 14 413 14 782 14 782
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 36 500 41 274 41 274
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 275 462 266 954 268 153
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 230 469 171 105 171 105
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 230 469 171 105 171 105
12. Pénz for gal mi ki adá sok 505 931 438 059 439 258
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 586 1 586 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 052
15. Ki adá sok össze sen 507 517 439 645 440 310
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 75 127 75 939 75 939
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 66 291 69 028 67 442
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 26 000 6 962 6 962
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 264 837 261 920 262 749
21. 20.-ból ön kor mány za tok tá mo ga tás 62 018 74 846 74 846
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek 432 255 413 849 413 092
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 56 158 9 866 9 867
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek 56 158 9 866 9 867
26. Pénz for gal mi be vé te lek 488 413 423 715 422 959
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 19 104 15 930 16 784
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 926
29. Be vé te lek össze sen 507 517 439 645 437 817
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 174 311 161 239 161 723
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –174 311 –161 239 –161 238
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –2 978

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 23 056 3 779
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –7 100 –4 122
 3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – –
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 15 956 –343
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 631 1
 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 16 587 –342
11. 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 4 082 2 210
13. Sza bad pénz ma rad vány 12 505 –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Nõ tincs Köz ség Ön kor mány za ta 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
fe lül vizs gál tam és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az éves be szá mo lót (az
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót) a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve -
ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános  számvi -
teli elvek szerint készítették el.

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

Az ön kor mány za ti in gat lan ka tasz ter nyil ván tar tá sá ban, va la mint a zár szám adás hoz ké szí tett va gyon ki mu ta tás ban
sze rep lõ ér ték ada tok az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló adataival összhangban vannak.

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

Dr. Be ne dek Jó zsef s. k.,
könyv vizs gá ló
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Nyír te lek 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 2 482 384 – 2 482 384 2 535 404 – 2 535 404
I. Im ma te ri á lis ja vak 5 901 – 5 901 10 612 – 10 612

II. Tár gyi esz kö zök 2 130 826 – 2 130 826 2 189 100 – 2 189 100
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 53 333 – 53 333 53 333 – 53 333
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 292 324 – 292 324 282 359 – 282 359
B) FORGÓESZKÖZÖK 79 560 – 79 560 69 743 –26 370 43 373

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 28 314 – 28 314 37 599 –26 370 11 229

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 19 874 – 19 874 3 166 – 3 166
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 31 372 – 31 372 28 978 – 28 978

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 561 944 – 2 561 944 2 605 147 –26 370 2 578 777

D) SAJÁT TÕKE 2 501 154 – 2 501 154 2 529 212 –26 370 2 502 842
1. In du ló tõ ke 83 648 – 83 648 83 648 – 83 648
2. Tõ ke vál to zá sok 2 417 506 – 2 417 506 2 445 564 –26 370 2 419 194

E) TARTALÉKOK 18 275 – 18 275 –91 – –91
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 18 275 – 18 275 –91 – –91

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 42 515 – 42 515 76 026 – 76 026

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 20 833 – 20 833
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 9 544 – 9 544 22 958 – 22 958

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 32 971 – 32 971 32 235 – 32 235

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 561 944 – 2 561 944 2 605 147 –26 370 2 578 777

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 370 899 362 382 358 973
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 118 424 115 699 113 825
03. Do lo gi ki adá sok 117 090 174 756 182 041
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 148 495 229 883 216 589
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 16 175 12 512 8 169
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 4 767 35 258 30 816
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 775 850 930 490 910 413
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 775 850 930 490 910 413
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 6 678 – –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –2 394
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 782 528 930 490 908 019
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 22 481 22 776 19 201
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 397 296 409 390 389 063
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 109 5 005 5 041
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 300 191 456 205 457 909
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 286 317 397 781 397 781
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 722 077 893 376 871 214
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 60 451 20 833 20 833
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) 60 451 20 833 20 833
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 782 528 914 209 892 047
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 16 281 16 281
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –736
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 782 528 930 490 907 592
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –60 451 –20 833 –22 918
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 60 451 20 833 20 833
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –1 658

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 19 874 – 19 874 3 166 – 3 166
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –1 599 – –1 599 –3 257 – –3 257
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 848 – 848 – – –
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

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

(1±2–3–4) 17 427 – 17 427 –91 – –91
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –9 772 – –9 772 –10 759 231 –10 528
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány

(5±6±7±8±9) 7 655 – 7 655 –10 850 231 –10 619
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 7 655 – 7 655 – – –
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 Nyír te lek Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak
ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog -
lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy 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 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 va lós
ké pet ad.

Szend rõi Je nõ s. k.,
könyv vizs gá ló
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Rác ke reszt úr 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 ségve té si
be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ségve 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 rûsí tett
be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 602 871 3 059 927 – 3 059 927
I. Im ma te ri á lis ja vak 536 511 – 511
II. Tár gyi esz kö zök 2 598 609 3 055 829 – 3 055 829
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 726 3 587 – 3 587
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 65 096 517 513 – 517 513

I. Kész le tek – – – –
II. Kö ve te lé sek 23 747 427 623 – 427 623
III. Ér ték pa pí rok – 24 – 24
IV. Pénz esz kö zök 36 146 83 986 – 83 986
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 203 5 880 – 5 880

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 667 967 3 577 440 – 3 577 440

D) SAJÁT TÕKE 2 352 542 3 048 785 – 3 048 785
1. In du ló tõ ke 26 170 26 170 – 26 170
2. Tõ ke vál to zá sok 2 326 372 3 022 615 – 3 022 615
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – –

E) TARTALÉKOK 25 111 78 649 – 78 649
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 25 111 78 649 – 78 649
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 290 314 450 006 – 450 006
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 274 076 438 789 – 438 789
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 238 11 217 – 11 217

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 667 967 3 577 440 – 3 577 440

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 132 951 135 771 129 995
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 44 567 45 416 42 058
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 49 761 60 035 55 688
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 64 773 523 327 500 234
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 235 235
06. Fel újí tás 1 000 10 979 10 459
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 297 806 884 023 599 479
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 2 590 858 1 659 786 1 338 149
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – 218 217
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 24
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) – 218 241
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 2 590 858 1 660 004 1 338 390
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 4 490 5 049 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 677
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 2 595 348 1 665 053 1 339 067
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 14 029 88 860 88 091
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 179 655 174 726 187 836
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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 20 000 319 546 296 036
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 299 546 296 036
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 2 381 425 911 966 674 053
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 112 713 218 976 218 976
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 2 595 109 1 495 098 1 246 016
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 239 146 060 145 912
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) 239 146 060 145 912
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 2 595 348 1 641 158 1 391 928
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 23 895 15 286
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –5 040
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 2 595 348 1 665 053 1 402 174
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –239 –145 842 –76 847
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 239 145 842 145 671
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –5 717

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 ségve té si
be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ségve 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 rûsí tett
be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 36 146 83 967 – 83 967
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –11 035 –5 318 – –5 318
 3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 1 216 11 746 – 11 746
 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 23 895 66 903 – 66 903
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 1 921 1 137 – 1 137
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 25 816 68 040 – 68 040
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 Rác ke reszt úr Köz ség Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tuk, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vo nat ko zó
kor mány ren de let szerint készítették el.

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

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 539 912 – 539 912 554 367 – 554 367
I. Im ma te ri á lis ja vak – – – 72 – 72
II. Tár gyi esz kö zök 539 907 – 539 907 554 290 – 554 290
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 5 – 5 5 – 5
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 95 232 – 95 232 46 083 – 46 083

I. Kész le tek 577 – 577 684 – 684
II. Kö ve te lé sek 3 884 – 3 884 4 695 – 4 695
III. Ér ték pa pí rok 74 918 – 74 918 25 665 – 25 665
IV. Pénz esz kö zök 428 – 428 10 052 – 10 052
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 425 – 15 425 4 987 – 4 987

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 635 144 – 635 144 600 450 – 600 450

D) SAJÁT TÕKE 618 924 – 618 924 584 329 – 584 329
1. In du ló tõ ke 45 374 – 45 374 45 374 – 45 374
2. Tõ ke vál to zá sok 573 550 – 573 550 538 955 – 538 955
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 4 830 – 4 830 5 914 – 5 914
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 4 830 – 4 830 5 914 – 5 914
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 11 390 – 11 390 10 207 – 10 207
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 367 – 367 1 082 – 1 082
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 023 – 11 023 9 125 – 9 125

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 635 144 – 635 144 600 450 – 600 450

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 123 128 110 847 108 980
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 34 999 34 346 34 261
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 57 069 56 762 40 464
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 28 351 89 963 78 955
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 12 000 21 360 4 678
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 70 911 49 035 3 243
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 326 458 362 313 270 581
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 21 501 21 501
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) – 21 501 21 501
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 326 458 383 814 292 082
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 514 1 514 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –10 438
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 327 972 385 328 281 644
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 3 100 3 050 4 591
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 98 684 98 783 100 555
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 79 911 79 911 23 662
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 109 777 167 084 164 358
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 103 047 150 371 147 743
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 291 472 348 828 293 166
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 36 500 36 500 –
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 36 500 36 500 –
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 327 972 385 328 293 166
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – 10 612
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 898
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 327 972 385 328 301 880
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–08–13) 

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si töb let (+)] –36 500 –14 999 33 197
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 36 500 –14 999 21 501
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 8 540

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 428 – 428 10 052 – 10 052
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) 4 402 – 4 402 –4 138 – –4 138
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) –4 634 – –4 634 –5 783 – –5 783
 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) 9 464 – 9 464 11 697 – 11 697
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –399 – –399 2 180 – 2 180
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) 9 065 – 9 065 13 877 – 13 877
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 336 – 336 13 877 – 13 877
13. Sza bad pénz ma rad vány 10 276 – 10 276 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

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

Vé le mé nyem kor lá to zá sa nél kül fel hívom Sály Köz ség Ön kor mány zat ve ze tõ i nek fi gyel mét a következõkre:
– a gaz dál ko dás vi te lét meg ha tá ro zó bel sõ sza bály za to kat fe lül kell vizs gál ni és a szük sé ges mó do sí tá so kat, ki egé szí -

té se ket az új szer ve ze ti fel épí tés nek, il let ve szám vi te li elõ írá sok nak megfelelõen el kell végezni,
– gon dos kod ni kell a kö te le zett ség vál la lá sok fo lya ma tos és nap ra kész nyil ván tar tá sá ról az ál lam ház tar tás mû kö dé si

rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 31.) Korm. ren de let ben fog lalt elõírásoknak megfelelõen,
– a fõ köny vi és ana li ti kus nyil ván tar tá sok egyez te té sét utó lag is el len õriz he tõ mó don rend sze re sen el kell végezni.

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

Se re gé lyes 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

Tárgy évi költ ség-
ve té si

be szá mo ló zá ró -
ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 700 652 1 662 674
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 052 321
II. Tár gyi esz kö zök 1 583 056 1 550 626
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 670 1 904
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 114 874 109 823

B) FORGÓESZKÖZÖK 65 208 112 476
I. Kész le tek 417 478
II. Kö ve te lé sek 17 721 35 696
III. Ér ték pa pí rok 39 34
IV. Pénz esz kö zök 7 757 18 802
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 39 274 57 466

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 765 860 1 775 150

D) SAJÁT TÕKE 1 641 972 1 562 796
1. In du ló tõ ke 81 018 81 018
2. Tõ ke vál to zá sok 1 560 954 1 481 778

E) TARTALÉKOK 11 272 21 640
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 11 272 21 640
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 112 616 190 714
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 65 820 95 910
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 11 037 40 176
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 35 759 54 628

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 765 860 1 775 150
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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 287 923 290 463 265 400
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 91 817 92 829 84 982
03. Do lo gi ki adá sok 159 672 165 232 141 136
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 53 914 54 829 47 867
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 9 208 40 571 20 125
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 92 934 81 048 51 365
08. Hi te lek ki adá sai 8 000 23 568 65 904
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 703 468 747 540 676 779
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 8 998 8 998 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 18 192
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 712 466 756 538 694 971
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 26 533 30 009 37 606
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 251 014 277 744 265 811
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 64 250 89 347 44 500
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 64 250 64 763 19 916
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 247 157 241 539 220 503
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 246 957 241 339 213 999
20. Hi te lek be vé te lei 107 683 107 683 118 493
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) 696 637 746 322 686 913
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 23 302 17 687 17 687
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 18 869
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 719 939 764 009 723 469

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 7 757 18 802
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) 3 515 2 838
 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) 11 272 21 640
 6. Költ ség ve té si be fi ze tés több let tá mo ga tás mi att (±) –887 –726
 7. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 6 415 604
 8. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – –
 9. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
10. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –
 11. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9±10) 16 800 21 518
12. 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 Se re gé lyes Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá -
mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan -
dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról,
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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 megbízható és valós
képet ad.

