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Jogszabályok

A Kormány
135/2006. (VI. 22.) Korm.

rendelete
a települési önkormányzat részére szociális nyári

gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás
igénylésének, folyósításának és elszámolásának

részletes szabályairól*

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
1/2006. (VI. 26.) ÖTM

rendelete
a Hivatásos Tûzoltóságok Szolgálati Szabályzatának

kiadásáról**

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
2/2006. (VI. 26.) ÖTM

rendelete
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok kiegészítõ
támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási

rendjérõl

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 24. pont-
jában kapott felhatalmazás alapján a hivatásos önkor-
mányzati tûzoltóságok kiegészítõ támogatásának igénylé-
sére, folyósítására és elszámolására vonatkozóan a követ-
kezõket rendelem el.

1. §

E támogatás szolgál a fegyveres szervek hivatásos állo-
mányú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi
CLXXIX. törvény 22. §-ával megállapított szolgálattelje-
sítési idõcsökkentés támogatására.

* A rendelet szövege a Magyar Közlöny 2006. június 22-én megjelent
75. számában fellelhetõ.

** A rendelet szövege a Magyar Közlöny 2006. június 26-án megjelent
76. számában fellelhetõ.

2. §

(1) A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkezõ hi-
vatásos önkormányzati tûzoltóságot fenntartó helyi önkor-
mányzatok igényelhetik a készenléti jellegû beosztásban
dolgozók részére 2006. év elsõ félévére ténylegesen kifi-
zetett túlórák arányában.

(2) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 84. §-ának figyelembevételével a
munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult tûzoltóparancs-
nok köteles a Hszt. 84. §-ának (4) bekezdése szerint meg-
állapított referenciaidõszakra szóló szolgálati idõkeretet
elõre meghatározni és arról az érintetteket tájékoztatni. Az
(1) bekezdésben meghatározott túlóraként azon szolgálat-
teljesítési idõmennyiség vehetõ figyelembe, amely a refe-
renciaidõn belül teljesítendõ 52 órás szolgálati idõkeret
mértékét meghaladja, és nem lehet több a szolgálatteljesí-
tési idõ csökkentésébõl keletkezõ túlszolgálat mértékénél.

(3) E rendelet értelmében csak az az idõmennyiség mi-
nõsül túlszolgálatnak, ami a hatályos jogszabályoknak
megfelelõen a rendszeresített létszámnak a készenléti sze-
rekre kötelezõen történõ beosztása mellett keletkezik.
A referenciaidõszakban a betöltetlen létszámhely miatt
keletkezett túlszolgálat e támogatás terhére nem számol-
ható el.

(4) A támogatás formája vissza nem térítendõ támo-
gatás.

3. §

(1) A támogatási igényeket a helyi önkormányzatok
e rendelet 2. melléklete szerinti igénylési adatlapon 2006.
július 13-ig megküldik a Magyar Államkincstár területileg
illetékes Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság).

(2) Az (1) bekezdés szerinti igénylési adatlap kitöltésé-
nek alapjául az e rendelet 1. mellékletét képezõ adatlap
szolgál, amelyet – kitöltve – a hivatásos önkormányzati
tûzoltóságot fenntartó önkormányzat köteles megõrizni, és
ellenõrzés esetén az arra jogosult szervnek bemutatni.

(3) Az Igazgatóság öt munkanapon belül megvizsgálja
az igénylés szabályszerûségét és – hiányosság észlelése
esetén – az igénylõ önkormányzatot hiánypótlásra szólítja
fel. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételé-
tõl számított nyolc napon belül van lehetõség.

(4) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat megyénként,
településsoros bontásban – e rendelet 3. melléklete szerinti
adatlapon, elektronikus formában is – 2006. augusztus
4-ig megküldi az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium részére.

(5) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-
rium az Igazgatóságtól kapott adatok alapján, a 2. §
(1)–(2) bekezdése szerint számított túlórák arányában el-
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készíti a rendelkezésre álló támogatási összeg felosztását,
és az augusztus havi nettó finanszírozás keretében rendel-
kezik a támogatások helyi önkormányzatok részére törté-
nõ utalásáról.

4. §

(1) A támogatás felhasználását a külön jogszabályban
erre feljogosított szervek ellenõrzik.

(2) A jogtalanul igénybe vett támogatást az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ának
(2) bekezdésében meghatározott kamattal növelt összeg-
ben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

(3) Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról
tárgyév december 31-ei fordulónappal, a mindenkori zár-
számadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 2/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez

Dátum: ....................................................... Polgármester: .............................. P. H. Tûzoltóparancsnok: ................. P. H.
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2. melléklet a 2/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelethez

Dátum: ....................................... Polgármester: ...................................... P. H. Tûzoltóparancsnok: .................... P. H.
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Kitöltés el tt az útmutatót át kell tanulmányozni!  Lapszám: 

Túlszolgálati díj

Ft/óra Járandóság Kifizetett Kifizetésre kerül

1 2 3 4 6 7 8

Összesen

5

IGÉNYLÉSI ADATLAP

az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló t zoltó dolgozója részére 2006. I. félévre kifizetett túlszolgálati díjról

2006. I. félévi túlszolgálati díj
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or
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Dolgozó neve Azonosító száma

2006. I. félévében teljesített túlszolgálati óra

1–6. hónapokra összesen

neve:
címe:

Költségvetési szerv törzsszáma:

Helyi önkormányzat neve: 

KSH kódja (7 karakter): 

Hivatásos Önkormányzati T zoltóság
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P. H. Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatósága
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MEGYE:

KSH kódja Neve Létszáma Óraszáma Kifizetett Kifizetésre kerül
Összes túlszolgálati díj 

(6.+7.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ÖSSZESÍT  LAP

a helyi önkormányzati t zoltóságok hivatásos állományú tagjai szolgálati id  csökkentésének túlszolgálati díj megváltásával történ  többletkiadásáról megyénként

Sorszám

Önkormányzat 2006. I. félévben teljesített túlszolgálat 2006. I. félévi túlszolgálati díj

Megye összesen:



Határozatok

Az Alkotmánybíróság
22/2006. (VI. 15.) AB

határozata*

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányelle-
nességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
indítványok tárgyában, illetve hivatalból indított, mulasz-
tásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítá-
sára irányuló eljárás során – dr. Paczolay Péter alkot-
mánybíró különvéleményével – meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az épített
környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdése és (3) bekezdésének
második mondata alkotmányellenes, ezért azokat 2007. jú-
nius 30-i hatállyal megsemmisíti, egyebekben az indítvá-
nyokat elutasítja.

2. Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megál-
lapítja: az Országgyûlés jogalkotói feladatának elmulasz-
tásával alkotmányellenes helyzetet idézett elõ azáltal,
hogy a kiszolgáló- és lakóút céljára történõ lejegyzés sza-
bályozásakor nem teremtette meg az Alkotmány 13. §
(2) bekezdésében foglalt követelmények érvényesülését
biztosító törvényi feltételeket.

Az Országgyûlés jogalkotói feladatának 2007. jú-
nius 30-ig köteles eleget tenni.

Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlöny-
ben közzéteszi.

Az Alkotmánybíróság
25/2006. (VI. 15.) AB

határozata**

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányelle-
nességének utólagos vizsgálatára, továbbá mulasztásban

megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irá-
nyuló indítvány tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja: az Alkotmány
13. § (1) bekezdésében biztosított, a tulajdonhoz való jo-
got sértõ, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes
helyzet keletkezett annak következtében, hogy az Ország-
gyûlés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elide-
genítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 85. §-ában írt, kényszerbérlettel terhelt
lakások esetében a tulajdonjog védelmét biztosító garan-
ciális rendelkezéseket nem teljes körûen állapította meg.

Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyûlést, hogy
szabályozási feladatának 2007. június 30. napjáig tegyen
eleget.

2. Az Alkotmánybíróság a lakások és helyiségek bérle-
tére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85. § (3) bekez-
dése alkotmányellenességének utólagos megállapítására
és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

3. Az Alkotmánybíróság a lakások és helyiségek bérle-
tére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyairól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
szóló 1997. évi LVII. törvény 3. § (2) bekezdése alkot-
mányellenességének megállapítására és megsemmisíté-
sére irányuló indítványt elutasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

Közlemények

Kisújszállás Város Polgármesteri Hivatalának
közleménye

bélyegzõ érvénytelenítésérõl

Kisújszállás Polgármesteri Hivatalának az alábbiakban
leírt bélyegzõjét eltulajdonították, így annak használata
2006. június 14-tõl érvénytelen.

A bélyegzõ átmérõje 23 mm, kék színû dobozos kivitelû
volt.

Szövege: Polgármester, jobbról balról egy-egy csillag,
majd az alsó részén 5311. Kisújszállás, Szabadság tér 1.
felirat található, közepén az ország címere.

A bélyegzõ lenyomatának színe: lila
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* Az indokolás szövege a Magyar Közlöny 2006. június 15-én megjelent
72. számában fellelhetõ.

** Az indokolás szövege a Magyar Közlöny 2006. június 15-én megjelent
72. számában fellelhetõ.



Al gyõ 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 4 615 151 – 4 616 151 4 743 625 – 4 743 625
I. Im ma te ri á lis ja vak 755 – 755 388 – 388
II. Tár gyi esz kö zök 2 629 762 – 2 629 762 2 818 086 – 2 818 086
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 67 117 – 67 117 59 088 – 59 088
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 1 918 517 – 1 918 517 1 866 063 – 1 866 063
B) FORGÓESZKÖZÖK 493 414 – 493 414 633 980 – 633 980

I. Kész le tek 106 – 106 47 – 47
II. Kö ve te lé sek 38 202 – 38 202 29 244 – 29 244
III. Ér ték pa pí rok 349 997 – 349 997 539 989 – 539 989
IV. Pénz esz kö zök 68 003 – 68 003 26 265 – 26 265
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 37 106 – 37 106 38 435 – 38 435

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 109 565 – 5 109 565 5 377 605 – 5 377 605

D) SAJÁT TÕKE 4 757 313 – 4 757 313 5 214 783 – 5 214 783
1. In du ló tõ ke 31 243 – 31 243 31 243 – 31 243
2. Tõ ke vál to zá sok 4 726 070 – 4 726 070 5 183 540 – 5 183 540
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 99 743 – 99 743 56 669 – 56 669
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 99 743 – 99 743 56 669 – 56 669
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 252 509 – 252 509 106 153 – 106 153
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 35 733 – 35 733
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 247 143 – 247 143 62 390 – 62 390
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 366 – 5 366 8 030 – 8 030

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 109 565 – 5 109 565 5 377 605 – 5 377 605

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 296 416 301 311 286 228
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 39 338 91 992 87 939
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 195 198 201 818 195 687
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 160 957 162 170 144 818
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 801 1 801 2 000
06. Fel újí tás 156 570 194 467 106 425
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 325 590 305 963 170 586
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 1 225 870 1 259 522 993 683
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 6 288 69 276 69 733
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 540 000 539 989
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (9+10) 6 288 609 276 609 722
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 1 232 158 1 868 798 1 603 405
13. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 329
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Pénz for gal mi ki adá sok mind össze sen (12+13) 1 232 158 1 868 798 1 604 734

14/a Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 33 511 13 399 –

15. Ki adá sok össze sen (14+14/a) 1 265 669 1 882 197 1 604 734

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 72 243 76 606 83 776

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 620 478 787 674 778 370

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 5 000 5 100 4 080

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 – –

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 262 948 344 132 288 625

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 181 433 215 893 215 893

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 960 669 1 213 512 1 154 851

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 225 000 220 700 55 480

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 350 000 350 000

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 225 000 570 700 405 480

26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 185 669 1 784 212 1 560 331

27. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 1 617

28. Pénz for ga lom be vé te lek mind össze sen (26+27) 1 185 669 1 784 212 1 561 948

28/a Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 80 000 97 985 97 985

29. Be vé te lek mind össze sen (28+28/a) 1 265 669 1 882 197 1 659 933

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+28/a–8–14/a) –218 712 38 576 259 153

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 218 712 –38 576 –284 242

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28/a–14/a) – – 288

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 68 003 – 63 003 25 217 – 25 217

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge (±) 31 740 – 31 740 31 452 – 31 452

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) 99 743 – 99 743 56 669 – 56 669

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –1 758 – –1 758 5 025 – 5 025

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) 97 985 – 97 985 61 694 – 61 694

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

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

Kis Pál Lász ló s. k.,
könyv vizs gá ló

Bu da pest Fõ 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 1 817 835 712 –36 1 817 835 676 1 838 512 480 12 621 1 838 525 101

I. Im ma te ri á lis ja vak 1 477 965 – 1 477 965 1 441 711 –2 069 1 439 642

II. Tár gyi esz kö zök 1 093 204 706 – 1 093 204 706 1 127 548 970 16 995 1 127 565 965

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 317 259 990 –36 317 259 954 304 805 958 –2 305 304 803 841

IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 405 893 051 – 405 893 051 404 715 841 – 404 715 841

B) FORGÓESZKÖZÖK 169 920 137 8 211 169 928 348 124 878 953 720 124 879 673

I. Kész le tek 2 844 911 – 2 844 911 2 629 310 685 2 629 995

II. Kö ve te lé sek 56 906 064 – 56 906 064 32 842 633 35 32 842 668

III. Ér ték pa pí rok 47 074 910 – 47 074 910 33 720 257 – 33 720 257

IV. Pénz esz kö zök 52 215 168 – 52 215 168 43 711 014 – 43 711 014

V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 879 084 8 211 10 887 295 11 975 739 – 11 975 739

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 987 755 849 8 175 1 987 764 024 1 963 391 433 13 341 1 963 404 774

D) SAJÁT TÕKE 1 785 746 407 27 734 1 785 774 141 1 753 214 763 –3 597 1 753 211 166

1. In du ló tõ ke 157 273 912 – 157 273 912 157 072 976 – 157 072 976

2. Tõ ke vál to zá sok 1 628 472 495 27 734 1 628 500 229 1 596 100 665 –3 597 1 596 097 068

3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – 41 122 – 41 122

E) TARTALÉKOK 46 776 192 8 314 46 784 506 39 312 186 – 39 312 186

I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 46 757 243 8 314 46 765 557 39 298 216 – 39 298 216

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 18 949 – 18 949 13 970 – 13 970

F) KÖTELEZETTSÉGEK 155 233 250 –27 873 155 205 377 170 864 484 16 938 170 881 422

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 90 301 023 – 90 301 023 97 926 574 – 97 926 574

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 48 625 035 –27 873 48 597 162 56 571 521 16 938 56 588 459

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 307 192 – 16 307 192 16 366 389 – 16 366 389

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 987 755 849 8 175 1 987 764 024 1 963 391 433 13 341 1 963 404 774
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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 88 851 766 97 892 528 92 845 645
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 29 066 114 31 509 629 29 955 568
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 76 027 387 101 590 046 218 032 122
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 78 467 538 105 563 160 76 447 136
05. El lá tot tak jut ta tá sai 597 650 713 403 668 146
06. Fel újí tás 15 624 563 18 268 491 11 804 294
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 34 182 234 43 174 084 21 647 200
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 322 817 252 398 711 341 451 400 111
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 9 546 977 11 371 752 9 608 590
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai 10 810 600 4 967 600 4 967 556
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 20 357 577 16 339 352 14 576 146
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 343 174 829 415 050 693 465 976 257
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 56 164 152 14 285 512 12 418
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 096 655
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 399 338 981 429 336 205 467 085 330
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 27 941 403 32 028 176 31 530 390
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 110 314 522 110 297 371 109 189 941
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 12 907 269 14 388 130 11 130 471
19. 18.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei 2 833 354 1 110 615 1 313 770
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 139 720 385 158 244 425 267 899 465
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 50 496 522 70 539 804 57 900 977
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 290 883 579 314 958 102 419 750 267
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 50 464 562 25 172 937 20 250 766
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 42 275 393 42 275 393 18 511 218
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 92 739 955 67 448 330 38 761 984
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 383 623 534 382 406 432 458 512 251
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 15 715 447 46 929 773 167 740 003
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 24 117
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 399 338 981 429 336 205 626 276 371
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –72 382 378 –51 107 978 136 077 741
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 72 382 378 51 108 978 24 185 838
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –1 072 538

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 51 517 630 – 51 517 630 42 981 086 – 42 981 086
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –4 741 438 8 211 –4 733 227 –3 668 900 – –3 668 900
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 6 599 028 –103 6 598 925 8 573 594 – 8 573 594
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 18 872 – 18 872 13 822 – 13 822
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 40 158 292 – 40 166 606 30 724 770 – 30 724 770
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –149 105 – –149 105 –5 689 187 – –5 689 187
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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 18 801 – 18 801 12 418 – 12 418
 9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály

alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 40 027 988 – 40 036 302 25 048 001 – 25 048 001
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 1 167 066 – 1 167 066 816 009 – 816 009

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 102 058 – 102 058 117 691 – 117 691

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség 
 szak fel ada ton el szá molt ki adá sai (–) 83 186 – 83 186 103 869 – 103 869

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség 
 pénz for gal mi ered mé nye (1–2) 18 872 – 18 872 13 822 – 13 822

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ 
 ér ték csök ke né si le írás (–) 1 213 – 1 213 916 – 916

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált 
 és fel hasz nál ni ter ve zett ered mény (–) 18 801 – 18 801 13 722 – 13 722

 6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály alap ján 
 mó do sí tó egyéb té tel (±) –71 – – –100 – –100

 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) –1 213 – –1 142 –916 – –916

 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) –1 213 – –1 142 –916 – –916
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 71 – 71 1 404 – 1 404

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Bu da pest Fõ 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 a Bu da pest Fõváros
Önkormányzata 2005. de cem ber 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet
ad.