Jan csó Éva s. k.,
könyv vizs gá ló

Solt 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 1 265 646 – 1 265 646 1 288 406 – 1 288 406

I. Im ma te ri á lis ja vak 2 433 – 2 433 1 908 – 1 908

II. Tár gyi esz kö zök 750 101 – 750 101 675 737 – 675 737

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 7 421 – 7 421 2 879 – 2 879

IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 
esz kö zök 505 691 – 505 691 607 882 – 607 882

B) FORGÓESZKÖZÖK 60 156 – 60 156 62 094 – 62 094

I. Kész le tek 2 760 – 2 760 3 052 – 3 052

II. Kö ve te lé sek 20 852 – 20 852 26 857 – 26 857

III. Ér ték pa pí rok 1 – 1 – – –

IV. Pénz esz kö zök 4 805 – 4 805 4 853 – 4 853

V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 31 738 – 31 738 27 332 – 27 332

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 325 802 – 1 325 802 1 350 500 – 1 350 500

D) SAJÁT TÕKE 1 203 392 – 1 203 392 1 195 785 – 1 195 785

1. In du ló tõ ke 101 249 – 101 249 101 249 – 101 249

2. Tõ ke vál to zá sok 1 102 143 – 1 102 143 1 094 536 – 1 094 536

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

E) TARTALÉKOK 6 097 – 6 097 3 299 – 3 299

I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 6 097 – 6 097 3 299 – 3 299

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 116 313 – 116 313 151 416 – 151 416

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 33 732 – 33 732 22 925 – 22 925

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 52 135 – 52 135 99 605 – 99 605

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 30 446 – 30 446 28 886 – 28 886

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 325 802 – 1 325 802 1 350 500 – 1 350 500
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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 451 929 461 043 453 531
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 146 833 149 070 145 607
03. Do lo gi ki adá sok 282 325 305 866 288 821
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 88 657 115 529 113 765
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 9 879 7 379 7 623
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 215 050 259 322 85 203
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 194 673 1 298 209 1 094 550
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 8 852 8 852 8 552
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai 7 113 32 113 31 411
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 15 965 40 965 39 963
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 210 638 1 339 174 1 134 513
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 7 005 7 005 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –4 406
15. Ki adá sok össze sen 1 217 643 1 346 179 1 130 107
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 138 888 149 388 168 392
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 415 696 420 265 429 787
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 45 735 54 135 25 844
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 496 936 588 034 438 671
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 326 754 505 324 377 184
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 097 255 1 211 822 1 062 694
23. Tá mo ga tá si köl csö nök vissza té rü lé se 500 500 462
24. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 113 791 121 891 68 559
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 114 291 122 391 69 021
26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 211 546 1 334 213 1 131 715
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 6 097 11 966 11 966
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 635
29. Be vé te lek össze sen 1 217 643 1 346 179 1 142 046

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 4 805 – 4 805 4 778 – 4 778
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 1 292 – 1 292 –1 479 – –1 479
 3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 1 144 – 1 144 – – –
 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 4 953 – 4 953 3 299 – 3 299
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –2 797 – –2 797 –4 994 – –4 994
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok 5 869 – 5 869 458 – 458
 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 – – – – – –
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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

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 8 025 – 8 025 –1 237 – –1 237

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

13. Kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 
(11. sor ból) 6 057 – 6 057 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Solt 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, a pénz ma rad vány és az ered mény ki mu ta tás az ön kor mány zat pénz ügyi és
va gyo ni hely ze té rõl meg bíz ha tó, va lós ké pet nyújt, il let ve azo kat a szám vi te li el vek (2000. évi C. tv.), va la mint a költ -
ség ve té si gaz dál ko dás ról, il let ve a be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 295/2001.
(XII. 27.) Korm. ren de let tel, a 278/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let tel, il let ve a 383/2004. (XII. 24.) Korm. ren de let tel
módo sí tott 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt elõírások betartásával készítették el.

So mo gyi La jos s. k.,
könyv vizs gá ló

Szar vas 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 11 374 490 – 11 374 490 11 339 443 – 11 339 443
I. Im ma te ri á lis ja vak 17 207 – 17 207 13 370 – 13 370

II. Tár gyi esz kö zök 9 254 273 – 9 254 273 8 477 464 – 8 477 464
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 345 527 – 345 527 348 219 – 348 219
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 1 757 483 – 1 757 483 2 500 390 – 2 500 390
B) FORGÓESZKÖZÖK 567 071 – 567 071 354 826 – 354 826

I. Kész le tek 5 216 – 5 216 546 – 546
II. Kö ve te lé sek 98 766 – 98 766 69 629 – 69 629

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 416 413 – 416 413 252 284 – 252 284
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 46 676 – 46 676 32 367 – 32 367

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 11 941 561 – 11 941 561 11 694 269 – 11 694 269

D) SAJÁT TÕKE 10 335 870 – 10 335 870 10 618 589 – 10 618 589
1. In du ló tõ ke 436 561 – 436 561 403 570 – 403 570
2. Tõ ke vál to zá sok 9 899 309 – 9 899 309 10 215 019 – 10 215 019

E) TARTALÉKOK 334 515 – 334 515 188 000 – 188 000
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 334 515 – 334 515 188 000 – 188 000

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 271 176 – 1 271 176 887 680 – 887 680
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 766 902 – 766 902 672 728 – 672 728

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 375 700 – 375 700 118 301 – 118 301
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 128 574 – 128 574 96 651 – 96 651

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 11 941 561 – 11 941 561 11 694 269 – 11 694 269

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 1 269 400 1 303 315 1 270 061
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 418 823 428 393 417 401
03. Do lo gi ki adá sok 802 703 982 697 914 075
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 152 173 444 725 391 049
05. El lá tot tak jut ta tá sai 8 253 9 301 9 301
06. Fel újí tás 15 950 27 811 10 221
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 174 875 506 747 348 119
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 2 842 177 3 702 989 3 360 227
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 9 092 284 092 284 092
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 9 092 284 092 284 092
12. Pénz for gal mi ki adá sok 2 851 269 3 987 081 3 664 319
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 85 418 31 433 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –14 309
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 2 936 687 4 018 514 3 630 010
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 327 586 372 968 378 476
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 368 768 1 376 373 1 370 549
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 35 000 152 033 125 441
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 67 063 90 028
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 986 471 1 575 465 1 599 784
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 649 351 890 473 890 473
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 2 717 825 3 476 839 3 474 250
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 218 862 203 371 23 554
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) 218 862 203 371 23 554
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 2 936 687 3 680 210 3 497 804
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 338 304 341 581
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –31 790
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 2 936 687 4 018 514 3 807 595
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –209 770 80 721 455 604
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 209 770 –80 721 –260 538
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –17 481
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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 414 885 – 414 885 250 889 – 250 889
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –80 370 – –80 370 –62 889 – –62 889
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –10 707 – –10 707 22 735 – 22 735
 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) 345 222 – 345 222 165 265 – 165 265
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –50 573 – –50 573 –17 654 – –17 654
 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) 294 649 – 294 649 147 611 – 147 611
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 7 023 – 7 023 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Cséf fai Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló
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Szen tes 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
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 237 – 3 237 3 295 – 3 295

II. Tár gyi esz kö zök 23 637 483 – 23 637 483 23 197 986 – 23 197 986
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 209 319 – 209 319 210 233 – 210 233
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 585 871 – 585 871 3 178 091 – 3 178 091
B) FORGÓESZKÖZÖK

I. Kész le tek 19 663 – 19 663 19 148 – 19 148
II. Kö ve te lé sek 466 770 – 466 770 280 270 – 280 270

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 221 558 – 221 558 106 393 – 106 393
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 204 917 – 204 917 235 659 – 235 659

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 25 348 818 – 25 348 818 27 231 075 – 27 231 075

D) SAJÁT TÕKE
1. In du ló tõ ke 663 390 – 663 390 663 390 – 663 390
2. Tõ ke vál to zá sok 23 760 743 – 23 760 743 25 510 519 – 25 510 519

E) TARTALÉKOK
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 231 965 – 231 965 106 977 – 106 977

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

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 10 092 – 10 092 36 232 – 36 232
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 488 118 – 488 118 678 882 – 678 882

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 194 510 – 194 510 235 075 – 235 075

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 25 348 818 – 25 348 818 27 231 075 – 27 231 075

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 1 970 903 2 057 417 2 036 277
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 636 514 670 497 663 567
03. Do lo gi ki adá sok 1 411 738 1 667 658 1 614 450
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 586 808 701 731 706 511
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 250 898 334 915 592 908
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 995 174 2 741 456 1 955 207
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 8 852 035 8 173 674 7 568 920
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 366 529 366 529 18 493
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 366 529 366 529 18 493
12. Pénz for gal mi ki adá sok 9 218 564 8 540 203 7 587 413
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 324 528 54 470 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 30 742
15. Ki adá sok össze sen 9 543 092 8 594 673 7 618 155
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 275 800 1 360 356 1 197 662
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 2 300 168 2 396 562 2 370 876
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 248 674 267 053 148 051
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 729 – 1 347
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 5 087 012 4 249 137 3 593 245
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 846 679 2 475 537 2 254 827
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 8 911 654 8 273 108 7 309 834
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 465 980 199 408 152 591
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 465 980 199 408 152 591
26. Pénz for gal mi be vé te lek 9 377 634 8 472 516 7 462 425
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 165 458 122 157 338 551
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 39 643
29. Be vé te lek össze sen 9 543 092 8 594 673 7 840 619
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –99 451 167 121 79 465
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 99 451 –167 121 134 098
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 8 901

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 221 558 – 221 558 105 471 – 105 471
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 10 407 – 10 407 1 506 – 1 506
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 1 046 – 1 046 705 – 705
 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) 230 919 – 230 919 106 272 – 106 272
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –20 547 – –20 547 –16 721 – –16 721
 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) 210 372 – 210 372 89 551 – 89 551
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 – – – 6 024 – 6 024
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 213 193 – 213 193 83 527 – 83 527
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 Szen tes 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 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 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 készítették el.

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

Vá ri né Ká dár Mar git s. k.,
könyv vizs gá ló
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Szé csény 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 3 258 347 – 3 258 347 3 361 821 – 3 361 821
I. Im ma te ri á lis ja vak 579 – 579 7 634 – 7 634
II. Tár gyi esz kö zök 2 496 984 – 2 496 984 2 533 234 – 2 533 234
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 12 501 – 12 501 13 371 – 13 371
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 748 283 – 748 283 807 582 – 807 582
B) FORGÓESZKÖZÖK 140 754 – 140 754 114 727 – 114 727

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 74 920 – 74 920 73 424 – 73 424
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 42 707 – 42 707 11 175 – 11 175
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 23 127 – 23 127 30 128 – 30 128

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 399 101 – 3 399 101 3 476 548 – 3 476 548

D) SAJÁT TÕKE 2 889 324 – 2 889 324 2 774 959 – 2 774 959
1. In du ló tõ ke 252 259 – 252 259 252 259 – 252 259
2. Tõ ke vál to zá sok 2 637 065 – 2 637 065 2 522 700 – 2 522 700

E) TARTALÉKOK 31 868 – 31 868 9 154 – 9 154
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 31 868 – 31 868 9 154 – 9 154
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 477 909 – 477 909 692 435 – 692 435
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 6 474 – 6 474 4 625 – 4 625
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 437 469 – 437 469 655 661 – 655 661
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 33 966 – 33 966 32 149 – 32 149

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 399 101 – 3 399 101 3 476 548 – 3 476 548

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 442 790 446 702 421 381
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 143 538 143 790 136 895
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 440 233 449 070 445 067
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 67 278 91 448 85 362
05. El lá tot tak jut ta tá sai 12 931 13 700 11 906
06. Fel újí tás 669 078 105 888 97 735
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 5 707 32 065 31 517
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 781 555 1 282 663 1 229863
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 165 910 8 878 8 173
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 165 910 8 878 8 173
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 947 465 1 291 541 1 238 036
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 20 587 9 237 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 7 001
15. Ki adá sok össze sen 1 968 052 1 300 778 1 245 037
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 121 327 98 389 110 054
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 360 464 363 259 353 400
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 117 211 46 200 45 026
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 12 500 14 000 22 038
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 994 508 607 451 616 862
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 361 731 492 413 492 090
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 593 510 1 115 299 1 125 342
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 374 542 142 732 89 980
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 374 542 142 732 89 980
26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 968 052 1 258 031 1 215 322
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 42 747 42 747
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 817
29. Be vé te lek össze sen 1 968 052 1 300 778 1 256 252
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –208 632 –133 854 –61 774
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 208 632 133 854 81 807
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –8 818

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 42 707 – 42 707 11 175 – 11 175
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –10 839 – 10 839 –2 021 – –2 021
 3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya –4 485 – –4 485 3 906 – 3 906
 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 36 353 – 36 353 5 248 – 5 248
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 12 686 – 12 686 –5 218 – –5 218
 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 49 039 – 49 039 30 – 30
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 49 039 – 49 039 30 – 30
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 Szé csény Vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett, éves költ ség ve té si be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok 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. rendeletben foglaltak és az általános számviteli
elvek figyelembevételével állították 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 -
gyoni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl megbízható és valós képet.

Ba ta Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló
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Szol nok 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 63 485 165 – 63 485 165 65 312 116 –33 167 65 278 949
I. Im ma te ri á lis ja vak 68 543 – 68 543 84 102 – 84 102

II. Tár gyi esz kö zök 51 101 757 – 51 101 757 52 380 644 –33 167 52 347 477
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 821 315 – 821 315 1 123 222 – 1 123 222
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 11 493 550 – 11 493 550 11 724 148 – 11 724 148
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 844 495 – 1 844 495 1 774 142 – 1 774 142

I. Kész le tek 32 808 – 32 808 137 546 – 137 546
II. Kö ve te lé sek 879 296 – 879 296 479 110 – 479 110

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 516 035 – 516 035 747 460 – 747 460
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 416 356 – 416 356 410 026 – 410 026

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 65 329 660 – 65 329 660 67 086 258 –33 167 67 053 091

D) SAJÁT TÕKE 60 137 030 – 60 137 030 60 752 188 –33 167 60 719 021
1. In du ló tõ ke 3 007 738 – 3 007 738 3 007 738 – 3 007 738
2. Tõ ke vál to zá sok 57 129 292 – 57 129 292 57 744 450 –33 167 57 711 283
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 202 326 – 202 326 473 903 – 473 903
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 202 326 – 202 326 473 903 – 473 903

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 4 990 304 – 4 990 304 5 860 167 – 5 860 167

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 511 915 – 1 511 915 2 346 895 – 2 346 895
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 2 748 324 – 2 748 324 2 829 688 – 2 829 688

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 730 065 – 730 065 683 584 – 683 584

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 65 329 660 – 65 329 660 67 086 258 –33 167 67 053 091

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 7 338 865 7 580 647 7 522 378
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 2 478 594 2 513 682 2 458 255
03. Do lo gi ki adá sok 4 850 327 5 759 155 5 873 436
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 645 886 1 420 256 3 200 468
05. El lá tot tak jut ta tá sai 22 461 49 046 45 057
06. Fel újí tás 1 051 090 1 232 266 988 019
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 720 744 4 135 955 3 319 217
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 20 107 967 22 691 007 23 406 830
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 603 344 529 544 1 752 236
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 603 344 529 544 1 752 236
12. Pénz for gal mi ki adá sok 20 711 311 23 220 551 25 159 066
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 638 728 279 666 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –5 803
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 21 350 039 23 500 217 25 153 263
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 283 076 1 562 378 3 480 837
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 7 668 176 7 707 624 7 776 613
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 778 101 1 206 875 1 283 864
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 746 601 1 157 805 1 225 017
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 10 112 584 11 813 747 10 605 444
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 6 629 824 7 748 049 7 162 372
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 19 841 937 22 290 624 23 146 758
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 1 271 563 947 269 2 272 412
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) 1 271 563 947 269 2 272 412
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 21 113 500 23 237 893 25 419 170
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 236 539 262 324 596 158
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –46 787
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 21 350 039 23 500 217 25 968 541
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –668 219 –417 725 336 086
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 668 219 417 725 520 176
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –40 984

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 484 822 – 484 822 715 942 – 715 942
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –282 496 – –282 496 –242 039 – –242 039
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –9 161 – –9 161 –19 770 – –19 770
 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) 211 487 – 211 487 493 673 – 493 673
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –62 515 79 667 17 152 –142 857 – –142 857
 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) 148 972 79 667 228 639 350 816 – 350 816
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 3 356 – 3 356 12 030 – 12 030
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány – – – 311 006 – 311 006
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – 47 649 – 47 649

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Szol nok Me gyei Jo gú 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, 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 -
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ról, hogy az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze ti
be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak
és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint készítették el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Szol nok Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. de cem ber
31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó va lós ké pet ad.

Krajcs né De zsõ fi Ka ta lin s. k.,
könyv vizs gá ló

Szõd 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 1 456 816 – – 1 498 070 – –
I. Im ma te ri á lis ja vak 714 – – 431 – –
II. Tár gyi esz kö zök 1 382 879 – – 1 418 036 – –
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 73 223 – – 79 603 – –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 49 328 – – 62 384 – –

I. Kész le tek 316 – – 2 101 – –
II. Kö ve te lé sek 23 845 – – 29 705 – –
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 14 900 – – 18 899 – –
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 267 – – 11 679 – –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 506 144 – – 1 560 454 – –

D) SAJÁT TÕKE 1 444 526 – – 1 468 720 – –
1. In du ló tõ ke 58 405 – – 58 405 – –
2. Tõ ke vál to zá sok 1 386 121 – – 1 410 315 – –

E) TARTALÉKOK 10 970 – – 17 503 – –
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 10 970 – – 17 503 – –
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 50 648 – – 74 231 – –
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 14 406 – – 30 644 – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 22 045 – – 30 512 – –
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 197 – – 13 075 – –

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 506 144 – – 1 560 454 – –
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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 169 105 169 459 167 923
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 52 754 53 364 53 493
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 78 008 99 847 89 252
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 7 914 10 221 9 415
05. El lá tot tak jut ta tá sai 17 751 30 293 30 249
06. Fel újí tás – 17 216 17 218
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 5 110 12 990 12 643
08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 25 220 25 220 25 220
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 23 970 23 971
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 355 862 442 580 429 384
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 5 086 5 086 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 412
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 360 948 447 666 430 796
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 20 836 33 960 30 226
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 146 483 143 531 134 268
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 4 000 7 051 17 781
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 140 957 227 254 232 672
19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 122 945 165 567 165 567
20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 28 672 – –
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei 20 000 20 970 20 970
22. Pénz for gal mi be vé te lek (14+15+16+18+20+21) 360 948 432 766 435 917
23. Pénz for gal mi be vé te lek – 14 900 14 900
24. Be vé te lek (22+23) 360 948 447 666 450 817
25. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 122
26. Be vé te lek össze sen (23+24+25) 360 948 447 666 449 695

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 14 900 – – 18 899 – –
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –3 930 – – –1 396 – –
 3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya (–) – – – – – –
 4. Tárgy évi te vé keny ség pénz for gal mi 

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

(1±2–3–4) 10 970 – – 17 503 – –
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –6 717 – – 2 040 – –
 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) 4 253 – – 19 543 – –
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 Szõd Köz ség Ön kor mány zat 2005. év gaz dál ko dá sá ról 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 a szám vi tel rõl szó ló mó do sí -
tott 2000. évi C. tv, 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
több ször mó do sí tott 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 ön kor mány zat 2005. dec. 31-én fenn ál ló va -
gyo ni- és pénzügyi helyzetérõl, a fenti idõponttal végzõdõ évben folytatott tevékenységérõl és a mûködés eredményérõl
megbízható és valós képet ad.

Szõd Köz ség 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját:
 1 560 454 E Ft mér leg-fõ összeg gel
   449 695 E Ft be vé tel lel
   430 796 E Ft ki adás sal
    17 503 E Ft he lyes bí tett pénz ma rad vánnyal
hi te le sí tem.

Var ga Já nos né s. k.,
könyv vizs gá ló

Szõd li get Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 753 808 – 3 753 808 3 684 262 – 3 684 262
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 470 – 1 470 444 – 444
II. Tár gyi esz kö zök 3 704 078 – 3 704 078 3 676 909 – 3 676 909
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 48 073 – 48 073 6 771 – 6 771
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 187 – 187 138 – 138
B) FORGÓESZKÖZÖK 37 495 – 37 495 38 530 – 38 530

I. Kész le tek 376 – 376 574 – 574
II. Kö ve te lé sek 22 012 – 22 012 19 764 – 19 764
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 4 628 – 4 628 4 246 – 4 246
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 479 – 10 479 13 946 – 13 946

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 791 303 – 3 791 303 3 722 792 – 3 722 792

D) SAJÁT TÕKE 3 731 902 – 3 731 902 3 696 852 – 3 696 852
1. In du ló tõ ke 50 409 – 50 409 50 409 – 50 409
2. Tõ ke vál to zá sok 3 681 493 – 3 681 493 3 646 442 – 3 646 443

E) TARTALÉKOK –1 234 – –1 234 2 886 – 2 886
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –1 234 – –1 234 2 886 – 2 886
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 60 635 – 60 635 23 054 – 23 054
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 30 000 – 30 000 – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 14 295 – 14 295 7 748 – 7 748
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 340 – 16 340 15 306 – 15 306

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 791 303 – 3 791 303 3 722 792 – 3 722 792
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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 205 550 206 307 198 728
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 66 060 66 707 64 427
03. Do lo gi ki adá sok 99 249 110 600 98 083
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 32 387 33 747 32 830
05. El lá tot tak jut ta tá sai 11 190 21 696 21 892
06. Fel újí tás – 105 105
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 340 2 498 1 814
08. Hi te lek ki adá sai 30 000 45 000 106 041
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai 1 870 1 870 2 010
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 447 676 488 530 525 930
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 10 354 10 354 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 458 000 498 884 529 397
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 27 856 33 686 33 582
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 198 004 201 455 196 410
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – – –
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 162 749 185 370 185 448
19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 129 906 145 871 145 871
20. Hi te lek be vé te lei 69 391 33 091 69 328
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 45 282 45 282
22. Pénz for gal mi be vé te lek (14+15+16+18+20+21) 458 000 498 884 530 050
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – –
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –1 318
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 458 000 498 884 528 732

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 4 531 – 4 531 3 866 – 3 866
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –5 861 – –5 861 –980 – –980
 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 

(1±2–3–4) –1 234 – –1 234 2 886 – 2 886
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók – – – 659 – 659
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –4 192 – –4 192 –1 152 – –1 152
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (6±7+8±9) –5 426 – –5426 2 393 – 2 393
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:

Szõd li get Köz ség Ön kor mány za tá nak 2004. évi éves be szá mo ló ja a szám vi te li és ál lam ház tar tá si tör vény, va la mint a
ha tá lyos kor mány ren de let elõírásai szerint készült.

A 2005. évi éves be szá mo ló a Szõd li ge ti Ön kor mány zat va gyo ni és pénz ügyi hely ze té rõl, a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, 
és a mû kö dés ered mé nyes sé gé rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad. Az éves be szá mo lót tes tü le ti elõ ter jesz tés re és köz zé té -
tel re al kal mas nak mi nõ sí tem, a korlátozó hitelesítõ záradékot kiadom.