Dr. Printz Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló
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Bu da vár Ön kor mány zat Bu da pest Fõ vá ros I. Ke rü let Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 12 564 455 – 12 564 455 13 414 809 – 13 414 809
I. Im ma te ri á lis ja vak 44 944 – 44 944 39 215 – 39 215

II. Tár gyi esz kö zök 9 419 502 – 9 419 502 9 186 163 – 9 186 163
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 739 323 – 739 323 768 475 – 768 475
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 2 360 686 – 2 360 686 3 420 956 – 3 420 956

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 708 719 – 1 708 719 1 919 506 – 1 919 506
I. Kész le tek 208 – 208 153 – 153

II. Kö ve te lé sek 255 267 – 255 267 304 728 – 304 728
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 318 740 –  1 318 740 1 490 828 – 1 490 828
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 134 504 – 134 504 123 797 – 123 797

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 14 273 174 – 14 273 174 15 334 315 – 15 334 315

D) SAJÁT TÕKE 12 649 275 – 12 649 275 13 599 428 – 13 599 428
1. In du ló tõ ke 2 979 220 – 2 979 220 2 979 220 – 2 979 220
2. Tõ ke vál to zá sok 9 670 055 – 9 670 055 10 563 703 – 10 563 703
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – 56 505 – 56 505

E) TARTALÉKOK 1 303 973 – 1 303 973 1 462 783 – 1 462 783
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 303 973 – 1 303 973 1 462 783 – 1 462 783

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 319 926 – 319 926 272 104 – 272 104
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 2 051 – 2 051 350 – 350

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 163 646 – 163 646 114 954 – 114 954
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 154 229 – 154 229 156 800 – 156 800

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 14 273 174 – 14 273 174 15 334 315 –  15 334 315

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 2 031 452 2 147 183 2 082 301
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 656 865 697 080 661 332
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 2 232 661 2 499 133 2 246 006
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 235 700 480 156 365 414
05. El lá tot tak jut ta tá sai 15 607 17 459 16 554
06. Fel újí tás 441 600 653 209 222 435
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 266 599 1 304 890 995 046
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 5 880 484 7 798 890 6 589 088
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 8 000 24 075 19 292
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 8 000 24 075 19 292
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 5 888 484 7 822 965 6 608 308
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 584 194 356 450 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –10 707
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 6 472 678 8 179 415 6 597 673
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 640 273 761 522 743 475
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 3 505 327 3 469 483 3 394 974
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 750 000 1 222 511 1 104 453
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 380 000 430 000 474 183
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 1 259 695 1 386 295 1 511 963
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 912 778 965 018 965 018
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 6 155 295 6 839 811 6 754 865
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 316 000 20 500 12 325
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) 316 000 20 500 12 325
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 6 471 295 6 860 311 6 767 190
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 1 383 1 319 104 1 193 582
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –20 672
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 6 472 678 8 179 415 7 940 100
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 (+)]
–308 000 3 575 1 359 359

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 308 000 –3 575 –6 967
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –9 965

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 1 304 701 – 1 304 701 1 453 546 – 1 453 546
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –728 – –728 9 237 – 9 237
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 16 949 – 16 949 244 914 – 244 914
 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) 1 287 024 – 1 287 024 1 217 869 – 1 217 869
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –25 854 – –25 854 –29 814 – –29 814
 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) 1 261 170 – 1 261 170 1 188 055 – 1 188 055
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 27 407 – 247 407 3 893 – 3 893
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány – – – 272 493 – 272 493
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – 911 669 – 911 669

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Bu da vár Bu da pest Fõ vá ros I. Ke rü le ti Ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá -
mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar -
dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az 
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egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si
és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá -
nos szám vi te li el vek fi gye lem be vé te lé vel ál lí tot ták össze. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si beszámoló a
konszolidálásba bevont államháztartás szervezetei együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és
valós képet ad.

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

Bu da pest Fõ vá ros VII. Ke rü let Er zsé bet 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 45 575 381 – 45 575 381 45 547 040 – 45 547 040

I. Im ma te ri á lis ja vak 129 508 – 129 508 113 793 – 113 793

II. Tár gyi esz kö zök 31 067 009 – 31 067 009 31 480 196 – 31 480 196

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 948 912 – 1 947 912 1 898 364 – 1 898 364

IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 
esz kö zök 12 429 952 – 12 429 952 12 054 687 – 12 054 687

B) FORGÓESZKÖZÖK 2 042 471 – 2 047 471 1 775 899 – 1 775 899

I. Kész le tek 2 420 – 2 420 5 146 – 5 146

II. Kö ve te lé sek 962 222 – 962 222 812 722 – 812 722

III. Ér ték pa pí rok 500 000 – 500 000 400 000 – 400 000

IV. Pénz esz kö zök 207 524 – 207 524 191 300 – 191 300

V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 370 305 – 270 305 366 731 – 366 731

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 47 617 852 – 47 617 852 47 322 939 – 47 322 939

D) SAJÁT TÕKE 45 514 268 – 45 514 268 44 724 054 – 44 724 054

1. In du ló tõ ke 4 984 006 – 4 984 006 4 984 006 – 4 984 006

. Tõ ke vál to zá sok 40 530 262 – 40 530 262 39 740 048 – 39 740 048

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

E) TARTALÉKOK 132 030 – 132 030 59 885 – 59 885

I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 132 030 – 132 030 59 885 – 59 885

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 971 554 – 1 971 554 2 539 000 – 2 539 000

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 556 495 – 556 495 765 956 – 765 956

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 969 260 – 969 260 1 274 898 – 1 274 898

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 445 799 – 445 799 498 146 – 498 146

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 47 617 852 – 47 617 852 47 322 939 – 47 322 939

984 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 14. szám



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 3 772 836 4 039 808 4 033 745
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 1 221 560 1 329 054 1 317 887
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 3 405 024 3 996 804 3 763 364
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 1 347 778 1 983 040 1 754 794
05. El lá tot tak jut ta tá sai 88 107 142 917 128 505
06. Fel újí tás 1 575 840 1 552 569 979 462
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 343 212 2 170 418 1 104 266
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 12 754 357 15 214 610 13 082 023
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 302 450 451 147 483 197
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 400 158 158
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 302 450 851 305 483 355
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 13 056 807 16 065 915 13 565 378
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 340 900 281 235 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –3 574
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 13 397 707 16 347 150 13 561 804
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 793 055 1 007 795 1 057 834
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 6 642 653 6 995 546 6 870 324
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 928 506 3 661 052 1 704 611
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 484 000 645 172 947 379
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 2 535 751 2 747 775 2 965 740
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 750 407 1 913 612 1 913 612
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 11 899 965 14 412 168 12 598 509
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 1 147 742 1 098 156 794 724
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 350 000 500 000 100 000
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 1 497 742 1 598 156 894 724
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 13 397 707 16 010 324 13 493 233
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 336 826 336 146
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 34 784
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 13 397 707 16 347 150 13 864 163
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 (+)] –1 195 292 –746 851 –147 368
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 1 195 292 746 851 411 369
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 38 358

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 157 638 – 157 638 123 851 – 123 851
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –25 608 – –25 608 –653 966 – –63 966
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) 46 985 – 46 985 7 491 – 7 491
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) 85 045 – 85 045 52 394 – 52 394
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –6 226 – –6 226 –35 690 –436 –36 126

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) 78 819 – 78 819 16 704 –436 16 268

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 10 078 – 10 078 – – –

12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt 
pénz ma rad vány 68 741 – 68 741 16 704 –436 16 268

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 Bu da pest Fõ vá ros VII. Ke rü let ER zsé bet 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 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.

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

Bu da pest Kõ bá nyai 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 97 198 353 – 97 198 353 92 709 237 – 92 709 237

I. Im ma te ri á lis ja vak 29 218 – 29 218 50 529 – 50 529

II. Tár gyi esz kö zök 93 574 921 – 93 574 921 89 345 602 – 89 345 602

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 959 486 – 2 959 486 2 698 307 – 2 698 307

IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 
esz kö zök 634 728 – 634 728 614 799 – 614 799
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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 4 150 186 – 4 150 186 2 881 349 – 2 881 349
I. Kész le tek 16 229 – 16 229 13 242 – 13 242
II. Kö ve te lé sek 3 453 260 – 3 453 260 933 201 – 933 201
III. Ér ték pa pí rok 1 404 – 1 404 1 404 – 1 404
IV. Pénz esz kö zök 156 766 – 156 766 1 344 072 – 1 344 072
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 522 527 – 522 527 589 430 – 589 430

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 101 348 539 – 101 348 539 95 590 586 – 95 590 586

D) SAJÁT TÕKE 97 348 467 – 97 348 467 91 946 302 – 91 946 302
1. In du ló tõ ke 4 745 238 – 4 745 238 4 745 238 – 4 745 238
2. Tõ ke vál to zá sok 92 603 229 – 92 603 229 87 201 064 – 87 201 064

E) TARTALÉKOK 430 796 – 430 796 1 621 679 – 1 621 679
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 430 796 – 430 796 1 621 679 – 1 621 679
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 569 276 – 3 569 276 2 022 605 – 2 022 605
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 964 467 – 964 467 1 138 341 – 1 138 341
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 2 356 313 – 2 356 313 572 441 – 572 441
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 248 496 – 248 496 311 823 – 311 823

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 101 348 539 – 101 348 539 95 590 586 – 95 590 586

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 5 983 760 6 253 593 5 959 046
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 1 839 867 1 893 921 1 812 607
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 5 876 888 6 582 316 4 965 190
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 1 474 799 2 097 397 1 929 523
05. El lá tot tak jut ta tá sai 47 091 74 389 67 530
06. Fel újí tás 294 894 687 681 389 387
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 525 501 3 327 322 1 745 019
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 18 042 800 20 916 619 16 868 302
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 2 372 012 2 220 012 2 193 442
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai 1 000 000 1 000 000 –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 3 372 012 3 220 012 2 193 442
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 21 414 812 24 136 631 19 061 744
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 720 877 881 413 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 66 903
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 23 135 689 25 018 044 19 128 647
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 2 271 467 2 377 260 1 769 080
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 8 548 074 8 103 052 7 666 931
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 6 056 883 7 462 148 5 560 018
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 214 458 220 759 188 909
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 4 223 492 4 578 187 4 002 534
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 668 726 2 929 964 2 929 964
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 21 099 916 22 520 647 18 998 563
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 1 129 537 959 537 347 828
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 906 236 906 236 906 236
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 2 035 773 1 865 773 1 254 064
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 23 135 689 24 386 420 20 252 627
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 631 624 631 624
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 56 321
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 23 135 689 25 018 044 20 940 572

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 155 862 – 155 862 1 336 163 – 1 336 163
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) 274 934 – 274 934 285 516 – 285 516
3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 70 183 – 70 183 17 – 17
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) 360 613 – 360 613 1 621 662 – 1 621 662
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 253 – 1 253 –8 111 – –8 111
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –4 955 – –4 955 – – –
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) 356 911 – 356 911 1 613 551 – 1 613 551
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 56 653 – 56 653 48 816 – 48 816

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Az el vég zett könyv vizs gá lat alap ján meg ál la pí tot tam, hogy az egy sze rû sí tett be szá mo lót a több ször mó do sí tott 1992.
évi XXXVIII. tör vény az ál lam ház tar tás ról, va la mint a szám vi te li tör vény elõ írá sai sze rint ál lí tot ták össze. Az egy sze rû -
sí tett be szá mo ló a Bu da pest Kõ bá nyai Ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-i va gyo ni és pénz ügyi hely ze té rõl meg bíz ha tó
és va lós ké pet nyújt. A hitelesített mérlegfõösszeg: 95 590 586 E Ft.

Sza bó Klá ra s. k.,
könyv vizs gá ló
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Bu da pest Fõ vá ros XXIII. Ke rü let So rok sár 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 14 171 299 416 950 14 588 249 14 691 826 – 14 691 826
I. Im ma te ri á lis ja vak 24 249 5 500 29 749 47 056 – 47 056

II. Tár gyi esz kö zök 14 025 417 411 450 14 436 867 13 572 610 – 13 572 610
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 94 581 – 94 581 114 223 – 114 223
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 27 052 – 27 052 957 937 – 957 937
B) FORGÓESZKÖZÖK 310 665 – 310 665 644 935 – 644 935

I. Kész le tek 3 795 – 3 795 2 518 – 2 518
II. Kö ve te lé sek 197 440 – 197 440 240 066 – 240 066

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 69 996 – 69 996 291 533 – 291 533
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 39 434 – 39 434 110 818 – 110 818

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 14 481 964 416 950 14 898 914 15 336 761 – 15 336 761

D) SAJÁT TÕKE 14 019 108 416 950 14 436 058 14 030 948 – 14 030 948
1. In du ló tõ ke 546 242 – 546 242 546 242 – 546 242
2. Tõ ke vál to zá sok 13 472 866 416 950 13 889 816 13 484 706 – 13 484 706
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 38 980 – 38 980 333 035 – 333 035
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 38 980 – 38 980 333 035 – 333 035

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 423 876 – 423 876 972 778 – 972 778

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 282 000 – 282 000 782 068 – 782 068
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 71 426 – 71 426 121 394 – 121 394

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 70 450 – 70 450 69 316 – 69 316

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 14 481 964 416 950 14 898 914 15 336 761 – 15 336 761

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 1 701 628 1 847 393 1 702 258
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 539 611 585 373 543 261
03. Do lo gi ki adá sok 1 006 719 1 034 936 903 426
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 274 568 385 005 382 742
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 8 096 8 092
06. Fel újí tás 492 074 361 744 324 869
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 383 623 2 327 017 1 364 704
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 6 398 223 6 549 564 5 229 352
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – 119 140 131 220
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 200 005 –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) – 319 145 131 220
12. Pénz for gal mi ki adá sok 6 398 223 6 868 709 5 360 572
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 395 226 107 318 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 71 384
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 6 793 449 6 976 027 5 431 956
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 244 147 243 923 248 294
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 2 865 543 2 672 733 2 478 008
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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 514 000 195 325 230 849
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 514 000 195 275 14 341
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 2 446 259 2 901 561 2 069 469
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 047 308 1 432 861 1 432 862
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 6 069 949 6 013 542 5 026 620
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 723 500 723 500 628 007
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 200 005 –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 723 500 923 505 628 007
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 6 793 449 6 937 047 5 654 627
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 38 980 38 980
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –5 313
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 6 793 449 6 976 027 5 688 294
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –723 500 –604 360 –163 752
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 723 500 604 360 496 787
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –76 697

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 69 377 – 69 377 286 735 – 286 735
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –30 397 – –30 397 46 300 – 46 300
 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) 38 980 – 38 980 333 035 – 333 035
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 7 730 –14 048 –6 318 32 116 – 32 116
 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) 46 710 –14 048 32 662 365 151 – 365 151
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

vány 32 612 – – 132 142 – 132 142
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma ad vány 60 – – 233 009 – 233 009

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A Bu da pest Fõ vá ros XXIII. Ke rü let So rok sár Ön kor mány za ta ál tal össze ál lí tott 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség -
ve té si be szá mo ló a szám vi te li és ál lam ház tar tá si tör vény, a vo nat ko zó kor mány ren de le tek és más kap cso ló dó
jogszabályok elõírásai szerint készült.

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

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

Dr. Ta kács Im re s. k.,

könyv vizs gá ló

Ba las sa gyar mat 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 14 077 403 – 14 077 403 14 007 539 – 14 007 539
I. Im ma te ri á lis ja vak 39 026 – 39 026 33 356 – 33 356

II. Tár gyi esz kö zök 13 026 919 – 13 026 919 13 080 316 – 13 080 316
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 329 368 – 329 368 235 268 – 235 268
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 682 090 – 682 090 658 599 – 658 599

B) FORGÓESZKÖZÖK 628 641 – 628 641 587 184 – 587 184
I. Kész le tek 51 015 – 51 015 45 987 – 45 987

II. Kö ve te lé sek 149 816 – 149 816 103 603 – 103 603
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 234 811 –  234 811 305 332 – 305 332
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 192 999 – 192 999 132 262 – 132 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 14 706 044 – 14 706 044 14 594 723 – 14 594 723

D) SAJÁT TÕKE 12 243 426 – 12 243 426 12 431 553 – 12 431 553
1. In du ló tõ ke 1 406 796 – 1 406 796 1 406 796 – 1 406 796
2. Tõ ke vál to zá sok 10 836 630 – 10 836 630 11 024 757 – 11 024 757
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 136 056 – 136 056 117 651 – 117 651
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 139 307 – 139 307 121 526 – 121 526

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok –3 251 – –3 251 –3 875 – –3 875

F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 326 562 – 2 326 562 2 045 519 – 2 045 519
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 198 532 – 1 198 532 1 107 907 – 1 107 907

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 836 276 – 836 276 617 668 – 617 668
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 291 754 – 291 754 319 944 – 319 944

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 14 706 044 – 14 706 044 14 594 723 –  14 594 723
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 3 607 717 3 722 492 3 650 254
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 1 198 905 1 227 584 1 209 000
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 2 467 387 2 571 893 2 407 678
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 405 781 540 659 501 186
05. El lá tot tak jut ta tá sai 7 112 7 632 5 712
06. Fel újí tás 23 000 288 819 273 371
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 430 903 1 031 929 277 515
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 8 140 805 9 391 008 8 324 716
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 268 166 272 691 260 312
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 268 166 272 691 260 312
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 8 408 971 9 663 699 8 585 028
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 84 271 39 939 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –60 737
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 8 493 242 9 703 638 8 524 291
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 764 160 894 265 905 220
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 578 202 1 487 931 1 437 390
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 126 500 592 704 519 726
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 66 500 85 940 55 397
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 5 171 096 5 854 762 5 632 613
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 949 612 2 659 837 2 552 140
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 7 639 958 8 829 662 8 494 949
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 787 451 646 391 5 954
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 65 720 65 720
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 787 451 712 111 71 674
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 8 427 409 9 541 773 8 566 623
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 65 833 161 865 155 810
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 23 927
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 8 493 242 9 703 638 8 746 360
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –519 285 –439 420 326 043
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 519 285 439 420 –188 638
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 84 665

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 207 898 – 207 898 274 157 – 274 157
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –71 842 – –71 842 –156 506 – –156 506
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –111 024 – –111 024 –3 251 – –3 251
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) –437 – –437 –624 – –624
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 247 517 – 247 517 121 526 – 121 526
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –25 787 – –25 787 –19 766 – –19 766
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 221 730 – 221 730 101 760 – 101 760
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 4 859 – 4 859 3 166 – 3 166
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 216 871 – 216 871 171 442 – 171 442
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
be vé te lei 8 915 – 8 915 2 733 – 2 733

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 9 352 – 9 352 3 357 – 3 357

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) –437 – –437 –624 – –624

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 1 166 – 1 166 571 – 571

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

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

 7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz for gal -
mi ered mé nye (3–4–5±6) –1 603 – –1 603 –1 195 – –1 195

 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 –437 – –437 –624 – –624

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ba las sa gyar mat Vá ros Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak rész -
le te 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 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 Ba las sa gyar mat 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, a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl megbízható és valós képet ad.

Far kas Sán dor né dr. Po zso nyi Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló
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Bá tya 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 1 355 885 1 326 709
I. Im ma te ri á lis ja vak 561 261
II. Tár gyi esz kö zök 630 916 624 399
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 75 120
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 724 333 701 929

B) FORGÓESZKÖZÖK 28 834 31 531
I. Kész le tek 29 18
II. Kö ve te lé sek 5 745 5 921
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 20 839 19 552
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 221 6 040

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 384 719 1 358 240

D) SAJÁT TÕKE 1 354 983 1 313 672
1. In du ló tõ ke 34 362 34 362
2. Tõ ke vál to zá sok 1 320 621 1 279 310
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 13 035 15 913
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 13 035 15 913
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 16 701 28 655
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – 7 838
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 6 676 11 138
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 025 9 679

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 384 719 1 358 240

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 117 697 121 684 114 894
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 37 570 38 951 37 319
03. Do lo gi ki adá sok 48 308 55 721 59 150
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 19 391 45 494 82 569
05. El lá tot tak jut ta tá sai 700 700 554
06. Fel újí tás – 5 826 7 840
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 13 326 10 408 2 377
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 236 992 278 784 304 703
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – 34 101
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) – – 34 101
12. Pénz for gal mi ki adá sok 236 992 278 784 338 804
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 128 3 407 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 3 819
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 240 120 282 191 342 623
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 21 551 21 560 37 917
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 112 582 112 647 111 696
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – – 9
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 80 285 115 643 150 310
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 77 615 107 389 107 389
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 214 418 249 850 299 932
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 12 663 18 208 41 750
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) 12 663 18 208 41 750
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 227 081 268 058 341 682
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 13 039 14 133 14 132
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –346
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 240 120 282 191 355 468
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –12 663 –18 208 9 361
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 12 663 18 208 7 649
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –4 165

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 20 839 19 552
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –7 804 –3 639
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) – 560
 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) 13 035 15 353
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –3 360 –5 011
 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) 9 675 10 342
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 527 315
 13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány 9 148 10 027

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat a ma gyar nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok és Ma gyar or szá gon a könyv vizs gá lat ra vo nat ko zó ér -
vé nyes tör vé nyek és egyéb jog sza bá lyok alapján folyt.