A hi te le sí tõ zá ra dék kor lá to zá sá nak oka a könyv vizs gá lói meg bí zás ké sé se, amely re már évek óta mind ahány szor
meg vá lasz tot tak, fel hív tam a kép vi se lõ-tes tü let fi gyel mét, elõ ször azon ban csak a 2006-os gaz da sá gi év re szó ló meg bí -
zás el ha tá ro zá sá nál, és a szerzõdés megkötésénél vették figyelembe.

Mé szá ros né Gaz dag Gab ri el la s. k.,
könyv vizs gá ló

Ta pol ca Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 6 592 691 – 6 592 691 6 972 334 – 6 972 334
I. Im ma te ri á lis ja vak 10 672 – 10 672 20 751 – 20 751

II. Tár gyi esz kö zök 6 116 007 – 6 116 007 6 335 528 – 6 335 528
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 195 110 – 195 110 190 665 – 190 665
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 270 902 – 270 902 425 390 – 425 390
B) FORGÓESZKÖZÖK 632 716 – 632 716 602 107 – 602 107

I. Kész le tek 25 357 – 25 357 25 711 – 25 711
II. Kö ve te lé sek 115 550 – 115 550 69 318 – 69 318

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 224 998 – 224 998 228 410 – 228 410
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 266 811 – 266 811 278 668 – 278 668

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 7 225 407 – 7 225 407 7 574 441 – 7 574 441

D) SAJÁT TÕKE 6 525 939 – 6 525 939 6 723 626 – 6 723 626
1. In du ló tõ ke 593 348 – 593 348 593 348 – 593 348
2. Tõ ke vál to zá sok 5 932 591 – 5 932 591 6 130 278 – 6 130 278
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 161 406 – 161 406 195 164 – 195 164
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 161 406 – 161 406 195 164 – 195 164

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 538 062 – 538 062 655 651 – 655 651

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 87 276 – 87 276 146 914 – 146 914
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 120 383 – 120 383 196 823 – 196 823

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 330 403 – 330 403 311 914 – 311 914

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 7 225 407 – 7 225 407 7 574 441 – 7 574 441 
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 1 743 890 1 778 088 1 723 231
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 583 291 588 955 562 351
03. Do lo gi ki adá sok 1 351 651 1 487 712 1 324 655
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 300 928 306 761 242 705
05. El lá tot tak jut ta tá sai 16 008 12 510 12 993
06. Fel újí tás 3 874 80 407 72 546
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 638 696 803 747 494 417
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 4 638 338 5 058 180 4 432 898
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 45 733 45 733 46 483
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 45 733 45 733 46 483
12. Pénz for gal mi ki adá sok 4 684 071 5 103 913 4 479 381
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 153 959 316 266 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 11 857
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 4 838 030 5 420 179 4 491 238
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 374 042 385 070 365 335
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 359 470 1 407 863 1 357 600
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 226 255 194 876 19 282
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 20 000 20 000 10 826
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 2 592 466 2 876 289 2 661 147
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 168 068 1 495 955 1 379 381
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 4 552 233 4 864 098 4 403 364
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 285 797 223 638 105 030
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – 4 745
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 285 797 223 638 109 775
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 4 838 030 5 087 736 4 513 139
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 332 443 213 625
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –18 610
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 4 838 030 5 420 179 4 708 154
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –240 064 –177 905 184 091
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 240 064 177 905 63 292
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –30 467

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 224 998 – 224 998 228 289 – 228 289
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –63 592 – –63 592 –33 125 – –33 125
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –40 466 – –40 466 13 698 – 13 698
 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) 201 872 – 201 872 181 466 – 181 466
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 226 – 1 226 –28 297 – –28 297
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –40 466 40 466 – – – –
 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) 162 632 40 666 203 098 153 169 – 153 169

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 – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az ön kor mány zat egy sze rû sí tett 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 ma gyar szám vi te li tör vény ben, a
vo nat ko zó kor mány ren de le tek ben fog lal tak és a Ma gyar or szá gon el fo ga dott 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 be szá mo ló Ta pol ca vá ros ön kor mány za tá nak és in téz mé nye i nek 2005. de cem -
ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi hely ze té rõl, a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Un ger Fe renc s. k.,
könyv vizs gá ló

Tá pi ó sze csõ 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 2 991 479 – 2 991 479 1 347 829 – 1 347 829
I. Im ma te ri á lis ja vak 193 – 193 256 – 256
II. Tár gyi esz kö zök 2 988 906 – 2 988 906 1 345 620 – 1 345 620
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 380 – 2 380 1 953 – 1 953
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 112 756 – 112 756 65 964 – 65 964

I. Kész le tek 2 434 – 2 434 2 107 – 2 107
II. Kö ve te lé sek 23 719 – 23 719 23 453 – 23 453
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 43 387 – 43 387 21 580 – 21 580
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 43 216 – 43 216 18 824 – 18 824

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 104 235 – 3 104 235 1 413 793 – 1 413 793

D) SAJÁT TÕKE 3 012 772 – 3 012 772 1 349 501 – 1 349 501
1. In du ló tõ ke 132 040 – 132 040 132 040 – 132 040
2. Tõ ke vál to zá sok 49 991 – 49 991 1 217 461 – 1 217 461
3. Ér té ke lé si tar ta lék 2 830 741 – 2 830 741 1 217 461 – 1 217 461
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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

E) TARTALÉKOK 33 847 – 33 847 10 693 – 10 693
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 33 847 – 33 847 10 693 – 10 693
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 57 616 – 57 616 53 599 – 53 599
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 9 272 – 9 272
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 4 911 – 4 911 14 616 – 14 616
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 52 705 – 52 705 29 711 – 29 711

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 104 235 – 3 104 235 1 413 793 – 1 413 793

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 356 940 363 259 359 708
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 120 070 120 109 115 898
03. Do lo gi ki adá sok 141 419 154 817 139 267
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 75 859 86 095 85 867
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 22 000 101 604 101 460
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 21 964 24 937 24 640
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 738 252 850 821 826 840
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – 1 545
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – – 1 545
12. Pénz for gal mi ki adá sok 738 252 850 821 828 385
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 16 018 8 062 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –24 324
15. Ki adá sok össze sen 754 270 858 883 804 061
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 74 327 85 423 81 926
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 307 232 304 608 298 311
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 3 000 3 000 1 746
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 3 000 3 000 1 500
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 318 727 406 345 405 779
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 292 685 325 802 319 802
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 703 286 799 376 787 762
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 20 984 20 984 17 469
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 20 984 20 984 17 469
26. Pénz for gal mi be vé te lek 724 270 820 360 805 231
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 30 000 38 523 38 523
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –22 977
29. Be vé te lek össze sen 754 270 858 883 820 777
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –20 984 –20 984 –555
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 20 984 20 984 15 924
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 1 347
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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 43 387 – 43 387 21 580 – 21 580
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –9 540 – –9 540 –10 887 – –10 887
 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 33 847 – 33 847 10 693 – 10 693
 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 –3 022 – –3 022 478 – 478
 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 30 825 – 30 825 11 171 – 11 171
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 30 825 – 30 825 11 171 –7 555 3 616
13. Sza bad pénz ma rad vány – – – – 7 555 7 555

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és 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. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek
szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Tá pi ó sze csõ Nagy köz ség Ön kor mány za ta 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.

Ba logh né Ko vács Mag dol na s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ti hany 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 5 479 220 – – 5 498 618 – –
I. Im ma te ri á lis ja vak – – – – – –
II. Tár gyi esz kö zök 4 958 484 – – 4 995 341 – –
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 70 017 – – 68 928 – –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 450 719 – – 434 349 – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 34 264 – – 38 762 – –

I. Kész le tek 975 – – 616 – –
II. Kö ve te lé sek 23 414 – – 34 569 – –
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 004 – – 1 603 – –
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 831 – – 1 974 – –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 513 484 – – 5 537 380 – –

D) SAJÁT TÕKE 5 430 000 – – 5 480 247 – –
1. In du ló tõ ke 220 020 – – 220 020 – –
2. Tõ ke vál to zá sok 5 209 980 – – 5 260 227 – –
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK – – – – – –
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –2 159 – – –8 107 – –
II. Vál lal ko zá si tar ta lék –2 159 – – –8 107 – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 85 643 – – 65 240 – –
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 30 500 – – 19 164 – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 43 109 – – 34 392 – –
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 034 – – 11 684 – –

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 513 484 – – 5 537 380 – –

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 142 908 150 214 149 609
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 45 404 48 657 48 440
03. Do lo gi ki adá sok 129 085 147 701 145 336
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 110 657 106 173 103 703
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 13 901 43 784 43 528
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 22 875 52 351 52 248
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen – 2 462 2 462
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 15 500 62 096 62 096
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 480 330 613 438 607 422
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 85 444 2 406 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –6 857
15. Ki adá sok össze sen 565 774 615 844 600 565
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 107 278 128 064 128 066
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei – 7 800 7 800
19. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 22 093 37 044 37 045
20. Ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 64 576 97 731 97 731
21. Tá mo ga tá si köl csön vissza tér. áht., kí vül rõl – 2 390 2 390
22. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei – 28 121 28 120
23. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
24. Pénz for gal mi be vé te lek 565 774 615 844 601 474
25. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – –
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –350
29. Be vé te lek össze sen 565 774 615 844 601 124

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 1 044 – – 1 603 – –
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –3 203 – – –9 710 – –
 3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – – – 1 139 – –
 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 –2 159 – – –9 246 – –
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 2 572 – – 1 035 – –
 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 413 – – –8 211
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 Ti hany Köz ség Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és
té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze -
rint fe lül vizs gál am és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves
be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vo nat ko zó kor mány ren de let
szerint készítették el.

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

Szi ta Lász ló s. k.,
könyv vizs gá ló
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Tom pa 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 768 100 – 768 100 845 274 – 845 274
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 817 – 2 817 3 984 – 3 984

II. Tár gyi esz kö zök 706 432 – 706 432 775 509 – 775 509
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 415 – 1 415 1 429 – 1 429
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 57 436 – 57 436 64 352 – 64 352
B) FORGÓESZKÖZÖK 68 593 – 68 593 84 585 – 84 585

I. Kész le tek 1 906 – 1 906 2 051 – 2 051
II. Kö ve te lé sek 5 133 – 5 133 4 492 – 4 492

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 45 993 – 45 993 61 652 – 61 652
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 561 – 15 561 16 390 – 16 390

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 836 693 – 836 693 929 859 – 929 859

D) SAJÁT TÕKE 743 295 – 743 295 819 643 – 819 643
1. In du ló tõ ke 154 935 – 154 935 154 935 – 154 935
2. Tõ ke vál to zá sok 588 360 – 588 360 664 708 – 664 708
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 41 386 – 41 386 56 113 – 56 113
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 41 386 – 41 386 56 113 – 56 113

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 52 012 – 52 012 54 103 – 54 103

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 16 800 – 16 800 14 400 – 14 400
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 15 044 – 15 044 17 774 – 17 774

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 20 168 – 20 168 21 929 – 21 929

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 836 693 – 836 693 929 859 – 929 859

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 285 332 292 354 281 811
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 92 118 94 868 90 642
03. Do lo gi ki adá sok 147 467 172 068 145 160
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 77 963 81 196 67 798
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 34 411 42 233 40 909
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 72 988 75 439 71 245
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 710 179 758 158 697 565
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 500 700 679
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 500 700 679
12. Pénz for gal mi ki adá sok 710 679 758 858 698 244
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 6 736 7 841 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 829
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 717 415 766 699 699 073
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 66 180 69 230 68 588
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 287 108 290 912 289 411
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 7 280 7 280 8 685
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 280 1 280 933
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 315 078 347 238 345 815
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 232 318 263 048 263 048
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 675 646 714 660 712 499
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 393 493 472
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) 393 493 472
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 676 039 715 153 712 971
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 41 376 51 546 51 546
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 1 761
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 717 415 766 699 766 278
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) 107 207 66 480
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –107 –207 –207
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 932

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 45 993 – 45 993 61 652 – 61 652
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge ± –4 607 – –4 607 –5 539 – –5 539
 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) 41 386 – 41 386 56 113 – 56 113
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók ± 10 160 – 10 160 3 150 – 3 150
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok ± – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

alap ján mó do sí tó té tel ± – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány

(5±6±7±8±9) 51 546 – 51 546 59 263 – 59 263
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 3 263 – 3 263 401 – 401
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 48 283 – 48 283 58 862 – 58 862

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Tom pa 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
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sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Tom pa Vá ros 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.

Tom pa 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
 929 859 ezer fo rint mér leg fõ összeg gel,
 766 278 ezer fo rint be vé tel lel,
 699 073 ezer fo rint ki adás sal,
  59 263 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

Új szil vás 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 802 067 – 802 067 1 058 889 – 1 058 889
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 390 – 3 390 5 109 – 5 109
II. Tár gyi esz kö zök 797 266 – 797 266 1 016 766 – 1 016 766
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 411 – 1 411 3 107 – 3 107
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – 33 907 – 33 907
B) FORGÓESZKÖZÖK 66 388 – 66 388 36 147 – 36 147

I. Kész le tek 112 – 112 256 – 256
II. Kö ve te lé sek 19 874 – 19 874 10 218 – 10 218
III. Ér ték pa pí rok 19 – 19 19 – 19
IV. Pénz esz kö zök 32 727 – 32 727 15 002 – 15 002
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 656 – 13 656 10 652 – 10 652

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 868 455 – 868 455 1 095 036 – 1 095 036

D) SAJÁT TÕKE 730 172 – 730 172 959 154 – 959 154
1. In du ló tõ ke 48 208 – 48 208 48 208 – 48 208
2. Tõ ke vál to zá sok 681 964 – 681 964 910 946 – 910 946
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 33 059 – 33 059 10 966 – 10 966
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 33 059 – 33 059 10 966 – 10 966
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 105 227 – 105 224 124 916 – 124 916
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 7 356 – 7 356 19 310 – 19 310
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 84 544 – 84 544 90 918 – 90 918
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 13 324 – 13 324 14 688 – 14 688

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 868 455 – 868 455 1 095 036 – 1 095 036
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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 154 261 159 075 158 577
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 54 024 53 454 52 570
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 74 858 95 299 95 966
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 31 340 36 224 35 949
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 80 80
06. Fel újí tás 20 679 130 525 132 919
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 128 328 143 446 143 390
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 463 490 618 103 619 451
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 6 046 3 316 3 306
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 3 000 3 000
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 6 046 6 306 6 306
12. Pénz for gal mi ki adá sok 469 536 624 409 625 757
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 5 000 27 057 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –3 004
15. Ki adá sok össze sen 474 536 651 465 622 753
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 27 223 60 726 60 969
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 138 372 154 035 152 034
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 680 8 520 8 184
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 300 300
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 264 729 326 661 322 668
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 152 115 207 859 203 789
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 432 004 549 942 543 855
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 9 805 68 797 59 809
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 9 805 68 797 59 809
26. Pénz for gal mi be vé te lek 441 809 618 739 603 664
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 32 727 32 727 32 727
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 1 364
29. Be vé te lek össze sen 474 536 651 466 637 755
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –3 759 –62 491 –42 869
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 3 759 62 491 53 503
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 4 368

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 32 727 – 32 727 15 002 – 15 002
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 332 – 332 –4 036 – –4 036
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 146 – 146 4 968 – 4 968
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 32 913 – 32 913 5 998 – 5 998
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 2 754 – 2 754 –5 564 – –5 564
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 35 667 – 35 667 434 – 434
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 ál lam ház tar tás szer ve ze te 2005. évi  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 a szám vi te li
tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az éves 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  megbíz -
ható és valós képet ad.

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

Gutt mann György s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 056 952 – 3 056 952 3 121 124 – 3 121 124
I. Im ma te ri á lis ja vak 34 158 – 34 158 11 598 – 11 598
II. Tár gyi esz kö zök 1 900 673 – 1 900 673 1 970 555 – 1 970 555
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 183 917 – 183 917 182 870 – 182 870
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 938 204 – 938 204 956 101 – 956 101
B) FORGÓESZKÖZÖK 59 969 – 59 969 102 359 – 102 359

I. Kész le tek 497 – 497 938 – 938
II. Kö ve te lé sek 27 378 – 27 378 15 864 – 15 864
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 11 083 – 11 083 80 281 – 80 281
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 21 011 – 21 011 5 276 – 5 276

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 116 921 – 3 116 921 3 223 483 – 3 223 483
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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 2 987 992 –  2 987 992 2 896 354 – 2 896 354
1. In du ló tõ ke 220 686 – 220 686 220 686 – 220 686
2. Tõ ke vál to zá sok 2 767 306 – 2 767 306 2 675 668 – 2 675 668
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 4 569 – 4 569 63 066 – 63 066
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 4 569 – 4 569 63 066 – 63 066
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 124 360 – 124 360 264 063 – 264 063
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 25 020 – 25 020 35 925 – 35 925
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 71 815 – 71 815 205 647 – 205 647
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lások 27 525 – 27 525 22 491 – 22 491

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 116 921 – 3 116 921 3 223 483 – 3 223 483

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 375 777 381 747 379 373
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 122 269 124 419 123 370
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 241 624 272 997 267 758
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 70 737 73 843 69 911
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 87 287 87 287 49 411
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 285 332 287 282 122 498
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 183 026 1 227 575 1 012 321
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 4 180 4 180 3 980
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 4 180 4 180 3 980
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 187 206 1 231 755 1 016 301
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 14 773 14 773 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –15 463
15. Ki adá sok össze sen 1 201 979 1 246 528 1 000 838
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 98 149 103 721 104 841
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 278 806 275 346 274 227
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 14 426 14 426 19 841
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 8 810 8 810 15 477
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 636 833 690 232 582 951
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 250 977 363 651 363 651
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 028 214 1 083 725 981 860
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 167 875 152 914 91 599
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 167 875 152 914 91 599
26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 196 089 1 236 639 1 073 459
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 5 890 9 889 7 147
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –3 891
29. Be vé te lek össze sen 1 201 979 1 246 528 1 076 715
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –163 695 –148 734 –23 314
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 163 695 148 734 87 619
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 11 572
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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 11 083 – 11 083 79 813 – 79 813
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –6 514 – –6 514 –16 747 – –16 747
 3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 1 958 – 1 958 4 374 – 4 374
 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 2 611 – 2 611 58 692 – 58 692
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –9 176 4 122 –5 354 –436 – –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 –6 565 4 122 –2 743 58 256 – 58 256
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 Vas vár Vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját, an nak
ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog -
lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû -
sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormány -
ren de let szerint készítették el.

Vé le ményem 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
megbízható és valós képet. ad.

Kõ hal mi né Ma jor Ju dit s. k.,
könyv vizs gá ló

Ve res egy ház 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 év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 32 408 094 32 938 603
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 868 1 949
II. Tár gyi esz kö zök 30 008 323 30 404 466
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 112 927 220 927
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 2 283 976 2 311 685
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 092 943 928 471
I. Kész le tek 5 572 6 690
II. Kö ve te lé sek 920 039 798 903
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 83 730 15 461
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 83 602 107 417

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 33 501 037 33 867 074

D) SAJÁT TÕKE 29 713 204 28 998 186
1. In du ló tõ ke 314 802 314 802
2. Tõ ke vál to zá sok 29 398 402 28 683 384
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 98 578 54 163
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 74 457 30 750
II. Vál lal ko zá si tar ta lék 24 121 23 413

F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 689 255 4 814 725
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 2 351 600 2 385 100
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 268 901 2 360 911
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 68 754 68 714

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 33 501 037 33 867 074

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 1 021 043 1 014 557 1 006 702
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 328 720 325 453 323 055
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 1 547 601 1 146 401 1 095 766
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 248 194 208 765 263 285
05. El lá tot tak jut ta tá sai 12 000 10 443 10 284
06. Fel újí tás 13 952 36 123 36 125
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 045 381 1 646 390 1 654 577
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 5 216 891 4 388 132 4 389 794
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 843 284 285 950 285 950
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 843 284 285 850 285 950
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 6 060 175 4 674 082 4 675 744
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 77 650 34 388 24 121
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 23 815
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 6 137 825 4 708 470 4 723 680
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 940 040 681 826 659 613
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 868 594 944 154 910 199
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 009 519 1 006 249 988 579
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 958 019 664 749 645 908
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí tõ és át vett pén zek 1 839 672 971 893 969 365
21. 20.-ból ön korm. költ ség ve té si tá mo ga tá sa 658 816 701 619 698 706
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 5 657 825 3 604 122 3 527 756
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 480 000 1 104 348 1 103 573
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) 480 000 1 104 348 1 103 573
26. Pénz for gal mi be vé te lek össze sen (22+25) 6 137 825 4 708 470 4 631 329
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – 34 198
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –706
29. Be vé te lek össze sen: (26+27+28) 6 137 825 4 708 470 4 664 821
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 1. Zá ró pénz kész let 74 333 5 397
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge (+) 24 245 48 766
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya (–) 23 049 19 515
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) 24 121 23 413
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) 51 408 11 235
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (+) 2 835 –7 192
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (+) – –
 8. Vál lal ko zá si te vé keny ség ered mény bõl fel hasz nált összeg 5 742 24 121
 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) 59 985 28 164
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 74 121 24 189

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 be vé te lei 52 705 66 131
 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség (–) 28 584 42 718
 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (1–2) 24 121 23 413
 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér tékcsök 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 (–) 5 742 24 121
 6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó egyéb té tel (–) – –
 7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénzfor gal mi ered mé nye (3–4–5±6) 18 379 –708
 8. Tárgy év rõl át vitt vesz te ség – –
 9. Meg elõ zõ év(ek) el nem szá molt vesz te ségé 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) 18 379 –708
11. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze té sek (–) – –
12. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az ön kor mány zat össze vont egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok
köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs -
gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az éves be szá mo lót a szám vi tel rõl
szó ló 2000. évi C. tör vény ben és az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek
sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) 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 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 va lós ké pet ad. Az
in gat lan ka tasz ter nyil ván tar tá sá ban va la mint a vagyonkimutatásban szereplõ értékadatok a beszámoló adataival
összhangban vannak. A rendelettervezet megfelel a hatályos törvények követelményeinek.