Fen ti sza bá lyok ér tel mé ben a könyv vizs gá lat ter ve zé se és el vég zé se ré vén kel lõ bi zo nyos sá got kell sze rez nem ar ról,
hogy a pénz ügyi ki mu ta tá sok nem tar tal maz nak lé nye ges hi bás ál lí tá so kat. A könyv vizs gá lat ma gá ban fog lal ja a pénz -
ügyi ki mu ta tá sok tény szá ma it alá tá masz tó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát.

Emel lett tar tal maz za az al kal ma zott szám vi te li alap el vek és a ve ze tés lé nye ge sebb becs lé se i nek, va la mint a pénz ügyi
ki mu ta tá sok bemutatásának értékelését.

Meg gyõ zõ dé sem, hogy mun kám meg fe le lõ ala pot nyújt a könyv vizs gá lói vé le mény (zá ra dék) megadásához.
Vé le mé nyem sze rint a zár szám adást a szám vi te li tör vény ben és az ál ta lá nos szám vi te li el vek ben fog lal tak sze rint

állították össze.
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 képet ad.

Gyön gyö si Im re s. k.,
könyv vizs gá ló
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Be rek für dõ 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 3 357 463 – 3 357 463 3 523 257 – 3 323 257
I. Im ma te ri á lis ja vak 5 066 – 5 066 5 777 – 5 777
II. Tár gyi esz kö zök 3 319 701 – 3 319 701 3 490 878 – 3 490 878
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 4 776 – 4 776 4 663 – 4 663
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 27 920 – 27 920 21 939 – 21 939
B) FORGÓESZKÖZÖK 86 424 – 86 424 67 583 – 67 583

I. Kész le tek 1 388 – 1 388 1 038 – 1 038
II. Kö ve te lé sek 19 263 – 19 263 27 626 – 27 626
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 51 448 – 51 448 24 367 – 24 367
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 325 – 14 325 14 552 – 14 552

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 443 887 – 3 443 887 3 590 840 – 3 590 840

D) SAJÁT TÕKE 3 335 935 – 3 335 935 3 394 056 – 3 394 056
1. In du ló tõ ke 26 – 26 26 – 26
2. Tõ ke vál to zá sok 3 335 909 – 3 335 909 3 394 030 – 3 394 030
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 52 353 – 52 353 29 054 – 29 054
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 52 353 – 52 353 29 054 – 29 054
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 55 599 – 55 599 167 730 – 167 730
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 31 000 – 31 000 144 605 – 144 605
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 11 179 – 11 179 13 260 – 13 260
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 420 – 13 420 9 865 – 9 865

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 443 887 – 3 443 887 3 590 840 – 3 590 840

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 194 533 193 682 189 817
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 62 543 62 230 60 139
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 224 029 229 939 239 748
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 36 235 50 255 49 829
05. El lá tot tak jut ta tá sai 3 000 3 000 2 742
06. Fel újí tás 87 850 90 330 16 750
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 177 298 266 714 218 385
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 785 488 896 150 777 410
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 5 900 5 900 4 275
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 5 900 5 900 4 275
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 781 388 902 050 781 685
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 111 501 69 205 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 227
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 902 889 971 256 781 912
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 352 605 352 607 343 118
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 154 540 153 155 149 242
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 10 750 10 750 2 384
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 10 750 10 750 924
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 128 390 144 867 142 397
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 65 650 82 011 82 011
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 646 285 661 379 637 141
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 200 695 250 695 121 245
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 200 695 250 695 121 245
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 846 980 912 074 758 386
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 55 909 59 182 59 182
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –3 555
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 902 889 971 256 814 013
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–18–13) 

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)] –194 795 –244 795 –81 087
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 194 795 244 795 116 970
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –3 782

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 51 448 – 51 448 24 367 – 24 367
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 905 – 905 4 687 – 4 687
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) 52 353 – 52 353 29 054 – 29 054
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 6 118 –711 6 829 5 136 – 5 136
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±0) 58 471 711 59 182 34 190 – 34 190
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 2 732 – 2 732 547 – 547
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány 56 450 – 56 450 33 643 – 33 643
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Be rek für dõ 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 bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban
fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy -
sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze ti be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról 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. A 2005. évi egy sze rû sí tett éves költségvetési beszámoló a Berekfürdõ Községi
Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Vá ri Im re s. k.,
könyv vizs gá ló

Bé kés 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 12 043 755 – 12 043 755 12 001 534 – 12 001 534
I. Im ma te ri á lis ja vak 26 643 – 26 643 41 052 – 41 052

II. Tár gyi esz kö zök 7 007 377 – 7 007 377 7 181 559 – 7 181 559
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 970 783 – 970 783 860 300 – 860 300
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 4 038 952 – 4 038 952 3 918 623 – 3 918 623
B) FORGÓESZKÖZÖK 546 768 – 546 768 502 733 – 502 733

I. Kész le tek 11 880 – 11 880 17 337 – 17 337
II. Kö ve te lé sek 97 558 – 97 558 160 649 – 160 649

III. Ér ték pa pí rok 3 574 – 3 574 3 574 – 3 574
IV. Pénz esz kö zök 342 457 – 342 457 223 403 – 223 403
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 91 299 – 91 299 97 770 – 97 770

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 12 590 523 – 12 590 523 12 504 267 – 12 504 267

D) SAJÁT TÕKE 11 409 523 – 11 409 523 11 441 561 – 11 441 561
1. In du ló tõ ke 780 790 – 780 790 780 790 – 780 790
2. Tõ ke vál to zá sok 10 628 733 – 10 628 733 10 660 771 – 10 660 771

E) TARTALÉKOK 261 986 – 261 986 174 217 – 174 217
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 261 986 – 261 986 174 217 – 174 217

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 919 014 – 919 014 888 489 – 888 489

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 537 872 – 537 872 533 165 – 533 165
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 209 372 – 209 372 208 368 – 208 368

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 171 770 – 171 770 146 956 – 146 956

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 12 590 523 – 12 590 523 12 504 267 – 12 504 267
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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 1 381 152 1 439 112 1 400 739
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 464 028 478 844 464 301
03. Do lo gi ki adá sok 807 772 1 016 299 943 108
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 561 389 534 507 524 422
05. El lá tot tak jut ta tá sai 11 820 12 559 12 200
06. Fel újí tás 6 429 35 120 65 326
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 188 451 277 148 285 172
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 3 421 041 3 793 589 3 695 268
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 90 368 99 532 97 107
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 90 368 99 532 97 107
12. Pénz for gal mi ki adá sok 3 511 409 3 893 121 3 792 375
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 59 366 61 056 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 6 471
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 3 570 775 3 954 177 3 798 846
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 256 889 298 195 298 810
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 381 747 1 383 321 1 378 863
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 22 450 27 798 28 197
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 11 968
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 1 762 205 1 883 532 1 914 150
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 256 359 1 357 478 1 355 609
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 3 423 291 3 592 846 3 620 020
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 70 138 79 618 84 586
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) 70 138 79 618 84 586
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 3 493 429 3 672 464 3 704 606
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 77 346 281 713 277 381
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –16 849
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 3 570 775 3 954 177 3 965 138
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) 20 230 19 914 202 133
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –20 230 –19 914 –12 521
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –23 320

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 300 215 – 300 215 189 126 – 189 126
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –38 229 – –38 229 –14 909 – –14 909
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 86 399 – 86 399 5 572 – 5 572
 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) 175 587 – 175 587 168 645 – 168 645
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –48 460 – –48 460 5 415 – 5 415
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány
(5±6±7±8±9) 127 127 – 127 127 174 060 – 174 060

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 71 499 – 71 499 65 068 – 65 068

12. Kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány – – – 80 937 – 80 937
13. Sza bad pénz ma rad vány – – – 28 055 – 28 055

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Bé kés 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 számviteli elvek, továbbá a vonatkozó
kormányrendelet szerint készítették el.

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

Kri zsán Mik lós s. k.,
könyv vizs gá ló

Bük 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 5 746 255 – 5 746 255 5 863 455 – 5 863 455
I. Im ma te ri á lis ja vak 8 597 – 8 597 10 631 – 10 631
II. Tár gyi esz kö zök 5 213 511 – 5 213 611 5 339 182 – 5 339 182
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 281 056 – 281 056 281 343 – 281 343
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 242 991 – 242 991 232 299 – 232 299
B) FORGÓESZKÖZÖK 128 498 – 128 498 89 522 – 89 522

I. Kész le tek 939 – 939 661 – 661
II. Kö ve te lé sek 33 873 – 33 873 23 531 – 23 531
III. Ér ték pa pí rok 44 359 – 44 359 5 742 – 5 742
IV. Pénz esz kö zök 31 385 – 31 385 56 101 – 56 101
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 17 942 – 17 942 3 487 – 3 487

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 874 753 – 5 874 753 5 952 977 – 5 952 977
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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 5 438 273 – 5 438 273 5 497 140 – 5 497 140
1. In du ló tõ ke 337 915 – 337 915 337 915 – 337 915
2. Tõ ke vál to zá sok 5 100 358 – 5 100 358 5 159 225 – 5 159 225
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 27 961 – 27 961 35 660 – 35 660
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 27 961 – 27 961 35 660 – 35 660
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 408 519 – 408 519 420 177 – 420 177
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 284 758 – 284 758 246 891 – 246 891
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 102 395 – 102 395 149 358 – 149 358
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 21 366 – 21 366 23 928 – 23 928

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 874 753 – 5 874 753 5 952 977 – 5 952 977

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 424 443 424 131 402 682
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 133 370 133 841 126 616
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 287 806 340 346 329 610
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 89 133 121 887 110 595
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 2 189 2 189
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 111 530 283 270 241 062
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 1 046 282 1 305 664 1 212 754
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 42 438 42 438 42 883
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 42 438 42 438 42 883
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 1 088 720 1 348 102 1 255 637
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 180 333 43 580 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –14 455
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 269 053 1 391 682 1 241 182
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 64 949 77 302 79 503
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 849 566 831 721 769 567
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 38 066 56 366 22 696
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 38 066 56 366 22 696
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 226 293 306 365 347 552
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 169 985 236 565 236 565
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 178 874 1 271 754 1 219 318
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 5 000 5 400 5 401
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 44 070 44 070 38 617
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 49 470 49 470 44 018
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 227 944 1 321 224 1 263 336
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 41 109 70 458 70 458
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 2 537
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 269 053 1 391 682 1 336 331
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 (+)] –6 632 –7 032 77 022
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 6 632 7 032 1 135
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 16 992
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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 31 385 – 31 385 56 076 – 56 076

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge (±) –3 424 – –3 424 –20 416 – –20 416

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) 27 961 – 27 961 35 660 – 35 660

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 61 928 – 61 928 –25 993 – –25 993

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) 89 889 – 89 889 9 667 – 9 667

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

12. Kö te le zett sé gek kel ter helt pénz ma rad vány 6 784 – 6 784 9 667 – 9 667

13. Sza bad pénz ma rad vány 83 105 – 83 105 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Dr. Hor váth Fe renc s. k.,
könyv vizs gá ló
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Csep reg 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 1 701 335 – 1 701 335 1 554 159 – 1 553 159
I. Im ma te ri á lis ja vak 5 116 – 5 116 3 905 – 3 905
II. Tár gyi esz kö zök 1 319 043 – 1 319 043 990 471 – 990 471
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 124 180 – 124 180 122 736 – 122 736
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 252 996 – 252 996 436 047 – 436 047
B) FORGÓESZKÖZÖK 83 629 – 83 629 88 079 – 88 079

I. Kész le tek 616 – 616 466 – 466
II. Kö ve te lé sek 20 074 – 20 074 11 902 – 11 902
III. Ér ték pa pí rok 14 – 14 14 – 14
IV. Pénz esz kö zök 47 504 – 47 604 58 364 – 58 364
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 421 – 15 421 17 333 – 17 333

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 784 964 – 1 784 964 1 641 238 – 1 641 238

D) SAJÁT TÕKE 1 691 458 – 1 691 458 1 538 266 – 1 538 266
1. In du ló tõ ke 114 397 – 114 397 114 397 – 114 397
2. Tõ ke vál to zá sok 1 577 061 – 1 577 061 1 423 869 – 1 423 869
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 40 369 – 40 369 55 863 – 55 863
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 40 369 – 40 369 55 863 – 55 863
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 53 137 – 53 137 47 109 – 47 109
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 7 500 – 7 500 5 000 – 5 000
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 23 081 – 23 081 22 275 – 22 275
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 22 556 – 22 556 19 834 – 19 834

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 784 964 – 1 784 964 1 641 238 – 1 641 238

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 288 897 291 916 285 524
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 96 698 97 898 94 891
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 165 764 171 619 168 334
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 46 049 57 139 50 520
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 11 675 11 675
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 98 930 97 195 45 842
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 696 338 727 442 656 786
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 5 000 7 500 7 600
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 5 000 7 500  7 600
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 701 338 734 942 664 386
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 23 660 41 025 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 912
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 724 998 775 967 666 298
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 47 212 56 758 54 648
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 226 566 223 905 216 340
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 42 750 48 776 36 522
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 174
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 312 346 385 508 370 689
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 201 219 318 948 300 704
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 628 874 714 947 678 199
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 94 624 13 592 118
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 1 500 1 500 1 563
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 96 124 15 092 1 681
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 724 998 730 039 679 880
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 45 928 45 928
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 415
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 724 998 775 967 724 393
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 (+)] –91 124 –7 592 67 341
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 91 124 7 592 –5 919
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –3 327

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 45 532 – 45 532 57 699 – 57 699
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –5 163 – –5 163 –1 836 – –1 836
3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) –1 804 – –1 804 –654 – –654
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) 42 173 – 42 173 56 517 – 56 517
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 3 416 – 3 416 –1 074 – –1 074
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) 45 589 – 45 589 55 443 – 55 443
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 sé gek kel ter helt 

pénz ma rad vány 45 589 – 45 589 55 507 – 55 507
13. 10. sor ból 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 Csep reg Vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an -
nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban
fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy -
sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános
számviteli elvek szerint készítették el.

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

Dr. Hor váth Fe renc s. k.,
könyv vizs gá ló

Csó ka kõ 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 1 503 520 – 1 503 520 1 602 423 – 1 602 423
I. Im ma te ri á lis ja vak – – – 9 044 – 9 044
II. Tár gyi esz kö zök 1 049 236 – 1 049 236 1 155 107 – 1 155 107
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 7 074 – 7 074 7 284 – 7 284
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 447 210 – 447 210 430 988 – 430 988
B) FORGÓESZKÖZÖK 41 182 – 41 182 78 092 – 78 092

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 38 034 – 38 034 73 333 – 73 333
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 515 – 1 515 3 887 – 3 887
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 633 – 1 633 872 – 872

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 544 702 – 1 544 702 1 680 515 – 1 680 515

D) SAJÁT TÕKE 1 437 347 – 1 437 347 1 487 530 – 1 487 530
1. In du ló tõ ke 15 564 – 15 564 15 564 – 15 546
2. Tõ ke vál to zá sok 1 421 783 – 1 421 783 1 471 966 – 1 471 966
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –19 694 – –19 694 –15 623 – 15 623
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –19 694 – –19 694 –15 623 – 15 623
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 127 049 – 127 049 208 608 – 208 608
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 75 214 – 75 214 48 317 – 48 317
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 28 993 – 28 993 139 909 – 139 909
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 22 842 – 22 842 20 382 – 20 382

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 544 702 – 1 544 702 1 680 515 – 1 680 515
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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 64 866 57 363 55 470
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 21 118 18 724 17 886
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 29 743 32 553 29 420
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 39 225 49 990 46 500
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 3 415 3 415
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 19 839 92 445 92 118
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 174 791 254 490 244 809
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 15 984 3 984 3 984
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 15 984 3 984 3 984
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) – – –
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 22 507 2 507 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –761
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 213 282 260 981 248 032
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 2 385 3 517 2 700
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 61 444 61 443 59 937
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – – 313
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 102 755 155 286 157 014
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 32 004 53 906 53 906
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 166 584 220 246 219 964
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 46 698 37 558 32 900
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) 46 698 37 558 32 900
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 213 282 257 804 252 864
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 3 177 3 177
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –2 460
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 213 282 260 981 253 581
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 (±)] –30 714 –33 574 –21 668
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 30 714 33 574 28 916
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –1 699

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 1 5151 – 1 5151 3 887 – 3 887
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –21 209 – –21 209 –19 510 – –19 510
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) –19 694 – –19 694 –15 623 – –15 623
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) – – – – – –
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) 708 – 708 –744 – –744
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) –18 986 – –18 986 –16 367 – –16 367
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 Csó ka kõ Köz ség Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját, an -
nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban
fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy -
sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vonatkozó
kormányrendelet alapján készítették 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 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

Eger 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 53 603 102 – 53 603 102 55 397 037 – 55 397 037
I. Im ma te ri á lis ja vak 129 181 – 129 181 479 187 – 479 187
II. Tár gyi esz kö zök 45 452 082 – 45 452 082 46 587 380 – 46 587 380
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 341 253 – 2 341 253 2 299 665 – 2 299 665
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 5 680 586 – 5 680 586 6 030 805 – 6 030 805
B) FORGÓESZKÖZÖK 3 132 489 – 3 132 489 3 110 730 – 3 110 730

I. Kész le tek 35 342 – 35 342 33 365 – 33 365
II. Kö ve te lé sek 470 935 – 470 935 504 457 – 504 457
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 2 338 866 – 2 338 866 2 207 678 – 2 207 678
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 287 346 – 287 346 365 230 – 365 230

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 56 735 591 – 56 735 591 58 507 767 – 58 507 767
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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 52 133 111 – 52 133 111 53 255 177 – 53 255 177
1. In du ló tõ ke 2 789 562 – 2 789 562 2 789 562 – 2 789 562
2. Tõ ke vál to zá sok 49 170 909 – 49 170 909 50 264 704 – 50 264 704
3. Ér té ke lé si tar ta lék 172 640 – 172 640 200 911 – 200 911

E) TARTALÉKOK 2 232 741 – 2 232 741 2 143 134 – 2 143 134
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 2 208 017 – 2 208 017 2 115 429 – 2 115 429
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 24 724 – 24 724 27 705 – 27 705

F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 369 739 – 2 369 739 3 109 456 – 3 109 456
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 889 107 – 889 107 1 413 044 – 1 413 044
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 087 161 – 1 087 161 1 266 638 – 1 266 638
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 393 471 – 393 471 429 774 – 429 774