Dr. Rocs kai Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló
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Za la ko már 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 979 717 – 979 717 1 246 839 –1 092 1 245 747
I. Im ma te ri á lis ja vak 910 – 910 3 625 3 3 628
II. Tár gyi esz kö zök 842 401 – 842 401 1 147 030 –1 095 1 145 935
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 33 449 – 33 449 33 300 – 33 300
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 102 957 – 102 957 62 884 – 62 884
B) FORGÓESZKÖZÖK 49 170 – 49 170 78 733 – 78 733

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 8 114 – 8 114 8 261 – 8 261
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 30 638 – 30 638 60 641 – 60 641
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 418 – 10 418 9 831 – 9 831

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 028 887 – 1 028 887 1 325 572 –1 092 1 324 480

D) SAJÁT TÕKE 969 019 – 969 019 1 247 618 –1 092 1 246 526
1. In du ló tõ ke 31 426 – 31 426 31 426 – 31 426
2. Tõ ke vál to zá sok 937 593 – 937 593 1 215 192 –1 092 1 215 100
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 23 650 – 23 650 51 931 – 51 931
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 23 650 – 23 650 51 931 – 51 931
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 36 218 – 36 218 26 023 – 26 023
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 18 896 – 18 896 7 566 – 7 566
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 17 322 – 17 322 18 457 – 18 457

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 028 887 – 1 028 887 1 325 572 –1 092 1 324 480

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 189 651 200 195 187 911
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 61 459 65 120 61 644
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 92 683 98 342 91 798
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 68 198 81 904 74 526
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 11 000 36 440 36 110
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 241 511 260 778 191 519
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (1+…+7) 664 502 742 779 643 508
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 300 1 300 420
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (9+10) 1 300 1 300 420
12. Pénz for gal mi ki adá sok (8+11) 665 802 744 079 643 928
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 34 664 40 488 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –587
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 700 466 784 567 643 341
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 25 431 26 900 27 209
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 165 447 170 195 168 214
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 800 782 782
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 462 627 525 246 475 057
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 302 798 398 259 367 363
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 654 305 723 123 671 262
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 25 207 34 436 947
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) 25 207 34 436 947
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 679 512 757 559 672 209
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 20 954 27 008 27 008
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 1 135
29. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 700 466 784 567 700 352
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –23 907 –33 136 54 762
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 23 907 33 136 527
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 1 722

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 30 493 – 30 493 60 496 – 60 496
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –6 843 – –6 843 –8 565 – –8 565
 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 

(1±2–3–4) 23 650 – 23 650 51 931 – 51 931
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –2 696 – –2 696 715 – 715
 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) 20 954 – 20 954 52 646 – 52 646
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.-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz-

ma rad vány 20 954 – 20 954 52 646 – 52 646
13. A 10.-bõl sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a vizs gált Za la ko má ri Köz ség Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an -
nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes ma gyar nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar -
dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gáltam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze reztem ar ról, hogy
azt a ha tá lyos szám vi te li tör vény, a több ször mó do sí tott 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján, általános számviteli 
elvek szerint készítették el.
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Vé le mé nyem kor lá to zá sa nél kül fel hív om a fi gyel met arra, hogy
– a sza bály za tok ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ mó do sí tá sát végezze el,
– az ana li ti kus nyil ván tar tá sok alap ját ké pe zõ fi zi kai lel tá ro zást vé gez zék el, a lel tár ki ér té ke lés ered mé nyét a kar to -

nok kal egyeztessék,
– az ana li ti kus nyil ván tar tá sok tar tal má nak tel jes kö rû sé gé nek biz to sí tá sá ra kell törekedni,
– a zár szám adá si ren de let mel lék le tét ké pe zõ va gyon ki mu ta tást oly rész le tes ség gel ál lít sák össze, mely a kép vi se lõ-

 tes tü let tag jai ré szé re át lát ha tó vá te szi a va gyon vál to zás té te les kö ve te lé sét és annak megalapozottságát.

So mos ke õy Ist ván né s. k.,
könyv vizs gá ló

Za la lö võ 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 1 439 664 – 1 439 664 1 736 580 – 1 736 580
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 887 – 1 887 1 226 – 1 226

II. Tár gyi esz kö zök 1 141 025 – 1 141 025 1 449 214 – 1 449 214
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 905 – 905 783 – 783
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 295 847 – 295 847 285 357 – 285 357
B) FORGÓESZKÖZÖK 287 324 – 287 324 59 964 – 59 964

I. Kész le tek 335 – 335 495 – 495
II. Kö ve te lé sek 223 861 – 223 861 23 659 – 23 659

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 50 470 – 50 470 21 843 – 21 843
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 658 – 12 658 13 967 – 13 967

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 726 988 – 1 726 988 1 796 544 – 1 796 544

D) SAJÁT TÕKE 1 242 694 – 1 242 694 1 705 719 – 1 705 719
1. In du ló tõ ke 73 786 – 73 786 73 786 –1 000 72 786
2. Tõ ke vál to zá sok 1 168 908 – 1 168 908 1 631 933 – 1 631 933
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 47 343 – 47 343 9 803 – 9 803
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 47 343 – 47 343 9 803 – 9 803

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 436 951 – 436 951 81 022 – 81 022

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 12 630 – 12 630 10 306 – 10 306
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 406 536 – 408 536 44 709 1 000 45 709

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 785 – 15 785 26 007 – 26 007

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 726 988 – 1 726 988 1 796 544 – 1 796 544
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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 260 537 260 417 251 453
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 82 857 82 822 79 678
03. Do lo gi ki adá sok 506 093 524 081 406 702
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 39 571 218 266 212 961
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 76 819 18 622 11 618
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 426 805 501 897 384 323
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 392 682 1 606 105 1 346 735
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 14 209 214 578 162 256
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 14 209 214 578 162 256
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 406 891 1 820 683 1 508 991
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 13 515 13 515 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 309
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 420 406 1 834 198 1 510 300
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 236 016 378 456 333 516
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 205 989 239 288 236 319
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 38 238 38 238 4 841
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 8 238 8 238 394
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 818 195 918 433 746 409
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 163 999 488 031 483 841
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 298 438 1 574 415 1 321 085
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 94 468 209 834 150 366
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) 94 468 209 834 150 366
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 392 906 1 784 249 1 471 451
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 27 500 49 949 47 034
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 10 222
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 420 406 1 834 198 1 528 707
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –107 759 –45 205 –25 650
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 80 259 –4 744 –11 890
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 8 913

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 50 470 – 50 470 21 843 – 21 843
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –3 127 – –3 127 –12 040 – –12 040
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 10 558 – 10 558 2 915 – 2 915
 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) 36 785 – 36 785 6 888 – 6 888
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –5 466 – –5 466 –40 347 – –40 347
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 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) 31 319 – 31 319 –33 459 – –33 459
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 28 713 – 28 713 – – –
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 2 606 – 2 606 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Za la lö võ Vá ros Ön kor mány za ta az egy sze rû sí tett mér le gét, pénz for gal mi je len té sét és pénz ma rad vány-ki mu ta tá sát a
szám vi te li tör vény ben és az ál ta lá nos szám vi te li alap el vek ben fog lal tak sze rint ál lí tot ta össze. Az éves be szá mo ló az ön -
kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Szi jár tó né Gor za Klá ra s. k.,
könyv vizs gá ló

Zirc 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 3 255 333 – 3 255 333 3 577 753 – 3 577 753
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 639 – 3 639 11 575 – 11 575

II. Tár gyi esz kö zök 2 826 257 – 2 826 257 3 161 066 – 3 161 066
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 36 766 – 36 766 31 897 – 31 897
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 388 671 – 388 671 373 215 – 373 215
B) FORGÓESZKÖZÖK 160 669 – 160 669 171 171 – 171 171

I. Kész le tek 6 127 – 6 127 4 273 – 4 273
II. Kö ve te lé sek 27 952 – 27 952 25 202 – 25 202

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 74 764 – 74 764 121 591 – 121 591
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 51 826 – 51 826 20 105 – 20 105

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 416 002 – 3 416 002 3 748 924 – 3 748 924
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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 3 049 545 – 3 049 545 3 322 745 – 3 322 745
1. In du ló tõ ke 371 291 – 371 291 371 291 – 371 291
2. Tõ ke vál to zá sok 2 678 254 – 2 678 254 2 951 454 – 2 951 454
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 62 886 – 62 886 108 891 – 108 891
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 62 886 – 62 886 108 891 – 108 891

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 303 571 – 303 571 317 288 – 317 288

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 27 899 – 27 899 13 632 – 13 632
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 211 968 – 211 968 270 851 – 270 851

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 63 704 – 63 704 32 805 – 32 805

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 416 002 – 3 416 002 3 748 924 – 3 748 924

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 712 359 715 883 683 750
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 230 720 232 219 222 762
03. Do lo gi ki adá sok 332 660 406 874 395 632
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 101 299 117 262 112 780
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 3 500 70 666 67 595
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 396 827 364 697 349 386
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 777 364 1 907 601 1 831 905
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 10 110 9 620 7 706
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 10 110 9 620 7 706
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 787 474 1 917 221 1 839 611
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 31 651 31 112 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –31 721
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 819 125 1 948 333 1 807 890
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 123 237 140 412 139 159
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 455 363 459 326 449 841
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 85 616 68 860 68 801
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 600 1 100 1 131
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 996 113 1 166 053 1 221 246
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 576 116 676 494 676 494
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 660 329 1 834 651 1 879 047
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 135 617 38 515 6 569
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) 135 617 38 515 6 569
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 795 946 1 873 166 1 885 616
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 23 179 75 167 62 592
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –30 659
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 819 125 1 948 333 1 917 549
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –125 507 –28 895 109 734
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 125 507 28 895 –1 137
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 1 062

13. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 959



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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 74 019 – 74 019 121 086 – 121 086
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –11 133 – –11 133 –12 195 – –12 195
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 170 – 170 294 – 294
 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) 62 716 – 62 716 108 597 – 108 597
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 6 501 – 12 451 6 786 – 6 689
 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) 69 217 – 75 167 115 383 – 115 286
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 5 163 – 5 163 2 257 – 2 257
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 60 429 – 60 429 106 329 – 106 232
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 9 575 – 9 575 6 797 – 6 797

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Zirc Vá ros Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló já hoz: „A könyv vizs gá lat so rán a
kon szo li dált éves költ ség ve té si 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 a kon szo li dált éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás
szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. 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. A kon szo li dált éves költ ség ve té si be -
szá mo ló a kon szo li dá lás ba be vont ál lam ház tar tás szer ve ze tei együt tes va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg -
bíz ha tó és valós képet ad.”

Fi gye lem fel hí vás ként azt a tá jé koz ta tást adom, hogy 2005. de cem ber 31-i ál la pot ra vo nat ko zó an sem te rem tet ték meg 
az 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
kö zöt ti össz han got.  Kinyilvánítom ag gá lyo mat a Pol gár mes te ri Hi va tal ál tal hasz nált köny ve lé si rend szer adat ke ze lé sé -
vel és adat biz ton sá gá val kap cso lat ban, mi vel a prog ram he lyi te le pí té se a mai na pig nem tör tént meg.

A könyv vizs gá lói je len tés és zá ra dék a hely szí ni vizs gá lat utol só nap já val ké szült.
A füg get len könyv vizs gá lói je len tés és zá ra dék négy ere de ti pél dány ban ke rült ki adás ra.
A hi te le sí tõ könyv vizs gá lói zá ra dék meg adá sát, a könyv vizs gá lói vé le mény ki ala kí tá sá nak in do ko lá sát alá tá masz tó

meg ál la pí tá sok rész le te zé sét a mel lé kel ten csa tolt „Ki egé szí tés a füg get len könyv vizs gá lói je len tés hez” cí mû rész tar tal -
maz za.

Dr. Hárs Jó zsef né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Hi va ta los ér te sí tõ
pá lyá za ti fel hí vá sok ról

Bél me gyer Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vagy  államigazga -

tási fõ is ko lai végzettség,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la tát.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. sz. tör vény alapján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 15 napon belül.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül, aki a jegy -
zõi mun ka kör be töl té sét rész mun ka idõ ben is vállalja.

A pá lyá za tot Bél me gyer köz ség pol gár mes te ré hez kell
be nyúj ta ni. Cím: Pol gár mes te ri Hi va tal, 5643 Bél me gyer,
Pe tõ fi u. 2.

A pá lyá zat el bí rá lá si ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ le -
já rat utá ni 15 na pon be lül.

Az ál lás be tölt he tõ: 2006. au gusz tus 1-jé tõl.

Csip ke rek Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

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

zõi ké pe sí tés,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél má so la tát.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
sze rint.

El lá tan dó fel adat: Csip ke rek Köz sé gi Ön kor mány zat nál 
jegy zõi fel ada tok ellátása.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30 na pon be lül.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a kép vi se lõ-tes tü let 
kö vet ke zõ ülé se.

A mun ka kör be tölt he tõ, a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azon nal.

A pá lyá za tot Ba logh De zsõ pol gár mes ter hez kell be -
nyúj ta ni. Cím: 9836 Csip ke rek, Dó zsa u. 2. Tel.: (94)
376-211.

Ga csály és Csász ló Köz sé gek Ön kor mány za ta i nak
Kép vi se lõ-tes tü le tei

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

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

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

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát,
– kéz zel írott szak mai ön élet raj zot,
– a kör jegy zõi ál lás be töl té sé vel kap cso la tos el kép ze lé -

se ket.

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

A mun ka kör, az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
Il let mény és egyéb jut ta tás a Ktv. alap ján tör té nik.
Szol gá la ti la kást Ga csály Köz ség Ön kor mány za ta, Ga -

csály köz ség ben 2006. au gusz tus 1-jé tõl, szük ség sze rint
biztosít.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí -
vás nak, a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl szá -
mí tott 15. nap.