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 56 735 591 – 56 735 591 58 507 767 – 58 507 767

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 5 361 283 5 567 714 5 419 310
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 1 758 948 1 810 537 1 758 064
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 2 994 630 3 757 420 3 440 645
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 725 877 1 452 707 1 351 982
05. El lá tot tak jut ta tá sai 6 391 18 227 16 347
06. Fel újí tás 267 058 649 491 440 053
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 862 641 3 067 284 2 097 545
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 11 976 828 16 323 480 13 523 946
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 147 057 169 751 166 427
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai 360 000 360 000 360 000
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 507 507 529 751 526 427
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 12 483 885 16 853 231 15 050 373
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 976 664 432 757 16 525
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 77 884
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 14 460 549 17 285 988 15 144 782
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 947 945 1 042 863 1 076 466
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 5 575 799 5 594 051 5 713 374
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 715 202 738 588 616 031
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 288 652 309 176 457 923
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 4 939 087 6 893 578 6 825 325
21. 20-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 4 232 154 4 994 556 4 837 944
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 12 178 033 14 269 080 14 231 196
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 1 082 516 807 050 729 570
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) 1 082 516 807 050 729 570
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 13 260 549 15 076 130 14 960 766
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 1 200 000 2 209 858 1 873 866
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 13 508
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 14 460 549 17 285 988 16 848 140
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –575 459 –277 299 1 564 591
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 575 459 277 299 203 143
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –64 376
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 2 322 012 – 2 322 012 2 168 029 – 2 168 029
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –89 271 – –89 271 –24 895 – –24 895
3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) 380 141 – 380 141 488 988 – 488 988
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye (–) 24 724 – 24 724 27 705 – 27 705
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 

(1±2–3–4) 1 827 876 – 1 827 876 1 626 441 – 1 626 441
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 33 180 – 33 180 138 144 – –138 144
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – –759 – –759
8. Vál lal ko zá si ered mény bõl fel hasz ná lás 17 631 – 17 631 16 525 – 16 525
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±78±9) 1 878 687 – 1 878 687 1 504 063 – 1 504 063
11. 10-bõl egész ség bizt. alap ból fo lyó sí tott 

pénz eszk. ma rad vá nya – – – – – –
12. 10-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz-

ma rad vány 571 895 – 571 895 820 734 – 820 734
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány 1 292 756 – 1 292 756 670 031 – 670 031

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 bevételei 
szakfeladaton elszá molt 153 999 – 153 999 167 547 – 167 547

2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el- 
számolt ki adá sai (–) 129 275 – 129 275 139 842 – 139 842

3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénzforgalmi  
eredménye (1–2) 24 724 – 24 724 27 705 – 27 705

4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ érték- 
csökkenési le írás (–) 1 344 – 1 344 1 491 – 1 491

5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és 
felhasználni ter ve zett ered mény (–) 23 380 – 23 380 26 214 – 26 214

6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jogszabály 
alapján mó do sí tó egyéb té tel (±) – – – – – –

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

8. Vál lal ko zá si te vé keny ség ter he lõ befizetési 
kötelezettség – – – – – –

9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 7 093 – 7 093 11 180 – 11 180
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

Eger Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta ál tal össze ál lí tott költ ség ve té si be szá mo ló és ezen ala pu ló ren de let ter ve zet a 
szám vi te li- és az ál lam ház tar tá si tör vény, to váb bá a vo nat ko zó kormányren de le tek elõ írá sai sze rint ké szült. Az éves be -
szá mo ló meg bíz ha tó és va lós ké pet ad az ön kor mány zat va gyo ni és pénz ügyi hely ze té rõl, a mû kö dés ered mé nye i rõl.
Ezért a 2005. évi egy sze rû sí tett mér le get 58 507 767 ezer fo rint, az az öt ven nyolc mil li árd-öt száz hét mil lió-hét száz hat van -
hét ezer fo rint eszköz és ezzel egyezõ forrásfõösszeggel elfogadom.

Dr. Gál János s. k.,
könyvvizsgáló

Ercsi 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 12 738 867 – 12 738 867 12 695 043 – 12 695 043
I. Immateriális javak 1 793 – 1 793 1 263 – 1 263

II. Tárgyi eszközök 10 563 494 – 10 563 494 10 516 657 – 10 516 657
III. Befektetett pénzügyi eszközök 10 193 – 10 193 7 839 – 7 839
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2 163 387 – 2 163 387 2 169 284 – 2 169 284

B) FORGÓESZKÖZÖK 428 620 – 428 620 258 998 – 258 998
I. Készletek 11 – 11 7 – 7

II. Követelések 371 414 – 371 414 207 456 – 207 456
III. Értékpapírok 18 000 – 18 000 5 650 – 5 650
IV. Pénzeszközök 4 155 –  4 155 6 767 – 6 767
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 35 040 – 35 040 39 118 – 39 118

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 13 167 487 – 13 167 487 12 954 041 – 12 954 041

D) SAJÁT TÕKE 12 527 067 – 12 527 067 12 413 873 – 12 413 873
1. Induló tõke 193 571 – 193 571 193 571 – 193 571
2. Tõkeváltozások 12 333 496 – 12 333 496 12 220 302 – 12 220 302
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 3 924 – 3 924 13 645 – 13 645
I. Költségvetési tartalékok 3 924 – 3 924 13 645 – 13 645

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 663 496 – 663 496 526 523 – 526 523
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 224 952 – 224 952 239 590 – 239 590

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 376 273 – 376 273 254 693 – 254 693
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 35 271 – 35 271 32 240 – 32 240

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 13 167 487 – 13 167 487 12 954 041 –  12 954 041
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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 430 317 431 326 428 719
02. Munkaadót terhelõ járulékok 138 572 139 307 138 905
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 336 750 376 051 361 272
04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 151 215 151 763 144 900
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás – 46 622 46 610
07. Felhalmozási kiadások 117 083 116 588 96 694
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+07) 1 173 937 1 261 657 1 217 100
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 42 830 83 578 83 659
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen (09+…+10) 42 830 83 578 83 659
12. Pénzforgalmi kiadások (08+…+11) 1 216 767 1 345 235 1 300 759
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 27 272 23 164 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 4 078
15. Kiadások összesen (12+13+14) 1 244 039 1 368 399 1 304 837
16. Intézményi mûködési bevételek 44 166 49 562 50 261
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 612 291 708 851 685 201
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 55 621 62 122 30 575
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 13 768 15 971 17 197
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 502 637 480 117 482 933
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 450 112 419 773 419 773
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 1 214 715 1 300 652 1 248 970
23. Hitelek, kölcsönök bevételei 11 324 49 747 49 160
24. Értékpapírok bevételei 18 000 14 076 12 350
25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 29 324 63 823 61 510
26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 1 244 039 1 364 475 1 310 480
27. Pénzforgalom nélküli bevételek – 3 924 3 924
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek összesen – – –3 031
29. Bevételek összesen (26+27+28) 1 244 039 1 368 399 1 311 373
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27–8–13) 13 506 19 755 35 794
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) –13 506 –19 755 –22 149
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –7 109

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 4 155 – 4 155 6 767 – 6 767
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±) –231 – –231 6 878 – 6 878
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

(–) – – – – – –
 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

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

(1±2–3–4) 3 924 – 3 924 13 645 – 13 645
 6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –35 253 – –35 253 –544 – –544
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl
alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±) – – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) –31 329 – –31 329 13 101 – 13 101
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt

pénzmaradvány – – – 13 101 – 13 101
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyv vizs gá lat so rán Er csi 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 szóló 249/200. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános
számviteli elvek készítették el.

Er csi Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett éves 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 valós képet ad.

Dr. Cseke László s. k.,
könyvvizsgáló

Gyál 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 15 426 862 16 060 206
I. Im ma te ri á lis ja vak 66 730 43 052
II. Tár gyi esz kö zök 12 232 724 12 939 672
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 651 428 646 169
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 2 475 980 2 431 313

B) FORGÓESZKÖZÖK 233 686 111 627
I. Kész le tek – –
II. Kö ve te lé sek 61 662 72 510
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 106 400 18 166
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 65 624 20 951

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 15 660  548 16 171 833
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

D) SAJÁT TÕKE 15 199 818 15 597 193
1. In du ló tõ ke 517 621 517 621
2. Tõ ke vál to zá sok 14 682 197 15 079 572

E) TARTALÉKOK 62 961 –57 839
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 62 961 –57 839
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 397 769 632 479
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 175 554 398 644
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 116 852 140 579
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 105 363 93 256

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 15 660 548 16 171 833

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 1 235 254 1 246 349 1 216 735
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 394 583 401 073 394 052
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 549 006 702 187 704 574
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 190 637 388 485 373 093
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 20 338 15 884
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 512 613 729 714 718 637
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 2 882 093 3 488 146 3 422 975
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 57 850 57 850 57 850
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 57 850 57 850 57 850
12. Pénz for gal mi ki adá sok 2 939 943 3 545 996 3 480 825
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 245 019 73 271 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –44 673
15. Ki adá sok össze sen 3 184 962 3 619 267 3 436 152
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 242 226 332 325 320 514
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 237 903 1 258 095 1 374 038
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 92 800 93 494 70 141
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 3 129
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 1 232 679 1 463 208 1 314 378
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 980 642 1 201 171 –
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 2 805 608 3 147 122 3 079 071
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 379 354 387 916 247 149
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 379 354 387 916 247 149
26. Pénz for gal mi be vé te lek 3 184 962 3 535 038 3 326 220
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 84 229 84 229
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –13 538
29. Be vé te lek össze sen 3 184 962 3 619 267 3 396 911
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –321 504 –330 066 –259 675
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 321 504 330 066 189 299
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 31 135
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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 102 264 12 599
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok egyen le ge (±) –39 303 –70 438
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) 5 991 –
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 56 970 –57 839
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 023 2 094
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 57 993 –55 745

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

A fen ti ek ben le ír tak alap ján a Gyál Vá ros 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

Haj dú-Bi har 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 8 374 078 – 8 374 078 8 516 872 – 8 516 872
I. Im ma te ri á lis ja vak 65 593 – 65 593 68 465 – 68 465

II. Tár gyi esz kö zök 7 364 826 – 7 364 826 7 523 029 – 7 523 029
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 152 070 – 152 070 116 501 – 116 501
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 791 589 – 791 589 808 877 – 808 877
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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 6 432 792 – 6 432 792 6 342 937 – 6 342 937
I. Kész le tek 293 923 – 293 923 289 476 – 289 476

II. Kö ve te lé sek 2 929 832 – 2 929 832 3 517 849 – 3 517 849
III. Ér ték pa pí rok 693 752 – 693 752 639 398 – 639 398
IV. Pénz esz kö zök 2 033 725 – 2 033 725 1 645 240 – 1 645 240
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 481 560 – 481 560 250 974 – 250 974

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 14 806 870 – 14 806 870 14 859 809 – 14 859 809

D) SAJÁT TÕKE 10 462 727 – 10 462 727 11 028 743 – 11 028 743
1. In du ló tõ ke 2 486 889 – 2 486 889 2 486 888 – 2 486 888
2. Tõ ke vál to zá sok 7 975 838 – 7 975 838 8 541 855 – 8 541 855
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 286 688 – 1 286 688 659 331 – 659 331
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 286 688 – 1 286 688 659 331 – 659 331

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 057 455 – 3 057 455 3 171 735 – 3 171 735
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 897 817 – 897 817 665 387 – 665 387

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 931 039 – 931 039 1 269 465 – 1 269 465
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 228 599 – 1 228 599 1 236 883 – 1 236 883

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 14 806 870 – 14 806 870 14 859 809 – 14 859 809

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 9 371 932 9 318 466 9 080 544
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 3 016 177 3 088 195 2 986 106
03. Do lo gi ki adá sok 5 857 091 8 532 381 7 974 537
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 606 345 588 178 788 001
05. El lá tot tak jut ta tá sai 325 744 353 959 349 043
06. Fel újí tás 51 000 127 206 88 658
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 205 155 2 523 434 965 525
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 21 433 444 24 531 819 22 232 414
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 91 140 107 762 105 225
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 91 140 107 762 105 225
12. Pénz for gal mi ki adá sok 21 524 584 24 639 581 22 337 639
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 193 418 90 270 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –230 586
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 21 718 002 24 729 851 22 107 053
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 189 968 1 565 260 1 597 693
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 4 597 291 4 672 727 4 934 874
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 940 300 959 701 516 724
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 93 300 100 166 79 691
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 14 038 393 15 235 496 14 578 588
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 961 914 3 280 238 2 216 547
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 20 765 952 22 433 184 21 627 879
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 250 000 279 854 28 048
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 474 581 474 581 54 355
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 724 581 754 535 82 403
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 21 490 533 23 187 719 21 710 282
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 227 469 1 542 132 1 516 596
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 16 055
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 21 718 002 24 729 851 23 242 933
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –633 441 –646 773 912 061
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 633 441 646 773 –22 822
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 246 641

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 1 544 694 – 1 544 694 1 163 978 – 1 163 978
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –258 006 – –258 006 –504 647 – –504 647
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(—) 2 875 – 2 875 – – –
 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) 1 283 813 – 1 283 813 659 331 – 659 331

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –30 841 – –30 841 –55 110 – –55 110

 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) 1 252 972 – 1 252 972 604 221 – 604 221
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 1 181 921 – 1 181 921 550 253 – 550 253
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 71 051 – 71 051 53 968 – 53 968

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 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  egyszerû sített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Dr. Nagy Lász ló s. k.,
könyv vizs gá ló
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Haj dú szo bosz ló Vá ro s 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 35 624 101 37 570 684
I. Im ma te ri á lis ja vak 16 693 23 148
II. Tár gyi esz kö zök 33 146 215 32 684 080
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 003 479 2 101 334
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 457 714 2 762 122

B) FORGÓESZKÖZÖK 811 699 747 515
I. Kész le tek 10 127 8 909
II. Kö ve te lé sek 159 269 86 591
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 367 623 445 923
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 274 860 206 092

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 36 435 800 38 318 199

D) SAJÁT TÕKE 35 607 375 37 508 737
1. In du ló tõ ke 951 476 951 476
2. Tõ ke vál to zá sok 34 655 899 36 557 261
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 361 188 421 366
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 361 188 421 366
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 467 237 388 096
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 18 720 –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 167 402 157 447
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 281 115 230 649

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 36 435 800 38 318 199

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 2 075 865 2 190 724 2 103 378
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 678 753 695 212 660 119
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 1 005 525 1 262 489 1 371 465
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 341 316 361 744 511 474
05. El lá tot tak jut ta tá sai 8 490 6 330 6 334
06. Fel újí tás 9 000 30 908 25 186
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 030 097 2 974 510 2 402 271
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01…+07) 6 149 046 7 721 917 7 080 227
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 42 066 68 382 61 604
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 287
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 42 066 68 382 61 891
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 6 191 112 7 790 299 7 142 118
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 438 441 468 739 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –68 588
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 6 629 553 8 259 038 7 073 530
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 694 310 803 663 776 041
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 2 201 788 2 264 920 2 149 202
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 170 158 195 420 124 784
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 52 010 75 537 72 275
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 2 896 297 4 132 432 4 144 168
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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 1 682 150 2 198 281 2 141 475
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 5 962 553 7 396 435 7 194 195
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 460 000 525 269 8 101
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 460 000 525 269 8 101
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 6 422 553 7 921 704 7 202 296
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 207 000 337 334 426 128
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –50 466
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 6 629 553 8 259 038 7 577 958
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –417 934 –456 887 540 096
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 417 934 456 887 –53 790
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 18 122

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 367 614 445 914
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge (±) –6 426 –24 548
3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya (–) 59 656 71 055
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) 301 532 350 311
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –47 555 6 155
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) 253 977 356 466
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 213 490 214 599
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány 40 487 148 904

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Rácz Kor né lia s. k.,
könyv vizs gá ló
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He ves Me gyei Ön kor mány za t egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 20 343 042 21 766 997
I. Im ma te ri á lis ja vak 64 855 42 270
II. Tár gyi esz kö zök 20 010 599 21 571 007
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 42 038 36 848
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 225 550 116 872

B) FORGÓESZKÖZÖK 2 858 735 2 454 424
I. Kész le tek 158 424 118 897
II. Kö ve te lé sek 1 437 013 1 387 630
III. Ér ték pa pí rok 300 009 –
IV. Pénz esz kö zök 496 369 455 283
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 466 920 492 614

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 23 201 777 24 221 421

D) SAJÁT TÕKE 21 818 289 22 703 256
1. In du ló tõ ke 3 672 330 3 672 330
2. Tõ ke vál to zá sok 18 139 665 19 030 926
3. Ér té ke lé si tar ta lék 6 294 –

E) TARTALÉKOK 169 385 67 074
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 169 385 67 074
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 214 103 1 451 091
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 632 –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 406 477 570 280
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 805 994 880 811

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 23 201 777 24 221 421

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 8 594 265 8 702 452 8 613 400
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 2 807 477 2 832 338 2 814 211
03. Do lo gi ki adá sok 4 966 875 5 332 807 5 235 329
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 308 423 352 826 334 340
05. El lá tot tak jut ta tá sai 157 977 176 600 171 715
06. Fel újí tás 90 000 187 216 159 641
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 386 520 2 602 129 1 754 848
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 19 311 537 20 186 368 19 083 574
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 9 400 12 653 19 300
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 150 000 –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 9 400 162 653 19 300
12. Pénz for gal mi ki adá sok 19 320 937 20 349 021 19 102 874
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 438 631 98 334 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 25 701
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 19 759 568 20 447 355 19 128 485
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 695 473 2 174 467 2 137 085
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 4 426 904 4 353 953 4 269 888
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 43 700 47 720 50 304
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 700 1 000 1 045
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 12 296 622 12 760 204 12 149 679
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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. Eb bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 4 584 113 5 027 137 4 907 329
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 18 462 699 19 336 344 18 606 956
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 452 303 588 658 93 508
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 310 000 310 000 300 009
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 762 303 898 658 393 517
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 19 255 002 20 235 002 19 000 473
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 534 566 212 353 211 908
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 62 605
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 19 759 568 20 447 355 19 274 986
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –752 903 –736 005 –264 620
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 752 903 736 005 374 217
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 36 904

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 346 513 281 106
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –177 128 –214 032
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) 1 891 1 857
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) 167 494 65 217
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –29 519 24 575
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – –81
 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) 137 975 89 711
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 28 629 3 558
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vá nya 180 001 288 921
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vá nya 11 422 2 507

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán He ves Me gye Ön kor mány za tá nak – a He ves Me gyei Ön kor mány zat és in téz mé nyei ada ta it
össze von tan tar tal ma zó – 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 az ál lam ház tar tá si tör vény ben, az ön kor mány za ti tör vény ben, a szám vi te li tör vény ben, az ál lam ház tar tás szer ve -
ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben
foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

A könyv vizs gá lat au di tá lá si el té rést nem ál la pí tott meg.
Vé le mé nyem sze rint az éves költ ség ve té si be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, He ves Me gye 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, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl
megbízható és valós képet ad.

Mi kó Bé la s. k.,
könyv vizs gá ló
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Kál mán há za Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 773 003 – 773 003 815 778 – 815 778
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 465 – 1 465 4 907 – 4 907

II. Tár gyi esz kö zök 584 938 – 584 938 624 271 – 624 271
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 186 600 – 186 600 186 600 – 186 600
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – – – – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 83 322 +1 446 84 768 88 389 – 88 389
I. Kész le tek 456 – 456 490 – 490

II. Kö ve te lé sek 7 348 – 7 348 10 021 – 10 021
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 70 079 – 70 079 71 906 – 71 906
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 439 +1 446 6 885 5 972 – 5 972

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 856 325 +1 446 857 771 904 167 – 904 167

D) SAJÁT TÕKE 779 238 +201 779 439 826 006 – 826 006
1. In du ló tõ ke 48 556 – 48 556 48 556 – 48 556
2. Tõ ke vál to zá sok 730 682 +201 730 883 777 450 – 777 450
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 65 310 +79 65 389 66 205 – 66 205
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 65 310 +79 65 310 66 205 – 66 205

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 11 777 +1 166 13 282 11 956 – 11 956
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 368 – 1 368 283 – 283
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 409 +1 166 11 575 11 673 – 11 673

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 856 325 +1 446 857 771 904 167 – 904 167

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 100 574 101 534 97 956
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 31 850 32 158 31 169
03. Do lo gi ki adá sok 57 478 69 088 62 507
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 26 296 54 716 45 443
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 4 829 85 569 62 491
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 221 027 343 065 299 566
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 221 027 343 065 299 566
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 785 4 873 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –913
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 222 812 347 938 298 653
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 15 439 15 439 18 909
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 100 836 100 780 114 950
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 3 109 2 704
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

80/62+63+74+76+94–77–90–...93+101(9)
101 936 162 195 163 819

21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 91 562 146 066 146 066
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 218 211 281 523 300 382
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 4 601 – –
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) 4 601 – –
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 222 812 281 523 300 382
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 66 415 –
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 98
29. Be vé te lek össze sen (26+27+–8–13) 222 812 347 938 300 480
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –4 601 – 816
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 4 601 – –
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 1 011

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 70 079 – 70 079 71 906 – 71 906
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –4 769 – –4 769 –5 701 – –5 701
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(—) – – – 65 389 – 65 389
 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) 65 310 – 65 310 816 – 816

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –1 695 – –1 695 653 – 653

 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) 63 615 – 63 615 1 469 – 1 469
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 – – – 620 – 620
12. A 10. sor ból köt.-gel ter helt pénz ma rad vány 2 813 – 2 813 – – –
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 60 802 – 60 802 849 – 849

Az ön kor mány zat vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat, az egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tás ada tot nem tartalmaz.
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

Kál mán há za Köz ség Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si 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 tam,
en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li
tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló az
ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad. A szöveges értékelések az éves
költségvetési beszámolók adataival összhangban vannak.

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

Ke re pes 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 5 603 473 – 5 603 473 5 864 375 – 5 864 375
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 556 – 3 556 12 060 – 12 060
II. Tár gyi esz kö zök 4 966 884 – 4 966 884 5 122 685 – 5 122 685
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 8 634 – 8 634 124 513 – 124 513
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 624 399 – 624 399 605 117 – 605 117
B) FORGÓESZKÖZÖK 235 500 – 235 500 352 587 – 352 587

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 110 421 – 110 421 69 575 – 69 575
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 104 649 – 104 649 256 633 – 256 633
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 20 430 – 20 430 26 379 – 26 379

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 838 973 – 5 838 973 6 216 962 – 6 216 962

D) SAJÁT TÕKE 5 483 220 – 5 483 220 5 376 866 – 5 376 866
1. In du ló tõ ke 101 452 – 101 452 101 452 – 101 452
2. Tõ ke vál to zá sok 5 381 768 – 5 387 768 5 274 414 – 5 275 414
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 93 646 – 93 646 247 827 – 247 827
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 93 646 – 93 646 247 827 – 247 827
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 262 107 – 262 107 592 269 – 592 269
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 107 648 – 107 648 269 702 – 269 702
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 123 026 – 123 026 287 383 – 287 383
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 31 433 – 31 433 35 184 – 35 184

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 838 973 – 5 838 973 6 216 962 – 6 216 962
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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 380 662 390 335 345 532
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 122 569 126 587 112 477
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 264 531 321 826 271 539
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 131 218 184 293 140 819
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 13 700 13 700 1 222
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 196 207 319 427 93 173
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 1 108 887 1 356 168 964 762
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 46 000 47 000 36 577
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 104 649 104 698
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 46 000 151 699 141 275
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 1 154 887 1 507 867 1 106 037
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 124 445 25 275 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 5 949
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 279 332 1 533 142 1 111 986
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 83 130 97 590 83 843
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 489 325 486 789 468 086
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 357 800 357 800 39 061
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 234 428 426 272 347 604
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 214 928 291 115 291 115
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 164 683 1 368 451 938 594
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 10 000 76 000 321 624
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 76 000 321 624
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 174 683 1 444 451 1 260 218
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 104 649 88 691 93 646
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 3 330
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 279 332 1 533 142 1 357 194
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) 36 000 75 699 67 478
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –36 000 –75 699 180 349
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–13) – – –2 619

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 104 649 – 104 649 256 211 – 256 211
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –11 003 – –11 003 –8 384 – –8 384
3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) 122 092 – 122 092 7 674 – 7 674
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) –28 446 – –28 446 240 153 – 240 153
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –3 388 – –3 388 –3 545 – –3 545
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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) –31 834 – –31 834 236 608 – 236 608
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 – – – 236 608 – 236 608
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Kocs 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 546 152 – 546 152 592 630 – 592 630
I. Im ma te ri á lis ja vak 468 – 468 45 – 45

II. Tár gyi esz kö zök 224 840 – 224 840 281 956 – 281 956
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 884 – 2 884 3 321 – 3 321
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 317 960 – 317 960 307 308 – 307 308
B) FORGÓESZKÖZÖK 45 839 – 45 839 36 151 – 36 151

I. Kész le tek 376 – 376 281 – 281
II. Kö ve te lé sek 11 856 – 11 856 9 693 – 9 693

III. Ér ték pa pí rok 10 136 – 10 136 – – –
IV. Pénz esz kö zök 16 804 – 16 804 18 751 – 18 751
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 6 937 – 6 937 7 395 – 7 395

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 591 991 – 591 991 628 781 – 628 781
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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 544 218 – 544 218 583 610 – 583 610
1. In du ló tõ ke 34 686 – 34 686 24 686 – 34 686
2. Tõ ke vál to zá sok 509 532 – 509 532 548 924 – 548 924
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 11 642 – 11 642 13 465 – 13 465
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 11 642 – 11 642 13 465 – 13 465

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 36 131 – 36 131 31 706 – 31 706

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 13 580 – 13 580 5 320 – 5 320
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 10 452 – 10 452 13 674 – 13 674

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 099 – 12 099 12 712 – 12 712

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 591 991 – 591 991 628 781 – 628 781

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 125 987 125 004 126 309
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 40 629 40 095 40 389
03. Do lo gi ki adá sok 64 526 64 702 63 233
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 23 690 24 935 18 867
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 19 575 64 901 58 269
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 16 300 1 000 2 506
08. Hi te lek ki adá sai 8 260 8 260 22 820
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 298 967 328 897 332 393
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 7 357 9 394 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 489
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 306 324 338 291 332 882
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 18 732 18 732 23 869
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 141 976 148 069 133 418
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 át vett pénz esz kö zök 123 916 146 790 150 845
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 106 790 128 582 128 582
20. Hi te lek be vé te lei 700 700 15 948
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei 10 000 10 000 10 136
22. Pénz for gal mi be vé te lek (14+15+16+18+20+21) 295 324 324 291 334 216
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 11 000 14 000 13 803
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 993
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 306 324 338 291 349 012
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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 15 032 – 15 032 17 359 – 17 359
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge ± –3 390 – –3 390 –3 894 – –3 894
 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) 11 642 – 11 642 13 465 – 13 465
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók ± –3 391 – –3 391 1 723 – 1 723
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok ± – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

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

(5±6±7±8±9) 8 251 – 8 251 15 188 – 15 188
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 ered mé nye alap ján meg ál la pí tom, hogy az egy sze rû sí tett be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni,
pénz ügyi hely ze té rõl a va ló ság nak megfelelõ képet nyújt.

Kut rucz né Ko vács Györ gyi s. k.,
könyv vizs gá ló

Lány csók 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 992 749 995 094
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 701 2 086
II. Tár gyi esz kö zök 922 387 931 681
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 110 3 110
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 60 551 58 217
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

B) FORGÓESZKÖZÖK 19 317 22 104
I. Kész le tek 422 497
II. Kö ve te lé sek 1 930 3 309
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 7 103 7 055
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 862 11 243

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 012 066 1 017 198

D) SAJÁT TÕKE 978 837 990 102
1. In du ló tõ ke 52 332 52 332
2. Tõ ke vál to zá sok 926 505 937 770
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 2 133 2 907
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 2 133 2 907
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 31 096 24 189
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 028 611
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 15 268 8 187
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 800 15 391

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 012 066 1 017 198

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 187 937 193 906 186 299
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 60 280 61 922 60 733
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 72 557 86 044 78 408
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 53 538 58 099 56 781
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 31 498 34 158 31 188
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 850 6 887 6 035
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 407 660 441 016 419 444
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 10 340 10 340 10 340
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 10 340 10 340 10 340
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 418 000 451 356 429 784
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 7 00 4 041 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 381
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 425 000 455 397 431 165
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 26 905 26 905 22 800
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 150 801 150 742 148 620
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 6 000 6 000 6 022
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 274
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 214 560 247 787 253 116
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 189 420 211 988 211 988
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 398 266 431 434 430 558
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 25 000 20 200 –
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) 25 000 20 200 –
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 423 266 451 634 430 558
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 1 734 3 763 4 716
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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, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 591

29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 425 000 455 397 435 865

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –14 660 –9 860 15 830

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 14 660 9 860 –10 340

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –790

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 7 071 7 055

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge (±) –4 938 –4 148

3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya (–) 99 –

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

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) 2 034 2 907

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 729 –1 601

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

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) 3 763 1 306

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

12. 10-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 1 678 1 306

13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány 2 085 –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Lány csók Köz ség Ön kor mány za ta 2005. évi 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 a költ ség ve té si be szá mo lót 
az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el. A költ ség ve té si be szá mo ló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Fad di Lász ló s. k.,
könyv vizs gá ló
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Lõ rin ci 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 3 157 225 3 224 287
I. Im ma te ri á lis ja vak 23 574 21 884
II. Tár gyi esz kö zök 3 045 167 3 110 254
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 88 340 88 328
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 144 3 821

B) FORGÓESZKÖZÖK 223 710 96 544
I. Kész le tek – –
II. Kö ve te lé sek 11 161 25 758
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 187 417 40 076
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 25 132 30 710

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 380 935 3 320 831

D) SAJÁT TÕKE 3 039 207 3 179 218
1. In du ló tõ ke 116 318 116 318
2. Tõ ke vál to zá sok 2 922 889 3 062 900
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 176 889 36 401
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 176 889 36 401
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 164 839 105 212
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 56 478 56 225
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 72 701 14 602
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 35 660 34 385

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 380 935 3 320 831

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 475 661 486 518 486 518
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 155 893 156 451 156 451
03. Do lo gi ki adá sok 215 551 289 934 289 933
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 37 800 77 538 77 538
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 148 148
06. Fel újí tás 89 998 74 479 74 387
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 62 729 60 186 60 280
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 037 632 1 145 254 1 145 255
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 40 000 – –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 40 000 – –
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 077 632 1 145 254 1 145 255
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 28 122 – –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 5 578
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 105 754 1 145 254 1 150 833
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 47 623 49 212 49 769
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 465 359 488 842 486 058
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 23 613 27 350
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 3 987 6 309
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 362 772 429 851 441 461
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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 350 572 403 327 403 327
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 875 754 991 518 1 004 638
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 100 000 – 129
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) 100 000 – 129
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 975 754 991 518 1 004 767
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 130 000 153 736 185 377
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –1 493
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 105 754 1 145 254 1 188 651
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –60 000 – 44 760
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 60 000 – 129
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –7 071

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 187 417 39 858
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –10 528 –3 457
 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) 176 889 36 401
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –59 435 8 794
 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) 117 454 45 195
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 104 615 2 151
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vá nya 12 839 43 044

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Lõ rin ci Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. évi 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 éves be szá mo lót a
szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint
készítették el.

Vé le mé nyem sze rint az 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.

Tóth György né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Me zõ túr 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 7 724 691 – 7 724 691 8 927 191 – 8 927 191
I. Im ma te ri á lis ja vak 5 180 – 5 180 6 947 – 6 947

II. Tár gyi esz kö zök 6 982 287 – 6 982 287 8 149 661 – 8 149 661
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 683 622 – 683 622 703 993 – 703 993
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 53 602 – 53 602 66 590 – 66 590

B) FORGÓESZKÖZÖK 354 500 – 354 500 437 631 – 437 631
I. Kész le tek 14 242 – 14 242 13 541 – 13 541

II. Kö ve te lé sek 100 458 – 100 458 52 602 – 52 602
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 101 731 –  101 731 221 617 – 221 617
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 138 069 – 138 069 149 871 – 149 871

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 8 079 191 – 8 079 191 9 364 822 – 9 364 822

D) SAJÁT TÕKE 6 842 248 – 6 842 248 7 524 214 – 7 524 214
1. In du ló tõ ke 573 315 – 573 315 573 315 – 573 315
2. Tõ ke vál to zá sok 6 268 933 – 6 268 933 6 950 899 – 6 950 899
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –17 616 – –17 616 116 395 – 116 395 
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –17 616 – –17 616 116 395 – 116 395

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 254 559 – 1 254 559 1 724 213 – 1 724 213
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 511 045 – 511 045 480 275 – 480 275

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 486 098 – 486 098 988 845 – 988 845
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 257 416 – 257 416 255 093 – 255 093

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 8 079 191 – 8 079 191 9 364 822 –  9 364 822

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 2 020 681 2 013 984 1 994 835
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 660 911 659 943 661 693
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 855 417 1 050 673 1 110 333
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 345 487 501 735 380 769
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 111 9 296 9 111
06. Fel újí tás 21 317 55 372 11 113
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 864 390 2 250 471 1 449 232
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 5 769 314 6 541 474 5 617 086
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 391 535 400 855 335 637
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 391 535 400 855 335 637
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 6 160 849 6 942 329 5 952 723
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 52 123 23 347 –
14. Ki egyen–lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 16 802
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 6 212 972 6 965 676 5 969 525
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 476 883 514 073 369 342

1032 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 14. szám



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 1 487 150 1 508 005 1 483 960
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 229 330 79 000 40 408
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 32 682 19 392 19 392
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 3 661 608 4 315 126 3 721 213
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 180 318 2 206 706 2 238 966
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 5 854 971 6 416 204 5 614 923
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 358 001 505 235 476 811
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) 358 001 505 235 476 811
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 6 212 972 6 921 439 6 091 734
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 44 237 68 598
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –1 011
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 6 212 972 6 965 676 6 159 321
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 (+)
33 534 –104 380 66 435

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –33 534 104 380 141 174
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (25–11) – – –17 813

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 59 612 – 59 612 180 810 – 180 810
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –77 228 – –77 228 –64 415 – –64 415
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –52 230 – –52 230 –53 120 – –53 120
 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) 34 614 – 34 614 169 515 – 169 515
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –10 893 – –10 893 2 401 – 2 401
 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) 23 721 – 23 721 171 916 – 171 916
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 4 603 – 4 603 12 887 – 12 887
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 36 412 – 36 412 159 029 – 159 029
13. A 10. sor ból 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 Me zõ túr Vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves költ ség ve té si be szá -
mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát, az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti
stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról,
hogy az egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben 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, Me zõ túr Vá ros Ön kor mány za ta és in téz mé nyei 2005. de cem ber 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

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

Nyír egy há za 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 102 876 268 – 102 876 268 119 059 020 – 119 059 020
I. Im ma te ri á lis ja vak 163 144 – 163 144 118 320 – 118 320

II. Tár gyi esz kö zök 55 232 326 – 55 232 326 21 678 169 – 21 678 169
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 7 448 516 – 7 448 516 7 612 413 – 7 612 413
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 40 032 282 – 40 032 282 89 650 118 – 89 650 118
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 807 456 – 1 807 456 1 460 424 – 1 460 424

I. Kész le tek 128 928 – 128 928 120 849 – 120 849
II. Kö ve te lé sek 1 409 658 – 1 409 658 892 478 – 892 478

III. Ér ték pa pí rok 1 – 1 1 – 1
IV. Pénz esz kö zök 146 457 – 146 457 252 130 – 252 130
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 122 412 – 122 412 194 966 – 194 966

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 104 683 724 – 104 683 724 120 519 444 – 120 519 444

D) SAJÁT TÕKE 97 970 625 – 97 970 625 111 403 448 – 111 403 448
1. In du ló tõ ke 5 891 572 – 5 891 572 5 891 572 – 5 891 572
2. Tõ ke vál to zá sok 92 079 053 – 92 079 053 105 511 876 – 105 511 876
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –845 243 – –845 243 –599 285 – –599 285
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –1 763 644 – –1 763 644 –1 795 217 – –1 795 217

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 918 401 – 918 401 1 194 932 – 1 194 932
F) KÖTELEZETTSÉGEK 7 558 342 – 7 558 342 9 715 281 – 9 715 281

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 3 360 281 – 3 360 281 4 302 258 – 4 302 258
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 3 083 950 – 3 083 950 4 366 642 – 4 366 642

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 114 111 – 1 114 111 1 046 381 – 1 046 381

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 104 683 724 – 104 683 724 120 519 444 – 120 519 444
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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 10 021 621 10 343 725 10 211 269
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 3 209 804 3 312 563 3 302 981
03. Do lo gi ki adá sok 7 643 679 8 601 734 8 412 280
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 4 126 708 5 338 036 4 054 900
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 800 41 958 40 686
06. Fel újí tás 697 035 663 115 865 095
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 7 365 750 5 554 887 4 870 063
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 33 066 397 33 856 018 31 757 274
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 2 041 936 1 959 232 1 983 944
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 2 041 936 1 959 232 1 983 944
12. Pénz for gal mi ki adá sok 35 108 333 35 815 250 33 741 218
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 318 201 536 140 568 453
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 72 554
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 35 426 534 36 351 390 34 382 225
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 2 842 496 3 139 459 3 454 117
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 11 043 090 11 187 405 11 248 759
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 726 695 2 865 587 1 662 710
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 478 106 1 413 400 198 411
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 15 950 253 14 863 009 14 681 427
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 10 104 010 11 366 029 11 254 247
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 32 562 534 32 055 460 31 047 013
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 2 539 000 3 979 157 2 940 163
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 325 000 – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 2 864 000 3 979 157 2 940 163
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 35 426 534 36 034 617 33 987 176
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 316 773 2 161 327
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –67 547
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 35 426 534 36 351 390 36 080 956
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –822 064 –2 019 925 882 613
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 822 064 2 019 925 956 219
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –140 101

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 131 053 – 131 053 236 910 – 236 910
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –976 296 – –976 296 –836 195 – –836 195
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –1 142 601 – –1 142 601 –1 974 546 – –1 974 546
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 918 401 – 918 401 1 194 932 – 1 194 932
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) –621 043 – –621 043 180 329 – 180 329
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –126 141 – –126 141 –393 414 – –393 414
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – –4 260 – –4 260
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -
vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg 352 015 – 352 015 568 453 – 568 453

 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) –395 169 – –395 169 351 108 – 351 108

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 40 432 – 40 432 67 239 – 67 239

12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -
vány 83 156 – 83 156 210 573 – 210 573

11. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 212 768 – 212 768 161 267 – 161 267

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
be vé te lei 1 684 533 – 1 684 533 2 207 838 – 2 207 838

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 766 132 – 766 132 1 012 906 – 1 012 906

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 918 401 – 918 401 1 194 932 – 1 194 932

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 12 832 – 12 832 9 068 – 9 068

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz -
nál ni ter ve zett ered mény (–) 905 569 – 905 569 1 146 226 – 1 146 226

 6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály alap ján 
mó do sí tó egyéb té tel (±) – – – –39 638 – –39 638

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

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

tárgy év re esõ ré sze (–) – – – 3 586 – 3 586
10. Vál lal ko zá si te vé keny ség he lyes bí tett ered mé nye

(7+8–9) – – – –3 586 – –3 586
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 566 386 – 566 386 622 893 – 622 893

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Nyír egy há za Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si 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  beszámolót 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

1036 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 14. szám



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 egyszerûsített éves beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és
valós képet ad.