A pá lyá za tot sze mé lye sen, il let ve pos tai úton le het be -
nyúj ta ni 1 pél dány ban „Kör jegy zõi pá lyá zat” meg je lö lés -
sel Pet ra And rás Ga csály Köz ség Ön kor mány zat pol gár -
mes te ré hez a kö vet ke zõ cím re: 4972 Gacsály, Széchenyi
út 25.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za to kat
 Gacsály és Csász ló köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei, a pá lyá -
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zat be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi
együttes ülésen bírálja el.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban tá jé koz ta tást ad Pet ra And -
rás pol gár mes ter: tel.: (44) 368-437.

Ke mes ta ród fa, Ma gyar nád al ja, Pin ka mind szent,
Va sal ja Köz sé gek Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot ír nak ki
kör jegy zõi ál lás hely be töl té sé re

Fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga (vagy an nak vál la -

lá sa, hogy a ki ne ve zés tõl szá mí tott egy éven be lül meg -
szer zi),

– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok hi te le sí tett má so la tát,
– er köl csi bi zo nyít ványt.

Az il let ményt a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tv. elõ írá sai sze rint ál la pít ja meg a kép vi -
se lõ-tes tü let. Az ál lás be tölt he tõ: 2006. augusztus 1-jével.

Pá lyá zat be adá si ha tár ide je a Bel ügyi Köz löny ben tör té -
nõ meg je le nést kö ve tõ 16. nap.

A pá lyá za tot a kép vi se lõ-tes tü le tek nek cí mez ve az aláb -
bi cím re kell be nyúj ta ni: Ön kor mány zat, 9921 Va sal ja,
Deák F. u. 1.

Má té szal ka vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

Má té szal ka Vá ros Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak

pénz ügyi iro da ve ze tõi fel ada ta i nak el lá tá sá ra

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

Be so ro lás és bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXIII. tör vény, va la mint a köz tiszt vi se lõk
jut ta tá sa i ra vo nat ko zó he lyi rendelet alapján történik.

Az iro da ve ze tõ fel ada ta:

A vo nat ko zó jog sza bá lyok és az SZMSZ elõ írá sai alap -
ján szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi a ve ze té se alatt ál ló iro -
da mun ká ját, il let ve el lát ja a ha tás kö ré be utalt feladatokat.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról szól 9/1995.
(II. 3.) Korm. ren de let 1. sz. mel lék le té nek I/16. pont já ban
– I. be so ro lá si osz tály – sze rep lõ is ko lai vég zett sé gek vala -
me lyi ké nek megléte,

– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga (en nek hi á nyá ban
a Ktv. ál tal elõ írt köz igaz ga tá si szak vizs ga le té te le a ki ne -
ve zé sé tõl szá mí tott egy éven belül).

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

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

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tot vagy an nak má so la tát,

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

Elõnyt je lent:

– ön kor mány za ti igaz ga tás ban szer zett szak mai gya kor -
lat,

– szak irá nyú ve ze tõi ta pasz ta lat.

A pá lyá za to kat a Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta los ér te sí -
tõ jé ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30 na pon be lül le -
het be nyúj ta ni Má té szal ka vá ros jegy zõ jé hez (4700 Má té -
szal ka, Hõsök tere 9.).

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

Az ál lás hely a pá lyá zat si ke res el bí rá lá sa után azon nal
be tölt he tõ.

Az ál lás hely be töl té sé nek fel té te le az 1992. évi
XXIII. tv. 22/A. §-ban fog lalt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett ség tel je sí té se.

Má té szal ka vá ros jegy zõ je fenn tart ja a jo got a pá lyá za ti
el já rás ered mény te len né nyil vá ní tá sá ra.

Fel vi lá go sí tást Má té szal ka vá ros jegy zõ je ad,  Máté -
szalka, Hõ sök te re 9. I. e. Tel.: (44) 501-363.
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Me zõ túr Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

Me zõ túr Vá ros Hi va ta los Ön kor mány za ti
Tûz ol tó sá ga (5400 Me zõ túr, Kos suth tér 2.)

pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té sé re

A be osz tás sal já ró fel ada tok rö vid le írá sa:
A pa rancs nok fe le lõs az il le té kes sé gi és mû kö dé si te rü -

le ten a tûz ol tá si mû sza ki-men té si, a ka taszt ró fa el há rí tás
fel ada tok vég re haj tá sá ért, a meg elõ zõ tûz vé de le mért, Me -
zõ túr Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó sá ga mû kö -
dé sé ért, sze mé lyi, tech ni kai és anya gi fel té te le i nek biz to sí -
tá sá ért, irá nyí tá sá ért, a fel ügye le tet ellátó szervekkel, va la -
mint társszervekkel való kapcsolattartásért.

A ki ne ve zés idõ tar ta ma: ha tá ro zat lan idõ re tör té nik.
A pa rancs no ki be osz tás be töl té sé nek ide je: 2006. de -

cem ber 1.

Az ál lás hely be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony,
– is ko lai vég zett ség, kép zett ség: a bel ügy mi nisz ter irá -

nyí tá sa alá tar to zó szer vek és az ön kor mány za ti tûz ol tó ság
szol gá la ti vi szony ban ál ló tag ja i val kap cso la tos hi va tá sos
be osz tá sok meg ha tá ro zá sá ról szó ló 11/1997. (II. 18.) BM
ren de let 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott is ko lai
vég zettség és szak mai is ko lai vég zett ség, to váb bá a ren dé -
sze ti szak vizs ga, il let ve ren dé sze ti ve ze tõ vé és ren dé sze ti
mes ter ve ze tõ vé kép zõ tan fo lya mi végzettségek megléte,
vagy azok elõírt határidõre történõ elvégzésének vállalása,

– leg alább 10 év tûz ol tó szak mai gya kor lat,
– leg alább 5 év ve ze tõi gya kor lat a tûz ol tás, vagy tûz -

meg elõ zés te rü le tén,
– a pa rancs no ki be osz tás hoz szük sé ges egész sé gi, pszi -

chi kai, fi zi kai alkalmasság,
– va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is tar tal ma zó szak mai ön -

élet raj zot,
– a pa rancs no ki be osz tás sal kap cso la tos ve ze tõi, szak -

mai prog ra mot,
– vég zett sé get, kép zett sé get iga zo ló ok ira tot vagy azok

hi te les má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt,
– iga zo lást a hi va tá sos tû zol tói szak mai és a meg lé võ

ve ze tõi gya kor lat ról,
– nyi lat ko za tot az elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -

le zett ség vál la lá sá ról,
– a ren dé sze ti szak vizs ga el vég zé sé rõl, il let ve a ren dé -

sze ti ve ze tõ vé kép zõ és ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zõ
tan fo lya mok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé rõl szó ló
nyi lat ko zat,

– az egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas sá got iga zo ló 
ok irat má so la tát.

Il let mény: a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag -
ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör -
vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ra ki adott Korm. és
BM ren de le tek ben foglaltak 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 nés nap ját kö ve tõ 30. nap, zárt bo -
rí ték ban.

He lye: Me zõ túr Vá ros Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-
 tes tü le te, dr. Dras ko vits Dé nes pol gár mes ter, 5400 Me zõ -
túr, Kos suth tér 1.

A bo rí té kon a „Pá lyá zat tûz ol tó-pa rancs no ki be osz tás -
ra” meg je lö lést kér jük fel tün tet ni.

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 el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülésen.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást ad: dr. Né -
meth Pál jegy zõ, 5400 Me zõ túr, Kos suth tér 1., te le fon -
szám: (56) 551-901.

A pá lyá za to kat bí rá ló bi zott ság ér té ke li és a pá lyá zók
sze mé lyes meg hall ga tá sa után tesz ja vas la tot a  kineve -
zésre.

A pá lyá za tot a kép vi se lõ-tes tü let bí rál ja el.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a pá lyá za tok egy ide jû vissza -

kül dé sé vel az el bí rá lást kö ve tõ 10 na pon be lül min den pá -
lyá zó írás be li ér te sí tést kap.

Pá lyá za ti fel hí vás
az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti

sze mély szál lí tás ról szó ló 2004. évi XXXIII. tör vény
alap ján Solt vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén vég zen dõ

köz úti sze mély szál lí tás köz szol gál ta tá si szer zõ dés
ke re té ben tör té nõ el lá tá sá ra

A pá lyá zat ké rõ ne ve, cí me, te le fon- és fax szá ma: Solt
Vá ros Ön kor mány za ta, 6320 Solt, Bé ke tér 1., te le fon:
(78) 486-014, fax: (78) 486-092.

Az el lá tan dó fel adat: au tó busszal me net rend sze rint
vég zett he lyi tö meg köz le ke dés ellátása.

A szer zõ dés idõ tar ta ma: 4 év.
A szol gál ta tás meg kez dé sé nek idõ pont ja: 2006. szep -

tem ber 1.
Aján lat té te li ha tár idõ: 2006. au gusz tus 22-én, dél elõtt

10 óra.
Az ered mény hir de tés idõ pont ja: 2006. au gusz tus 23.
A szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2006. au gusz tus 24.
Az el bí rá lás mód ja: a pá lyá zat nyer te se az el bí rá lá si

szem pon tok alap ján az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján -
la tot tevõ pályázó.

A pá lyá za ti do ku men tá ció be szer zé sé nek fel té te lei:
A pá lyá za ti ki írás té rí tés men te sen át ve he tõ Solt Vá ros

Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban (6320 Solt,
 Béke tér 1.), mun ka na po kon 8 és 12 óra között.
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Soly már nagy köz ség al jegy zõ je
pá lyá za tot ír ki

a bel sõ el len õr zé si fel ada tok kül sõ szak ér tõ ál ta li
el lá tá sá ra

Pá lyá za ti fel té te lek:
– vég zett sé gi elõ írá sok te kin te té ben a bel sõ el len õr zés -

rõl szó ló, több ször mó do sí tott 193/2003. (XI. 26.) Korm.
rendelet 11. §-a az irány adó,

– továb bi fel té te lek: szak irá nyú gya kor lat és szak mai re -
fe ren ci ák be mu ta tá sa a meg elõ zõ 2 év idõszakából.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó:
– a bel sõ el len õr zé si (il let ve a bel sõ el len õr zé si ve ze tõi)

fel ada tok rész le tes be mu ta tá sát és a ja va solt vizs gá la ti té -
ma kö rö ket,

– a bel sõ el len õr zé si fel ada tok el vég zé sért fi ze ten dõ
meg bí zá si díj ha vi össze gé rõl szóló ajánlatot.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent a köz igaz ga tá si is -
me re tek és a köz igaz ga tá si szakvizsga.

El bí rá lá si szem pon tok: a pá lyá zat bí rá la ta so rán a szak -
mai fel adat el lát ás szak sze rû be mu ta tá sa és el lá tá sa az el -
sõd le ges szempont.

A jog sza bály sze rin ti kö te le zõ vég zett ség, il let ve a
szak mai gya kor lat hi á nya a pá lyá zat ból va ló ki zá rást vonja 
maga után.

A pá lyá zat be ér ke zé si ha tár ide je: a pá lyá zat Bel ügyi
Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl számított 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá si ha tár ide jét kö ve tõ 5 napon belül.

A pá lyá za to kat 2 pél dány ban, zárt bo rí ték ban Soly már
nagy köz ség al jegy zõ jé hez kell be nyúj ta ni az aláb bi cím re:
2083 Soly már, József A. u. 1.

To váb bi fel vi lá go sí tás Soly már al jegy zõ jé tõl kér he tõ a
(26) 560-600 te le fon szá mon.

Ti sza ke szi Köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról szó ló, mó do sí tott 1992. évi XXXIII. tv.-ben (a to -
váb bi ak ban Ktv.) meg ha tá ro zott ál ta lá nos alkalmazási fel -
té te lek nek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les má so la -

tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Il let mény és egyéb jut ta tás a Ktv. ren del ke zé sei alap ján.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -

tá si ha tár ide jét kö ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Az ál lás a kép vi se lõ-tes tü let dön té sét kö ve tõ en azon nal

be tölt he tõ. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan ide jû, teljes mun ka -
idõs.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban Ti sza ke szi Köz ség pol gár -
mes te ré nek cí mez ve (Kiss La jos pol gár mes ter, 3458 Ti -
sza ke szi, Köz ség há za út 46. sz.) kell benyújtani.