Szend rõi Je nõ s. k.,
könyv vizs gá ló

Püs pök la dány 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 5 276 321 5 739 102
I. Im ma te ri á lis ja vak 23 962 24 750
II. Tár gyi esz kö zök 3 920 442 4 205 999
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 182 225 25 542
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 1 149 692 1 482 811

B) FORGÓESZKÖZÖK 393 888 473 591
I. Kész le tek 5 949 5 903
II. Kö ve te lé sek 29 994 41 763
III. Ér ték pa pí rok 51 51
IV. Pénz esz kö zök 191 026 246 080
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 166 868 179 794

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 670 209 6 212 693

D) SAJÁT TÕKE 5 170 400 5 673 788
1. In du ló tõ ke 402 297 402 297
2. Tõ ke vál to zá sok 4 768 103 5 271 491
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 170 209 234 605
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 170 209 234 605
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 329 600 304 300
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 41 000 43 416
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 100 915 69 615
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 187 685 191 269

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 670 209 6 212 693

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 1 492 535 1 572 610 1 519 309
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 499 278 522 452 502 719
03. Do lo gi ki adá sok 702 601 735 462 691 483
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 438 721 484 896 457 183
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 800 2 094 1 919
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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 245 875 1 850 1 850
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 071 218 1 449 091 717 600
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 4 452 028 4 768 455 3 892 063
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 72 700 73 760 73 071
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 72 700 73 760 73 071
12. Pénz for gal mi ki adá sok 4 524 728 4 842 215 3 965 134
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 32 759 42 571 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 12 926
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 4 557 487 4 884 786 3 978 060
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 174 188 227 164 220 948
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 183 785 1 184 338 1 186 185
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 135 530 136 402 144 734
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 54 130 73 530 45 040
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 2 783 872 3 107 190 2 451 758
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 583 447 1 973 230 1 806 678
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 4 288 375 4 655 094 4 003 625
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 204 200 26 117 25 905
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) 204 200 26 117 25 905
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 4 481 575 4 681 211 4 029 530
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 75 912 203 575 203 575
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 3 325
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 4 557 487 4 884 786 4 236 430

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 183 909 238 704
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –13 700 –4 099
 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) 170 209 234 605
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) – 4 078
 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 (±) –1 166 –
 10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) – –
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 169 043 238 683
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vá nya – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Az éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben és az ál ta lá nos szám vi te li el vek ben fog lal tak sze rint  állí -
tották össze.

A be szá mo ló meg bíz ha tó és va lós ké pet ad az ön kor mány zat va gyo ni és pénz ügyi hely ze té rõl, a mû kö dés  eredmé -
nyérõl.

Det rich Já nos né dr. s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ri cse 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 201 607 – 201 607 221 640 – 221 640
I. Im ma te ri á lis ja vak 4 531 – 2 314 4 131 – 4 131
II. Tár gyi esz kö zök 187 801 – 187 801 214 408 – 214 408
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 9 275 – 9 275 3 101 – 3 101
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 19 347 – 19 347 8 685 – 8 685

I. Kész le tek 1 853 – 1 853 2 016 – 2 016
II. Kö ve te lé sek 3 900 – 3 900 5 164 – 5 164
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 258 – 258 1 271 – 1 271
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 336 – 13 336 234 – 234

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 220 954 – 220 954 230 325 – 230 325

D) SAJÁT TÕKE 166 758 – 166 758 145 726 – 145 726
1. In du ló tõ ke 37 374 – 37 374 37 374 – 37 374
2. Tõ ke vál to zá sok 129 384 – 129 384 108 352 – 108 352

E) TARTALÉKOK –3 041 – –3 041 –15 143 – –15 143
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –3 041 – –3 041 –15 143 – –15 143
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 57 237 – 57 237 99 742 – 99 742
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 6 800 – 6 800 3 200 – 3 200
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 33 802 – 33 802 79 894 – 79 894
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 635 – 16 635 16 648 – 16 648

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 220 954 – 220 954 230 325 – 230 325

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 195 116 230 336 230 316
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 64 900 78 205 78 195
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 123 359 135 622 135 097
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 77 855 75 240 75 227
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 30 714 203 694 22 544
08. Hi te lek ki adá sai 8 220 8 220 29 720
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (1+…+9) 500 164 731 317 571 099
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 041 1 041 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –13 102
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 501 205 732 358 557 997
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 27 634 27 634 24 235
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 119 433 120 725 119 440
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 11 635 31 229 30 927
17. 16.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 5 656 1 656 1 463
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 305 068 547 485 374 345
19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 244 526 478 949 305 969
20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 37 435 5 285 10 050
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) 501 205 732 358 558 997
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 – – –
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 501 205 732 358 559 006

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 258 – 258 1 267 – 1 267
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –3 299 – –3 299 –16 410 – –16 410
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) –3 041 – –3 041 –15 143 – –15 143
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 946 – 1 946 92 – 92
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) –1 095 – –1 095 –15 051 – –15 051
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló a Ri cse Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 2005. de -
cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni és pénz ügyi hely ze té rõl 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.

Fe ke te Ti bor s. k.,
könyv vizs gá ló
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Pi lis csa ba 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 8 334 404 – 8 334 404 8 318 503 – 8 318 503
I. Im ma te ri á lis ja vak 231 – 231 2 513 – 2 513

II. Tár gyi esz kö zök 8 081 367 – 8 081 367 8 074 584 – 8 074 584
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 14 807 – 14 807 12 861 – 12 861
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 237 999 – 237 999 228 545 – 228 545
B) FORGÓESZKÖZÖK 127 996 – 127 996 137 296 – 137 296

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 75 888 – 75 888 104 477 – 104 477

III. Ér ték pa pí rok 16 433 – 16 433 1 728 – 1 728
IV. Pénz esz kö zök 18 111 – 18 111 13 934 – 13 934
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 17 564 – 17 564 17 157 – 17 157

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 8 462 400 – 8 462 400 8 455 799 – 8 455 799

D) SAJÁT TÕKE 8 331 786 – 8 331 786 8 297 333 – 8 297 333
1. In du ló tõ ke 33 481 – 33 481 33 654 – 33 654
2. Tõ ke vál to zá sok 8 298 305 – 8 298 305 8 263 679 – 8 263 679
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 7 287 – 7 287 5 601 – 5 601
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 7 287 – 7 287 5 601 – 5 601

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 123 327 – 123 327 152 865 – 152 865

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 28 424 – 28 424 65 769 – 65 769
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 66 515 – 66 515 61 605 – 61 605

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 28 388 – 28 388 25 491 – 25 491

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 8 462 400 – 8 462 400 8 455 799 – 8 455 799

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 286 826 270 711 269 277
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 92 632 86 140 86 084
03. Do lo gi ki adá sok 201 310 188 471 187 465
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 36 794 47 147 46 951
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 085 1 085 941
06. Fel újí tás 19 000 50 236 50 236
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 10 675 10 059 10 008
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 648 322 653 849 650 962
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 39 808 22 170 4 808
10. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 39 808 22 170 4 808
11. Pénz for gal mi ki adá sok 688 130 676 019 655 770
12. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 79 901 22 622 –
13. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –407
14. Ki adá sok össze sen 768 031 698 641 655 363
15. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 66 257 29 654 29 935
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 313 703 345 657 329 139
17. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 161 525 17 878 11 499
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 151 546 217 152 215 959
19. Eb bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 138 423 185 922 179 818
20. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 693 031 610 341 586 532
21. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 75 000 70 209 52 847
22. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 14 705 14 705
23. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 75 000 84 914 67 552
24. Pénz for gal mi be vé te lek 768 031 695 255 654 084
25. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 3 386 21 648
26. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –3 142
27. Be vé te lek össze sen 768 031 698 641 672 590
28. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –35 192 –62 744 –42 782
29. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 35 192 62 744 62 744
30. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –2 735

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 10 346 – 10 346 5 925 – 5 925
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –3 059 – –3 059 –324 – –324
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – –9 965 – –9 965
 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) 7 287 – 7 287 15 566 – 15 566
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –13 866 – –13 866 –2 744 – –2 744
 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) –6 579 – –6 579 12 822 – 12 822
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 3 386 – 3 386 6 593 – 6 593
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – 6 229 – 6 229

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a szer ve zet 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. Vizs gá la tom alap ján ele gen dõ
és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy a be szá mo lót a fen ti kor lá to zá sok kal a szám vi te li tör vény ben, a vo nat -
ko zó kor mány ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el, ki vé ve a fel so rolt kor lá to zó
tényezõket.
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Az ön kor mány zat mér le gé nek egye zõ esz köz és for rás ol da li fõ össze ge: 8 455 799 E Ft.

A pénz for gal mi je len tés ada tai el len õriz he tõ en tar tal maz zák az ön kor mány zat költ ség ve té si gaz dál ko dá sá nak ala ku -
lá sát és az emö gött meg hú zó dó pénz fo lya ma to kat. A pénz for gal mi je len tés egyez õs éget biz to sí tott az alap do ku men tu -
mok kal és a szintetizált nyilvántartásokkal.

A költ ség ve té si be szá mo ló hoz kap cso ló dó ren de let ter ve zet, szö ve ges in dok lás és a kép vi se lõ-tes tü le ti anyag hoz fû -
zött mel lék le tek lé nye gi vo nat ko zá suk ban ki elé gí tik a jog sza bá lyi kö ve tel mé nye ket, meg fe le lõ tá jé koz ta tást nyújtanak a 
képviselõ-testület tagjai számára.

A költ ség ve té si be szá mo ló lé nye ges hi bá kat nem tar tal maz. Az ön kor mány zat mû kö dé sé nek ha té kony sá ga, pénz esz -
kö ze i nek ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sa, a pénz ügyi-szám vi te li elszámolása megbízható.

A könyv vizs gá lat ered mé nye ként meg ál la pít ha tó, hogy az ön kor mány zat költ ség ve té si be szá mo ló ja a fen ti kor lá to -
zás sal a pénz ügyi és va gyo ni hely ze té rõl megbízható, valós képet ad.

Matukovics Gábor s. k.,
könyvvizsgáló

Pilisvörösvár 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 11 243 815 – 11 243 815 11 743 414 – 11 743 414
I. Immateriális javak 10 459 – 10 459 31 464 – 31 464

II. Tárgyi eszközök 10 194 421 – 10 194 421 10 708 654 – 10 708 654
III. Befektetett pénzügyi eszközök 47 522 – 47 522 46 904 – 46 904
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 991 413 – 991 413 956 392 – 956 392
B) FORGÓESZKÖZÖK 303 544 – 303 544 159 876 – 159 876

I. Készletek 514 – 514 290 – 290
II. Követelések 112 096 – 112 096 53 053 – 53 053

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 77 007 – 77 007 79 041 – 79 041
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 113 927 – 113 927 27 492 – 27 492

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 11 547 359 – 11 547 359 11 903 290 – 11 903 290

D) SAJÁT TÕKE 10 903 727 – 10 903 727 11 203 676 – 11 203 676
1. Indulótõke 226 922 – 226 922 226 922 – 226 922
2. Tõkeváltozások 10 676 805 – 10 676 805 10 976 754 – 10 976 754

E) TARTALÉKOK 95 288 – 95 288 –57 945 – –57 945
I. Költségvetési tartalékok 95 288 – 95 288 –57 945 – –57 945

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 548 344 – 548 344 757 559 – 757 559

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 311 984 – 311 984 468 590 – 468 590
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 140 714 – 140 714 124 491 – 124 491

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 95 646 – 95 646 164 478 – 164 478

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 11 547 359 – 11 547 359 11 903 290 – 11 903 290
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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 830 883 853 113 844 760
02. Munkaadókat terhelõ járulék 267 804 274 866 271 350
03. Dologi kiadások 641 382 741 809 550 724
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 184 022 199 374 187 412
05. Ellátottak juttatásai 8 791 8 357 8 368
06. Felújítás 5 519 161 764 155 715
07. Felhalmozási kiadások 1 070 042 1 002 352 478 476
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07) 3 008 443 3 241 635 2 496 805
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 78 417 66 577 66 596
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 78 417 66 577 66 596
12. Pénzforgalmi kiadások 3 086 860 3 308 212 2 563 401
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 129 713 199 135 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – –86 435
15. Kiadások összesen (12+13+14) 3 216 573 3 507 347 2 476 966
16. Intézményi mûködési bevételek 305 683 330 061 161 674
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 814 507 815 213 789 183
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 812 690 812 690 9 875
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 2 500 2 500 459
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1 132 134 1 220 724 1 226 973
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 847 961 885 454 881 734
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 3 065 014 3 178 688 2 187 705
23. Hitelek, kölcsönök bevételei 64 796 222 595 222 463
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 64 796 222 595 222 463
26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 3 129 810 3 401 283 2 410 168
27. Pénzforgalom nélküli bevételek 86 763 106 064 106 064
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek összesen – – 68 825
29. Bevételek összesen (26+27+28) 3 216 573 3 507 347 2 585 057
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27+8+13) 13 621 –156 018 –203 036
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) –13 621 156 018 155 867
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – 155 260

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 76 878 – 76 878 78 905 – 78 905
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±) 18 410 – 18 410 –136 850 – –136 850
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

(–) – – – 210 – 210
 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

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

(1±2–3–4) 95 288 – 95 288 –58 155 – 58 155
 6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –33 010 – –33 010 9 125 – 9 125
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált 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. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±) – – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9) 62 278 – 62 278 –49 030 – –42 030

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból
folyósított pénzeszköz maradványa 16 534 – 16 534 7 465 – 7 465

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a költ ség ve té si be szá mo lót, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz -
tá sát az ér vé nyes ma gyar nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam és en nek alap ján ele -
gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy a be szá mo lót a ma gyar szám vi te li tör vény ben fog lal tak és a
Ma gyar or szá gon elfogadott érvényes számviteli elvek szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint a pénz ügyi ki mu ta tá sok a va ló ság nak meg fe le lõ és kor rekt, az az meg bíz ha tó és va lós ké pet ad -
nak Pi lis vö rös vár Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. de cem ber 31-i va gyo ni, pénz ügyi és jövedelmi helyzetérõl.

Scharf Zsuzsanna s. k.,
könyvvizsgáló

Pusztaszabolcs Nagyközség 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 1 743 291 – 1 743 291 1 918 982 – 1 918 982

I. Immateriális javak 293 – 293 3 957 – 3 957

II. Tárgyi eszközök 1 147 352 – 1 147 352 1 338 756 – 1 338 756

III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 981 – 3 981 3 389 – 3 389

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 
eszközök 591 665 – 591 665 572 880 – 572 880

B) FORGÓESZKÖZÖK 150 322 – 150 322 101 758 – 101 758

I. Készletek 3 – 3 – – –

II. Követelések 66 357 – 66 357 23 794 – 23 794

III. Értékpapírok – – – – – –

IV. Pénzeszközök 73 594 – 73 594 74 897 – 74 897

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10 368 – 10 368 3 067 – 3 067

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 893 613 – 1 893 613 2 020 740 – 2 020 740
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 1 751 991 – 1 751 991 1 908 664 – 1 908 664
1. Induló tõke 101 302 – 101 302 101 302 – 101 302
2. Tõkeváltozások 1 650 689 – 1 650 689 1 807 362 – 1 807 362

E) TARTALÉKOK 51 736 – 51 736 52 606 – 52 606
I. Költségvetési tartalékok 51 736 – 51 736 52 606 – 52 606
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 89 886 – 89 886 59 470 – 59 470
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 14 804 – 14 804 2 777 – 2 777
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 42 856 – 42 856 31 335 – 31 335
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 32 226 – 32 226 25 358 – 25 358

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 893 613 – 1 893 613 2 020 740 – 2 020 740

Egyszerûsített 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 295 050 297 783 291 518
02. Munkaadókat terhelõ járulék 95 441 96 022 94 159
03. Dologi és egyéb kiadások 113 690 140 908 130 536
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 86 236 93 784 90 093
05. Ellátottak juttatásai 3 180 3 520 3 520
06. Felújítás 11 000 3 359 1 057
07. Felhalmozási kiadások 254 426 269 866 215 277
08. Hitelek és kölcsönök kiadásai 25 900 35 150 35 150
09. Értékpapírok kiadásai – – –
10. Pénzforgalmi kiadások 884 923 940 392 861 310
11. Pénzforgalom nélküli kiadások 10 779 13 021 –
12. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – –7 301
13. Kiadások összesen 895 702 953 413 854 009
14. Intézményi mûködési bevételek 31 868 36 258 35 586
15. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 294 329 297 270 291 930
16. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 9 600 14 596 14 574
17. 16.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 22 –
18. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök 501 850 522 029 498 451
19. 18.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 421 505 498 679 462 432
20. Hitelek és kölcsönök bevételei 18 055 18 055 21 639
21. Értékpapírok bevételei – – –
22. Pénzforgalmi bevételek 855 702 888 208 862 180
23. Pénzforgalom nélküli bevételek 40 000 65 205 65 205
24. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – –6 866
25. Bevételek összesen 895 702 953 413 920 519
26. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 7 845 17 095 79 586
27. Finanszírozási mûveletek eredménye –7 845 –17 095 –13 511
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – 435
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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 73 525 – 73 525 74 830 – 74 830
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egyenlege –21 789 – –21 789 –22 224 – –22 224
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad- 

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 51 736 – 51 736 52 606 – 52 606
6. Finanszírozásból származó korrekciók –1 033 – –1 033 474 – 474
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl 

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

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 50 703 – 50 703 53 080 – 53 080
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett össze vont 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.

Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya s. k.,
könyvvizsgáló
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Sárisáp Község 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 813 308 – 813 308 794 942 – 794 942
I. Immateriális javak 260 – 260 214 – 214
II. Tárgyi eszközök 536 966 – 536 966 531 610 – 531 610
III. Befektetett pénzügyi eszközök 14 875 – 14 875 8 237 – 8 237
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 

eszközök 261 207 – 261 207 254 881 – 254 881
B) FORGÓESZKÖZÖK 40 910 – 40 910 42 806 – 42 806

I. Készletek – – – 291 – 291
II. Követelések 11 325 – 11 325 11 404 – 11 404
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 20 266 – 20 266 21 082 – 21 082
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 9 319 – 9 319 10 029 – 10 029

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 854 218 – 854 218 837 748 – 837 748

D) SAJÁT TÕKE 799 466 – 799 466 785 152 – 785 152
1. Induló tõke 89 265 – 89 265 89 265 – 89 265
2. Tõkeváltozások 710 201 – 710 201 695 887 – 695 887
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 14 830 – 14 830 15 632 – 15 632
I. Költségvetési tartalékok 14 830 – 14 830 15 632 – 15 632
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 39 922 – 39 922 36 964 – 36 964
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 6 000 – 6 000 7 000 – 7 000
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 19 167 – 19 167 14 485 – 14 485
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 14 755 – 14 755 15 479 – 15 479

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 854 218 – 854 218 837 748 – 837 748

Egyszerûsített 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 165 791 171 437 169 752
02. Munkaadókat terhelõ járulék 52 927 53 395 52 205
03. Dologi és egyéb kiadások 66 451 72 979 68 371
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 23 062 27 426 26 220
05. Ellátottak juttatásai 62 62 43
06. Felújítás 7 810 9 810 9 810
07. Felhalmozási kiadások 6 623 6 828 4 284
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+07) 322 726 341 937 330 685
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 12 600 12 600 12 600
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 12 600 12 600 12 600
12. Pénzforgalmi kiadások (08+11) 335 326 354 537 343 285
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 594 4 594 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 710
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Kiadások összesen (12+13+14) 339 920 359 131 343 995

16. Intézményi mûködési bevételek 17 512 19 373 20 064

17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 138 729 140 845 139 555

18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 9 273 9 273 9 081

19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 9 273 9 273 9 076

20. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök 143 738 161 939 165 387

21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 130 689 143 233 143 233

22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 309 252 331 430 334 087

23. Hitelek és kölcsönök bevételei 16 668 10 422 10 000

24. Értékpapírok bevételei – – –

25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 16 668 10 422 10 000

26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 325 920 341 852 344 087

27. Pénzforgalom nélküli bevételek 14 000 17 279 18 124

28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – 724

29. Bevételek összesen (26+27+28) 339 920 359 131 362 935

30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27–8–13) 
költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (±) –4 068 2 178 21 526

31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 4 068 –2 178 –2 600

32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – 14

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 20 266 – 20 266 21 082 – 21 082

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 
lások egyenlege (±) –5 436 – –5 436 –5 450 – –5 450

3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad- 
ványa (–) – – – – – –

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 
eredménye (–) – – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 
(1±2–3–4) 14 830 – 14 830 15 632 – 15 632

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 2 448 – 2 448 437 – 437

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) 17 278 – 17 278 16 069 – 16 069

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 
folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt 
maradvány 15 045 – 15 045 16 069 – 16 069

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 2 233 – 2 233 – – –

14. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1049



Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Sá ri sáp Község 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
kormányrendelet szerint készítették el.

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

Kutruczné Kovács Györgyi s. k.,
könyvvizsgáló

Sárospatak 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 10 214 556 – 10 214 556 10 573 335 – 10 573 335
I. Immateriális javak 4 982 – 4 982 35 439 – 35 439
II. Tárgyi eszközök 9 622 418 – 9 622 418 9 977 660 – 9 977 660
III. Befektetett pénzügyi eszközök 97 351 – 97 351 85 617 – 85 617
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 

eszközök 489 805 – 489 805 474 619 – 474 619
B) FORGÓESZKÖZÖK 391 417 – 391 417 268 810 – 268 810

I. Készletek 1 338 – 1 338 1 755 – 1 755
II. Követelések 94 795 – 94 795 89 096 – 89 096
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 189 885 – 189 885 45 163 – 45 163
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 105 399 – 105 399 132 796 – 132 796

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 10 605 973 – 10 605 973 10 842 145 – 10 842 145

D) SAJÁT TÕKE 10 034 150 – 10 034 150 10 368 713 – 10 368 713
1. Induló tõke 1 103 361 – 1 103 361 1 103 361 – 1 103 361
2. Tõkeváltozások 8 930 789 – 8 930 789 9 265 352 – 9 265 352
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 152 208 – 152 208 29 786 – 29 786
I. Költségvetési tartalékok 152 208 – 152 208 29 786 – 29 786
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 419 615 – 419 615 443 646 – 443 646
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 52 778 – 52 778 11 320 – 11 320
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 223 761 – 223 761 284 153 – 284 153
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 143 076 – 143 076 148 173 – 148 173

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 10 605 973 – 10 605 973 10 842 145 – 10 842 145
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Egyszerûsített 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 1 506 869 1 523 047 1 482 686
02. Munkaadókat terhelõ járulék 495 668 499 216 485 658
03. Dologi kiadások 1 100 887 1 215 415 1 190 270
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 394 895 435 091 423 580
05. Ellátottak juttatásai 10 000 8 800 7 263
06. Felújítás 70 211 100 084 58 448
07. Felhalmozási kiadások 196 339 399 854 328 172
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 3 774 870 4 181 507 3 976 077
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 161 321 159 426 159 426
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen 161 321 159 426 159 426
12. Pénzforgalmi kiadások 3 936 191 4 340 933 4 135 503
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 22 490 22 490 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 27 397
15. Kiadások összesen 3 958 681 4 363 423 4 162 900
16. Intézményi mûködési bevételek 614 150 640 094 649 950
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 972 748 972 749 909 781
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 114 393 134 593 198 176
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 42 243 62 443 94 178
20. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök 1 811 586 2 132 501 2 081 942
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 1 375 292 1 539 885 1 639 885
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 3 512 877 3 879 937 3 839 849
23. Hitelek és kölcsönök bevételei 394 179 318 114 160 069
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen 394 179 318 114 160 069
26. Pénzforgalmi bevételek 3 907 056 4 198 051 3 999 918
27. Pénzforgalom nélküli bevételek 51 625 165 372 165 371
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – 7 463
29. Bevételek összesen 3 958 681 4 363 423 4 172 752
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –232 858 –158 688 29 143
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 232 858 158 688 643
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – –19 934

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 179 316 – 179 316 36 960 – 36 960
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egyenlege –27 108 – –27 108 –7 174 – –7 174
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad- 

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 152 208 – 152 208 29 786 – 29 786
6. Finanszírozásból származó korrekciók –2 035 – –2 035 –1 705 – –1 705
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl 
alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön 
jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány 150 173 – 150 173 28 081 – 28 081
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 

folyósított pénzeszköz maradványa 254 – 254 262 – 262
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 149 919 – 149 919 27 819 – 27 819
13. Szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

A 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Sá ros pa tak Vá ros Ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve -
del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

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

Gyõrffi Dezsõ s. k.,
könyvvizsgáló

Sárszentmihály Község 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 1 920 812 – 1 920 812 2 173 201 – 2 173 201
I. Immateriális javak 4 682 – 4 682 5 194 – 5 194

II. Tárgyi eszközök 1 131 341 – 1 131 341 1 372 271 – 1 372 271
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 219 – 3 219 30 569 – 30 569
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 781 570 – 781 570 765 167 – 765 167
B) FORGÓESZKÖZÖK 52 240 – 52 240 34 523 – 34 523

I. Készletek – – – – – –
II. Követelések 3 584 – 3 584 17 922 – 17 922

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 43 501 – 43 501 10 835 – 10 835
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5 155 – 5 155 5 766 – 5 766

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 973 052 – 1 973 052 2 207 724 – 2 207 724
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

±

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

±

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 1 923 301 – 1 923 301 2 121 593 – 2 121 593
1. Indulótõke 13 063 – 13 063 13 063 – 13 063
2. Tõkeváltozások 1 910 238 – 1 910 238 2 108 530 – 2 108 530
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 38 232 – 38 232 7 067 – 7 067
I. Költségvetési tartalékok 38 232 – 38 232 7 067 – 7 067

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 11 519 – 11 519 79 064 – 79 064

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – 38 592 – 38 592
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 095 – 1 095 30 938 – 30 938

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 424 – 10 424 9 534 – 9 534

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 973 052 – 1 973 052 2 207 724 – 2 207 724

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 100 739 103 885 101 454
02. Munkaadókat terhelõ járulék 33 279 34 118 33 607
03. Dologi kiadások 61 804 62 167 60 131
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 37 915 49 513 48 355
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 16 812 58 176 51 297
07. Felhalmozási kiadások 2 578 8 845 8 676
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07) – – –
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai – 33 951 33 951
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) – – –
12. Pénzforgalmi kiadások 253 127 350 655 337 471
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 18 343 6 329 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 611
15. Kiadások összesen (12+13+14) 271 470 356 984 338 082
16. Intézményi mûködési bevételek 15 295 18 316 10 892
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 131 874 131 874 134 797
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek – 213 213
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 108 021 145 873 140 900
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 89 681 101 083 101 083
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) – – –
23. Hitelek, kölcsönök bevételei 280 19 465 19 504
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) – – –
26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 255 470 315 741 306 306
27. Pénzforgalom nélküli bevételek 16 000 41 243 41 243
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek összesen – – –890
29. Bevételek összesen (26+27+28) 271 470 356 984 346 659
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27+8+13) –280 14 486 24 525
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 280 –14 486 –14 447
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –1 501

14. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1053



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 43 501 – 43 501 10 835 – 10 835
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege ± –5 269 – –5 269 –3 768 – –3 768
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

(–) – – – –925 – –925
 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

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

(1±2–3–4) 38 232 – 38 232 7 992 – 7 992
 6. Finanszírozásból származó korrekciók ± 1 792 – 1 792 248 – 248
 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) 40 024 – 40 024 8 240 – 8 240
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Sár szent mi hály Köz ség Ön kor mány zatának 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 össze vont 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 össze vont 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.

Karpf né Ko lozs vá ri Bor bá la Ibo lya s. k.,
könyv vizs gá ló
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Sá tor al ja új hely Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 614 820 – 8 614 820 8 894 445 – 8 894 445
I. Im ma te ri á lis ja vak 16 270 – 16 270 15 157 – 15 157
II. Tár gyi esz kö zök 7 884 507 – 7 884 507 8 067 870 – 8 067 870
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 148 773 – 148 773 266 584 – 266 584
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 565 270 – 565 270 544 834 – 544 834
B) FORGÓESZKÖZÖK 931 007 – 931 007 538 972 – 538 972

I. Kész le tek 37 234 – 37 234 34 091 – 34 091
II. Kö ve te lé sek 247 358 – 247 358 75 283 – 75 283
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 446 044 – 446 044 187 662 – 187 662
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 200 371 – 200 371 241 936 – 241 936

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 9 545 827 – 9 545 827 9 433 417 – 9 433 417

D) SAJÁT TÕKE 8 745 722 – 8 745 722 8 771 147 – 8 771 147
1. In du ló tõ ke 1 215 842 – 1 215 842 1 215 842 – 1 215 842
2. Tõ ke vál to zá sok 7 529 880 – 7 529 880 7 555 305 – 7 555 305

E) TARTALÉKOK 375 214 – 375 214 172 328 – 172 328
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 375 214 – 375 214 172 328 – 172 328
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 424 891 – 424 891 489 942 – 489 942
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 31 275 – 31 275 75 136 – 75 136
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 122 415 – 122 415 157 536 – 157 536
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 271 201 – 271 201 257 270 – 257 270

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 9 545 827 – 9 545 827 9 433 417 – 9 433 417

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 2 517 174 2 627 871 2 598 538
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 858 450 871 965 867 016
03. Do lo gi ki adá sok 1 647 476 1 865 530 1 718 397
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 149 209 509 008 504 097
05. El lá tot tak jut ta tá sai 810 1 576 1 505
06. Fel újí tás 251 333 54 826 54 826
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 294 504 423 852 378 802
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 44 808 58 557 58 879
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 5 763 764 6 413 185 6 182 060
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 27 602 27 602 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –
15. Ki adá sok össze sen 5 791 366 6 440 787 6 182 060
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 345 839 381 803 380 531

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 316 670 1 356 570 1 328 969

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 109 700 122 483 122 702

19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 102 700 113 377 86 097

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 3 494 150 3 992 040 4 013 252

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 909 260 1 477 601 1 476 001

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 525 007 140 802 133 721

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 5 791 366 5 993 698 5 979 175

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 447 089 447 451

28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –13 956

29. Be vé te lek össze sen 5 791 366 6 440 787 6 412 670

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 446 044 – 446 044 187 637 – 187 637

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –70 830 – –70 830 –15 309 – –15 309

3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 
vá nya 770 – 770 1 535 – 1 535

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 374 444 – 374 444 170 793 – 170 793

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –33 184 – –33 184 –18 347 – –18 347

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 341 260 – 341 260 152 446 – 152 446

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 egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és
té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze -
rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves
költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli
elvek szerint készítették el.
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Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló a Sá tor al ja új hely Vá ro si Ön kor mány zat 2005.
de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni és pénz ügyi hely ze té rõl megbízható és valós képet ad.

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

Fekete Tibor s. k.,
könyvvizsgáló

Segesd Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2005.

E Ft-ban

Esz kö zök
Be szá mo ló
zá ró ada tai

Ad uti ál ási
el té ré sek

Au di tált
egy sze rû sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A)  BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 824 481 – 824 481
I. Immateriális javak 1 662 – 1 662

II. Tárgyi eszközök 784 605 – 784 605
III. Befektetett pénzügyi eszközök – – –
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 38 214 – 38 214

B)  FORGÓESZKÖZÖK 31 866 – 31 866
I. Készletek 539 – 539

II. Követelések 7 162 – 7 162
III. Értékpapírok – – –
IV. Pénzeszközök 6 082 – 6 082
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 18 083 – 18 083

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 856 347 – 856 347

D)  SAJÁT TÕKE 732 337 – 732 337
1. Induló tõke 65 413 – 65 413
2. Tõkeváltozások 666 924 – 666 924
3. Értékelési tartalék – – –

E)  TARTALÉKOK 81 – 81
I. Költségvetési tartalékok 81 – 81

II. Vállalkozási tartalék – – –
F)  KÖTELEZETTSÉGEK 123 929 – 123 929

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 334 – 334
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 99 560 – 99 560

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24 035 – 24 035

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 856 347 – 856 347

Egyszerûsített 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 179 030 183 353 179 661
02. Munkaadókat terhelõ járulék 59 228 60 688 56 870
03. Dologi kiadások 77 076 87 031 90 894
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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. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 40 672 65 124 62 524
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 2 625 6 915 3 708
07. Felhalmozási kiadások 100 567 133 413 124 482
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 459 198 536 524 518 139
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 1 000 25 674 26 282
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen 1 000 25 674 26 282
12. Pénzforgalmi kiadások 460 198 562 198 544 421
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 788 3 696 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 3 902
15. Kiadások összesen 462 986 565 894 548 323
16. Intézményi mûködési bevételek 21 405 20 805 22 162
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 158 494 173 729 162 216
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 5 000 5 000 3 161
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – 60
20. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök 263 037 253 680 244 247
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 145 805 171 808 171 108
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 447 936 453 214 431 786
23. Hitelek és kölcsönök bevételei 12 050 109 110 111 004
24. Értékpapírok bevételei – – v
25. Finanszírozási bevételek összesen 12 050 109 110 111 004
26. Pénzforgalmi bevételek 459 986 562 324 452 790
27. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 000 3 570 4 029
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – 5 204
29. Bevételek összesen 462 986 565 894 552 023
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –11 050 –83 436 –82 324
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 11 050 83 436 84 722
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – 1 302

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Tárgy évi
költ ség ve té si
be szá mo ló

ada tai

Ad uti ál ási
el té ré sek

(±)

Tárgy évi
au di tált

egy sze rû sí tett
be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Záró pénzkészlet 6 015 – 6 015
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege –5 934 – –5 934
3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 81 – 81
6. Finanszírozásból származó korrekciók 241 – 241
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység ellátására 

felhasznált összeg – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) – – –

10. Módosított pénzmaradvány 322 – 322
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz 

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

A könyv vizs gá lat so rán Se gesd 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 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. rendeletben foglaltak és az általános
számviteli elvek szerint készítették el.

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

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

Soly már 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 11 711 313 11 735 990
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 988 8 385
II. Tár gyi esz kö zök 11 649 981 11 670 261
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 57 344 57 344
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 192 529 158 186
I. Kész le tek – –
II. Kö ve te lé sek 71 658 65 483
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 100 894 66 443
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 977 26 260

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 11 903 842 11 894 176

D) SAJÁT TÕKE 11 711 751 11 673 798
1. In du ló tõ ke 28 620 28 620
2. Tõ ke vál to zá sok 11 683 131 11 645 178
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 86 322 55 966
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 86 322 55 966
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 105 769 164 412
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 72 220 127 675
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 34 549 36 737

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 11 903 842 11 894 176
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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 428 592 431 095 422 590
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 138 118 138 964 137 374
03. Do lo gi ki adá sok 313 206 368 364 351 904
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 96 690 104 209 99 623
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 3 543 3 543
06. Fel újí tás – 93 528 88 548
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 116 074 288 814 287 424
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 092 680 1 428 517 1 391 006
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) – – –
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 092 680 1 428 517 1 391 006
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 53 424 42 720 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 6 283
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 146 104 1 471 237 1 397 289
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 109 410 161 749 146 334
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 661 841 684 253 669 237
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 16 000 196 062 196 062
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 277 349 335 335 349 017
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 262 583 302 620 302 620
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 064 600 1 377 399 1 360 650
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei – – –
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) – – –
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 064 600 1 377 399 1 360 650
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 81 504 93 838 93 838
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 2 188
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 146 104 1 471 237 1 456 676
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) – – 63 482
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) – – –
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –4 095

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 100 894 66 443
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –14 572 –10 477
 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) 86 322 55 966
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 3 291 1 110
 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) 89 613 57 076
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 246 1 206
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 89 896 55 870
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a szer ve zet 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 felülvizsgáltam. Vizsgálatom alap ján ele gen dõ
és meg fe le lõ bi zo nyos sá got szereztem ar ról, hogy a be szá mo lót a fen ti kor lá to zá sok kal a szám vi te li tör vény ben, a vo nat -
ko zó kor mány ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el, ki vé ve a fel so rolt kor lá to zó
tényezõket.

Az ön kor mány zat mér le gé nek egye zõ esz köz és for rás ol da li fõ össze ge: 11 894 176 E Ft.
A pénz for gal mi je len tés ada tai el len õriz he tõ en tar tal maz zák az ön kor mány zat költ ség ve té si gaz dál ko dá sá nak ala ku -

lá sát és az emö gött meg hú zó dó pénz fo lya ma to kat. A pénz for gal mi je len tés egyez õs éget biz to sí tott az alap do ku men tu -
mok kal és a szin te ti zált nyil ván tar tá sok kal.