In for má ció a (49) 552-130-as te le fon szá mon kér he tõ.

Ti sza új vá ros Vá ro si Ön kor mány zat jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

a pol gár mes te ri hi va tal ban vá ros fej lesz té si
mun ka társ mun ka kör be töl té sé re, 6 hó nap pró ba idõ

ki kö tés sel, ha tá ro zat lan idõ re szó ló ki ne ve zés sel

Pá lyá za ti fel té te lek:
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki vég -

zett ség,
– szá mí tó gé pes is me re tek,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A köz igaz ga tá si gya kor lat elõnyt je lent.
Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény

szerint.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok má so la ta it.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 15 nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra elõ írt ha tár idõt követõ 15 nap.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
Ér dek lõd ni és a pá lyá za to kat be nyúj ta ni Ti sza új vá ros

jegy zõ jé nél le het. Cím: 3580 Ti sza új vá ros, Beth len G.
út 7. Te le fon: (49) 548-015, fax: (49) 548-001.
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Ti sza új vá ros Vá ro si Ön kor mány zat jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

a pol gár mes te ri hi va tal ban pénz ügyi mun ka társ
mun ka kör be töl té sé re, 6 hó nap pró ba idõ ki kö tés sel,

ha tá ro zat lan idõ re szó ló ki ne ve zés sel

Pá lyá za ti fel té te lek:
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû köz gaz da sá gi fel sõ ok -

ta tás ban szer zett szak kép zett ség,
– szá mí tó gé pes is me re tek,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A köz igaz ga tá si gya kor lat elõnyt je lent.
Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény

sze rint.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok má so la ta it.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl
szá mí tott 15 nap. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra elõ írt határidõt követõ 15 nap.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
Ér dek lõd ni és a pá lyá za to kat be nyúj ta ni Ti sza új vá ros

jegy zõ jé nél le het. Cím: 3580 Ti sza új vá ros, Beth len G.
út 7. Te le fon: (49)-548-015, fax: (49)-548-001.

Vá mos györk Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– ál lam igaz ga tá si, il let ve jog tu do mány-egye te mi vég -

zett ség,
– jo gi és/vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga.

Pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– vég zett sé get iga zo ló ok irat hi te le sí tett má so la tát,
– szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot ah hoz, hogy a pá lyá zat el bí -

rá lá sá ban részt ve võ sze mé lyek a tel jes pá lyá za ti irat -
anyag ba betekinthessenek.

Pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny -
ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15 (ti zen öt) nap.

A pályá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a pá lyá za ti fel té te lek nek meg -
fe le lõ pá lyá zók sze mé lyes meg hall ga tá sát követõen kerül
sor.

Az ál lás a pá lyá za ti el bí rá lást kö ve tõ en tölt he tõ be.

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

A jegy zõ va gyon nyi lat ko zat té te lé re kö te le zett.

El lá tan dó fel ada tok: a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
1990. évi LXV. tv. 36. § 2. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
feladatok.

Az il let mé nyé re és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sá ra a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tv., va -
la mint az ön kor mány za ti ren de let alap ján ke rül sor.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nál elõnyt je lent: jo gi vég zett ség 
és ko ráb bi jegy zõi gyakorlat.

A pá lyá za to kat Vá mos györk köz ség pol gár mes te ré hez
cí mez ve (3291 Vá mos györk, Pe tõ fi  út 25.) „jegy zõi pá -
lyá zat” jel zés sel lehet benyújtani.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bõ vebb fel vi lá go sí tást To ma 
Ist ván pol gár mes ter tõl a (37) 361-012-es te le fon szá mon
lehet kérni.

A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság csa pa tá ba
pi ac elem zé si igaz ga tót ke res

Fel ada tok 

– el lát ja az igaz ga tó ság ve ze té sét, meg szer ve zi, irá nyít -
ja az SZMSZ-ben meg fo gal ma zott fel ada tok el lá tá sát az
igaz ga tó sá gon be lül, me lyek közül kiemelten fontosak:

= a Ta nács ha tás kö ré be tar to zó pi ac elem zé si pro jekt 
ter vé nek össze ál lí tá sa, az erõ for rá sok ren del ke -
zés re ál lá sá nak biz to sí tá sa,

= a pi ac elem zé si pro jekt pro jekt me nedzs ment fel -
ada ta i nak, va la mint a pro jekt mo ni tor ing te vé -
keny ség el lá tá sa,

= a ha tá lyos jog sza bá lyok, az Eu ró pai Bi zott ság ál -
tal ki adott ál lás fog la lá sok és EU jog anya gok fi -
gye lem be vé te lé vel a pi ac elem zés mód szer ta ná -
nak fo lya ma tos fris sí té se, va la mint meg ol dá si ja -
vas la tok ké szí té se a fel me rü lõ el vi kér dé sek tisz -
tá zá sa ér de ké ben bel sõ és szol gál ta tói  konzultá -
ciók alapján,

= a pi ac elem zés hez szük sé ges kér dõ ívek fel dol go -
zá sá ban va ló köz re mû kö dés,
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= a pi ac elem zés hez kap cso ló dó adat elem zés,
= a pi ac elem zé si el já rás sal kap cso la tos Eu ró pai Bi -

zott ság elõt ti no ti fi ká ci ós el já rás ban va ló köz re -
mû kö dés,

– hang súlyt he lyez az igaz ga tó sá gon be lü li szi ner gia
ki ala kí tá sá ra,

– ak tív sze re pet vál lal fel a szak ma i lag kap cso ló dó
egyéb igaz ga tó sá gok kal va ló együtt mû kö dés ben,

– a ha tó ság fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben
pi ac elem zé si szak ér tõi tá mo ga tást nyújt a sza bá lyo zá si
kör nye zet ér tel me zé sé hez, al kal ma zá sá hoz.

El vá rá sok

– egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett ség (le he tõ leg mû -
sza ki és/vagy köz gaz da sá gi dip lo ma),

– leg alább 5 éves pro jekt me ne dzse ri ta pasz ta lat,

– stra té gi ai szem lé let mód, 

– ki vá ló kom mu ni ká ci ós kész ség,

– ma gas szin tû MS ex cel is me ret,

– an gol nyelv leg alább kö zép fo kú is me re te.

Táv köz lés ben szer zett ve ze tõi gya kor lat elõnyt je lent.

Az ide á lis pá lyá zó nyi tott, kon cep ci o ná lis lá tás mód dal
ren del ke zik, de ugyan ak kor tu da tá ban van a rész le tek je -
len tõ sé gé nek. Fon tos szá munk ra, hogy mun ká ját pre cí zen
vé gez ze, ön ál ló mun ka vég zés re, ko moly szak mai ki hí vá -
sok ra vá gyó le gyen. 

Amit kí ná lunk:

Szak mai ki hí vá sok ban gaz dag, nem zet kö zi leg is el is -
mert csa pat tag ja ként olyan fel ada tok ban va ló rész vé tel,
me lyek a ha zai pi a con egye dül ál ló ak. Ki vá ló mun ka kör -
nye ze tet, szak mai kép zé se ken va ló rész vé telt. 

A ha tó ság ról rész le tes in for má ci ót a www.nhh.hu ol da -
lon ta lál. Pá lyá za tát (mo ti vá ci ós le ve lét, rész le tes szak mai
ön élet raj zát) és az eset le ges a pá lyá zat tal kap cso lat ban fel -
me rü lõ kér dé se it kér jük, hogy e-mai len a cv@nhh.hu,
vagy pos tai úton a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság, Hu mán -
erõ for rás Igaz ga tó ság, 1015 Bu da pest, Ost rom ut ca 23–25. 
cím re jut tas sa el hoz zánk.

A pá lyá za tok be adá si ha tár ide je: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 15. nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ. A ki -
ne ve zés és a ve ze tõi meg bí zás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. sze rint tör té nik, en nek meg -
fe le lõ en az igaz ga tói po zí ció fõ osz tály ve ze tõi be so ro lás -
nak fe lel meg.

Mer nye, Po lány és Ecseny
Köz sé gek Ön kor mány za ta i nak

pá lyá za ti fel hí vá sa
kör jegy zõ ség kör jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re

Mer nye, Po lány és Ecseny Köz sé gek Ön kor mány za tai a 
he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény
36. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel, a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 7–9.
§-ai nak fi gye lem be vé te lé vel pá lyá za tot ír nak ki Mer nye
(Le nin u. 14.) szék hellyel mû kö dõ kör jegy zõ ség kör jegy -
zõi állásának betöltésére.

El lá tan dó fel ada tok: a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
tör vény ben, a he lyi ön kor mány za tok és szer ve ik fel adat-
és ha tás kö ré rõl szó ló tör vény ben, il let ve az egyéb jog sza -
bá lyok ban a jegy zõ szá má ra meg ha tá ro zott ha tás kö rök
gyakorlása és feladatok ellátása.

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– a pá lyá zó nyi lat ko za ta, hogy

a) a Ktv.-ben meg ha tá ro zott mó don ön ma gá ra, va la -
mint a ve le kö zös ház tar tás ban élõ há zas-, il let ve
élet tár sá ra, gyer me ké re vo nat ko zó an a jog vi szo -
nya lé te sí té se kor, va la mint a Ktv. 22/A. § (8) be -
kez dés d) pont já ban elõ írt idõ sza kon ként va -
gyonnyi lat ko za tot tesz,

b) vál lal ja, hogy a va gyonnyi lat ko zat ban fog lal tak
el len õr zé se cél já ból tör té nõ sze mé lyes adat be ké -
ré sé hez szük sé ges be le egye zést a Ktv.-ben fog lalt 
el já rá sok le foly ta tá sa vé gett az ar ra il le té kes szer -
vek nek meg ad ja,

c) meg szer zi az a) pont ban meg je lölt hoz zá tar to zók
nyi lat ko za tát sze mé lyes ada ta ik va gyon nyi lat ko -
zat tal kap cso la tos, a Ktv.-ben meg ha tá ro zott szer -
vek ál ta li ke ze lé sé hez,

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tés,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény alapján.

Egyéb jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény, il let ve he lyi ren de let alapján.

Szol gá la ti la kás biz to sí tott.
Az ál lás hely 2007. ja nu ár 1-jé tõl tölt he tõ be.

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

ványt,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le ve lek, bi zo nyít vá -

nyok másolatát,
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– a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek kö zött
fel so rolt nyi lat ko za to kat,

– a jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gá ról ki ál lí tott do -
ku men tu mok másolatát,

– szak mai ön élet raj zot.

A pá lyá zat be nyúj tá sa
– pos tai úton: a bo rí té kon tün tes sék fel: Kis fa lu si And -

rás pol gár mes ter, Mer nye, Le nin u. 14., „Kör jegy zõi
pályázat”,

– a Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 15 na -
pon belül.

A pá lyá zat tal kap cso la to san tá jé koz ta tást ad: Kis fa lu si
And rás, te le fon: (82) 557-022.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá zat be nyúj tá sá ra elõ írt ha -
tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti
ülésen.

A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zó az el bí rá lás tól szá -
mí tott 8 na pon be lül írás ban ér te sí tést kap.

Tá jé koz ta tó

A Bel ügyi Köz löny min den hó nap 1. és 15. nap ján je le -
nik meg.

Lap zár ta: a meg je le nés elõt ti 15. mun ka nap, dé li 12 óra.

A köz tiszt vi se lõi pá lyá za to kat a 441-1708-as fax szám ra 
kér jük meg kül de ni.

A pénz ügyi be szá mo lók meg je len te té se té rí tés el le né -
ben tör té nik.

Köz zé té tel dí ja: 38 000 Ft + áfa.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ
megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényho-
zó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság
hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
A könyv személyesen megvásárolható a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
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