A költ ség ve té si be szá mo ló hoz kap cso ló dó ren de let ter ve zet, szö ve ges in dok lás és a kép vi se lõ-tes tü le ti anyag hoz fû -
zött mel lék le tek lé nye gi vo nat ko zá suk ban ki elé gí tik a jog sza bá lyi kö ve tel mé nye ket, meg fe le lõ tá jé koz ta tást nyúj ta nak a 
kép vi se lõ-tes tü let tag jai szá má ra.

A költ ség ve té si be szá mo ló lé nye ges hi bá kat nem tar tal maz. Az ön kor mány zat mû kö dé sé nek ha té kony sá ga, pénz esz -
kö ze i nek  rendeltetésszerû fel hasz ná lá sa, a pénz ügyi-szám vi te li el szá mo lá sa meg bíz ha tó.

A könyv vizs gá lat ered mé nye ként meg ál la pít ha tó, hogy az ön kor mány zat költ ség ve té si be szá mo ló ja a fen ti kor lá to -
zás sal a pénz ügyi és va gyo ni hely ze té rõl meg bíz ha tó, va lós ké pet ad.

Ma tu ko vics Gá bor s. k.,
könyv vizs gá ló

Sza bad kí gyós 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 907 642 – 907 642 1 190 928 – 1 190 928
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 083 – 6 083 7 513 – 7 513

II. Tár gyi esz kö zök 482 721 – 482 721 702 421 – 702 421
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 27 103 – 27 103 24 356 – 24 356
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 391 735 – 391 735 456 638 – 456 638
B) FORGÓESZKÖZÖK 45 479 – 45 479 61 522 – 61 522

I. Kész le tek 2 420 – 2 420 2 441 – 2 441
II. Kö ve te lé sek 12 787 – 12 787 12 569 – 12 569

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 23 644 – 23 644 35 413 – 34 413
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 6 628 – 6 628 11 099 – 11 099

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 953 121 – 953 121 1 252 450 – 1 252 450

D) SAJÁT TÕKE 807 817 – 807 817 1 008 458 – 1 008 458
1. In du ló tõ ke 34 599 – 34 599 34 599 – 34 599
2. Tõ ke vál to zá sok 773 218 – 773 218 973 859 – 973 859
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 17 995 – 17 995 34 883 – 34 883
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 17 995 – 17 995 34 883 – 34 883

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 127 309 – 127 309 209 109 – 209 109
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 57 296 – 57 296 70 501 – 70 501

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 57 736 – 57 736 126 979 – 126 979
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 277 – 12 277 11 629 – 11 629

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 953 121 – 953 121 1 252 450 – 1 252 450

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 136 487 137 531 128 064
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 47 725 47 509 43 186
03. Do lo gi ki adá sok 93 400 107 790 105 325
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 70 582 77 548 71 041
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 115 569 110 383
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 30 349 143 134 61 593
08. Hi te lek ki adá sai 37 396 37 396 7 396
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 415 939 666 477 525 988
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 749 11 899 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 4 471
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 418 688 678 376 530 459
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 24 839 25 564 23 034
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 134 584 133 495 130 238
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 3 708 7 548 7 547
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 700 1 823 1 823
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 156 942 420 699 348 614
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 127 192 157 343 157 343
20. Hi te lek be vé te lei 89 576 72 076 33 443
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) 409 649 659 382 542 876
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 9 039 18 994 20 158
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –648
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 418 688 678 376 562 386

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 23 644 – 23 644 35 413 – 35 413
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –5 649 – –5 649 –530 – –530
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – – – –
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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

 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) 17 995 – 17 995 34 883 – 34 883

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –1 164 – –1 164 –3 319 – –3 319
 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 (±) 2 163 – 2 163 – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány

(5±6±7±8±9) 18 994 – 18 994 31 564 – 31 564
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 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
pénzmaradvány-kimutatása a szám vi te li tör vény ben és a költ ség ve tés alap ján gaz dál ko dó szer ve ze tek be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé rõl szó ló több ször mó do sí tott 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben meg fo gal ma zott el -
vek sze rint ke rült össze ál lí tás ra.

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, va lós ké pet ad.
Az egy sze rû sí tett mér leg fõ össze gét 1 252 450 E Ft-ban fo gad tam el.
A mó do sí tott pénz ma rad vány 31 564 E Ft.

Ga lus ka Jó zsef né s. k.,
könyv vizs gá ló

Sza bolcs-Szat már-Be reg 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 20 357 353 – 20 357 353 21 106 947 – 21 106 947
I. Im ma te ri á lis ja vak 94 633 – 94 633 177 602 – 177 602

II. Tár gyi esz kö zök 18 900 489 – 18 900 489 19 596 655 – 19 596 655
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 93 896 – 93 896 92 429 – 92 429
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 1 268 335 – 1 268 335 1 240 261 – 1 240 261
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

B) FORGÓESZKÖZÖK 4 577 576 – 4 577 576 4 631 379 – 4 631 379
I. Kész le tek 525 171 – 525 171 440 260 – 440 260

II. Kö ve te lé sek 1 222 930 – 1 222 930 1 357 650 – 1 357 650
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 803 186 – 1 803 186 1 883 928 – 1 883 928
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 026 289 – 1 026 289 949 541 – 949 541

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 24 934 929 – 24 934 929 25 738 326 – 25 738 326

D) SAJÁT TÕKE 20 141 145 – 20 141 145 20 564 684 – 20 564 684
1. In du ló tõ ke 4 440 977 – 4 440 977 4 426 703 – 4 426 703
2. Tõ ke vál to zá sok 15 700 168 – 15 700 168 16 137 981 – 16 137 981
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 211 657 – 1 211 657 1 311 093 – 1 311 093
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 205 856 – 1 205 856 1 310 011 – 1 310 011

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 5 801 – 5 801 1 082 – 1 082
F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 582 127 – 3 582 127 3 862 549 – 3 862 549

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 819 426 – 819 426 820 121 – 820 121
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 144 882 – 1 144 882 1 520 051 – 1 520 051

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 617 819 – 1 617 819 1 522 377 – 1 522 377

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 24 934 929 – 24 934 929 25 738 326 – 25 738 326

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 12 757 197 13 643 204 13 342 051
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 4 177 842 4 581 217 4 340 352
03. Do lo gi ki adá sok 10 712 755 12 347 788 11 983 676
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 339 898 395 781 399 109
05. El lá tot tak jut ta tá sai 638 029 668 808 665 122
06. Fel újí tás 39 525 243 849 222 694
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 824 405 1 811 533 1 578 466
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 29 489 651 33 692 180 32 531 470
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 153 223 160 322 160 626
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 153 223 160 322 160 626
12. Pénz for gal mi ki adá sok 29 642 874 33 852 502 32 692 096
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 111 452 91 403 5 600
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –76 748
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 29 754 326 33 943 905 32 620 948
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 822 297 2 292 775 2 346 375
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 5 816 565 5 807 572 5 893 260
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 40 000 49 923 52 466
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 4 476
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 21 795 464 24 337 978 24 292 681
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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 4 382 798 4 971 031 4 901 947
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 29 474 326 32 488 248 32 584 782
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 200 000 349 281 206 750
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 200 000 349 281 206 750
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 29 674 326 32 837 529 32 791 532
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 80 000 1 106 376 1 095 649
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –84 057
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 29 754 326 33 943 905 33 803 124
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –46 777 –188 959 1 143 361
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 46 777 188 959 46 124
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –7 309

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 1 651 577 – 1 651 577 1 743 704 – 1 743 704
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –439 920 – –439 920 –432 611 – –432 611
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –17 996 – –17 996 147 562 – 147 562
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 5 801 – 5 801 1 082 – 1 082
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 1 223 852 – 1 223 852 1 162 449 – 1 162 449
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 26 425 – 26 425 18 238 – 18 238
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –1 400 – –1 400 –756 – –756
 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 4 699 – 4 699 5 600 –4 672 928
 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) 1 253 576 – 1 253 576 1 185 531 –4 672 1 180 859
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 1 049 082 – 1 049 082 986 732 – 986 732
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 199 996 – 199 996 193 201 –4 672 188 529
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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 be vé te lei (fo lyó be vé te -
lek, ka mat fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lek, osz ta -
lék, ho zam be vé te lek és pénz for ga lom nél kü li
be vé tel együtt) 16 760 – 16 760 13 458 – 13 458

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség ki adá sai (fo lyó fel újí tá -
si, fel hal mo zá si és tõ ke ki adá sok (–) 10 959 – 10 959 12 376 – 12 376

 3.  Vállalkozási te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2+3+4) 5 801 – 5 801 1 082 – 1 082

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 134 – 134 154 – 154

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz -
nál ni ter ve zett ered mény (–) 5 667 – 5 667 6 528 –5 600 928

 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 (5–6–7+8) – – – –5 600 5 600 –

 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 1 102 – 1 102 –4 518 4 518 –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A fe lül vizs gá lat so rán olyan tör vény sér tést, vagy sza bály ta lan sá got nem ta pasz tal tam, amely az ön kor mány zat va gyo -
ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl adott kép meg bíz ha tó sá gát és va ló ság tar tal mát meg kér dõ je lez né, ezért az aláb bi
hi te le sí tõ zá ra dé kot adom:

„A könyv vizs gá lat so rán a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Köz gyû lés 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si
be szá mo ló ját, azok ré sze it és té te le it, an nak köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la -
ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam. En nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról,
hogy az egy sze rû sí tett költ ség ve té si  beszámolót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei, be szá mo -
lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak sze rint
ál lí tot ták össze. Az ön kor mány za ti in gat lan ka tasz ter  nyilván tartásában, 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 tés ada ta i val össz hang ban van nak. Az egy sze rû sí tett
éves költ ség ve té si be szá mo ló az ön kor mány za ti va gyon, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós
képet ad.”

Lász ló And rás s. k.,
könyv vizs gá ló
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Sza jol 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 2 303 669 – 2 303 669 2 316 975 – 2 316 975
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 260 – 2 260 1 286 – 1 286
II. Tár gyi esz kö zök 1 205 308 – 1 205 308 1 255 094 – 1 255 094
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 973 – 973 793 – 793
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 1 095 128 – 1 095 128 1 059 802 – 1 059 802
B) FORGÓESZKÖZÖK 110 114 – 110 114 94 923 – 94 923

I. Kész le tek 673 – 673 440 – 440
II. Kö ve te lé sek 62 970 – 62 970 51 497 – 51 497
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 35 892 – 35 892 31 329 – 31 329
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 579 – 10 579 11 657 – 11 657

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 413 783 – 2 413 783 2 411 898 – 2 411 898

D) SAJÁT TÕKE 2 218 740 – 2 218 740 2 245 528 – 2 245 528
1. In du ló tõ ke 46 619 – 46 619 46 619 – 46 619
2. Tõ ke vál to zá sok 2 172 121 – 2 172 121 2 198 909 – 2 198 909

E) TARTALÉKOK 27 736 – 27 736 25 012 – 25 012
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 27 736 – 27 736 25 012 – 25 012
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 167 307 – 167 307 141 358 – 141 358
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 42 365 – 42 365 34 469 – 34 469
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 106 207 – 106 207 88 915 – 88 915
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 18 735 – 18 735 17 974 – 17 974

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 413 783 – 2 413 783 2 411 898 – 2 411 898

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 242 669 253 182 250 284
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 79 909 82 589 81 304
03. Do lo gi ki adá sok 117 553 151 403 142 000
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 58 540 64 859 64 278
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 7 979 9 617 8 929
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 21 921 77 993 74 247
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 528 571 639 643 621 042
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 100 000 457 263 44 408
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 100 000 457 263 44 408
12. Pénz for gal mi ki adá sok 628 571 1 096 906 665 450
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 11 079 8 373 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 078
15. Ki adá sok össze sen 639 650 1 105 279 666 528
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 34 409 33 264 35 458

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 235 572 265 367 263 936

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 14 000 15 868 12 488

19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 800 15 868 12 488

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 233 869 315 986 318 482

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 186 399 209 924 209 924

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 517 850 630 485 630 364

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 121 800 445 046 32 362

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

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 121 800 445 046 32 362

26. Pénz for gal mi be vé te lek 639 650 1 075 531 662 726

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 29 748 29 749

28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –766

29. Be vé te lek össze sen 639 650 10 105 279 691 709

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –21 800 12 217 39 071

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 21 800 –12 217 –12 046

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –1 844

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 35 892 – 35 892 31 324 – 31 324

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –8 156 – –8 156 –6 312 – –6 312

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 27 736 – 27 736 25 012 – 25 012

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 –14 640 – –14 640 –12 985 – –12 985

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 13 096 – 13 096 12 027 – 12 027

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 11 084 – 11 084 12 027 – 12 027

13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 2 012 – 2 012 – – –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Sza jol Köz ség Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an -
nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok
alap ján 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 a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, a Sza jol 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 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.

Fe hér And rás né s. k.,
könyv vizs gá ló

Sza koly 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 1 433 953 – 1 433 953 1 399 539 – 1 399 539
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 122 – 1 122 704 – 704

II. Tár gyi esz kö zök 1 401 894 – 1 401 894 1 368 857 – 1 368 857
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 159 – 1 159 1 159 – 1 159
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 29 778 – 29 778 28 819 – 28 819

B) FORGÓESZKÖZÖK 37 790 – 37 790 18 693 – 18 693
I. Kész le tek 4 027 – 4 027 982 – 982

II. Kö ve te lé sek 5 603 – 5 603 9 441 – 9 441
III. Ér ték pa pí rok 100 – 100 100 – 100
IV. Pénz esz kö zök 24 867 –  24 867 4 142 – 4 142
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 3 193 – 3 193 4 028 – 4 028

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 471 743 – 1 471 743 1 418 232 – 1 418 232

D) SAJÁT TÕKE 1 423 969 – 1 423 969 1 383 110 – 1 383 110
1. In du ló tõ ke 78 136 – 78 136 78 136 – 78 136
2. Tõ ke vál to zá sok 1 345 833 – 1 345 833 1 304 974 – 1 304 974
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 4 723 – 4 723 –19 418 – –19 418
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 13 622 – 13 622 –19 418 – –19 418

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok –8 899 – –8 899 – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 43 051 – 43 051 54 540 – 54 540
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 19 714 – 19 714 26 952 – 26 952
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 23 337 – 23 337 27 588 – 27 588

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 471 743 – 1 471 743 1 418 232 –  1 418 232
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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 253 663 253 663 251 245
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 80 305 80 305 81 648
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 187 297 187 853 148 167
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 104 677 105 568 112 510
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 38 840 38 840 11 406
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 664 782 666 229 604 976
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 15 214 15 214 16 372
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 15 214 15 214 16 372
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 679 996 681 443 621 348
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 568 3 568 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 835
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 683 564 685 011 622 183
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 110 071 110 071 101 883
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 168 957 171 220 172 378
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 781 2 781 714
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 333 195 322 405 322 232
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 292 307 281 502 281 502
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 615 004 606 477 597 207
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 52 045 62 034 –
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) 52 045 62 034 –
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 667 049 668 511 597 207
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 16 515 16 500 16 551
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 4 251
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 683 564 685 011 618 009
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 (+)]
–36 831 –46 820 8 782

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 36 831 46 820 –16 372
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 3 416

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 24 867 – 24 867 4 142 – 4 142
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –20 144 – –20 144 –23 560 – –23 560
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –31 419 – –31 419 –5 152 – –5 152
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) –1 957 – –1 957 – – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 38 099 – 38 099 –14 266 – –14 266
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –2 291 – –2 291 –5 046 – –5 046
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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) 35 808 – 35 808 –19 312 – –19 312
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 35 808 – 35 808 – – –
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
be vé te lei 40 900 – 40 900 33 872 – 33 872

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 42 857 – 42 857 33 872 – 33 872

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) –1 957 – –1 957 – – –

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 69 – 69 – – –

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

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

 7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz for gal -
mi ered mé nye (3–4–5±6) –2 026 – –2 026 – – –

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

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

(7+8–9) –2 026 – –2 026 – – –
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 –1 957 – –1 957 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Sza koly Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló -
ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát, az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar -
dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az 
egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si
és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben 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 költ ség ve té si be szá mo ló Sza koly Köz ség Ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va -
gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Az ön kor mány zat in gat lan ka tasz ter-nyil ván tar tá sá ban, va la mint a zár szám adás hoz ké szí tett va gyon ki mu ta tá sá ban
sze rep lõ ér ték ada to kat az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ada ta i val össz hang ban sze re pel te tik.

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

Száz ha lom bat ta Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 27 552 514 – – 27 100 952 – –
I. Im ma te ri á lis ja vak 159 285 – – 145 039 – –

II. Tár gyi esz kö zök 22 183 235 – – 21 071 573 – –
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 882 501 – – 3 448 624 – –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 1 327 493 – – 2 435 716 – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 6 346 744 – – 10 291 210 – –
I. Kész le tek 6 526 – – 2 532 – –

II. Kö ve te lé sek 220 767 – – 233 572 – –
III. Ér ték pa pí rok 5 693 919 – – 9 683 055 – –
IV. Pénz esz kö zök 321 030 –  – 276 259 – –
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 104 502 – – 95 792 – –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 33 899 258 – – 37 392 162 – –

D) SAJÁT TÕKE 33 086 933 – – 36 528 739 – –
1. In du ló tõ ke 903 184 – – 903 184 – –
2. Tõ ke vál to zá sok 32 183 749 – – 35 625 555 – –
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 361 591 – – 306 185 – –
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 358 777 – – 305 125 – –

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 2 814 – – 1 060 – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 450 734 – – 557 238 – –
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 66 350 – – – – –

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 320 443 – – 491 372 – –
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 63 941 – – 65 866 – –

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 33 899 258 – – 37 392 162 –  –
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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 1 989 255 2 234 077 2 102 100
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 619 482 701 658 665 814
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 1 926 767 2 288 653 2 257 290
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 627 468 690 188 661 793
05. El lá tot tak jut ta tá sai 2 000 2 000 2 000
06. Fel újí tás 151 097 249 186 121 523
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 321 657 974 474 526 089
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 5 637 726 7 140 236 6 336 609
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 229 385 332 385 328 465
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 3 171 360 3 989 136
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 229 385 3 503 745 4 317 601
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 5 867 111 10 643 981 10 654 210
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 268 242 77 447 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –8 710
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 7 135 353 10 721 428 10 645 500
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 571 630 597 505 1 128 067
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 3 766 346 5 230 477 5 073 667
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 762  122 614 441 2 683 033
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 56 122 58 665 81 747
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 1 056 838 1 298 827 1 586 144
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 981 987 1 216 026 1 216 026
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 6 156 936 7 741 250 10 470 911
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 978 417 144 495 127 893
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 2 553 736 –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 978 417 2 698 231 127 893
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 7 135 353 10 439 481 10 598 804
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 281 947 430 281
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 1 833
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 7 135 353 10 721 428 11 030 918
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –749 032 805 514 4 564 583
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 749 032 –805 514 –4 189 708
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 10 543

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 321 030 – – 276 167 – –
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 40 561 – – 30 018 – –
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 64 173 – – 200 608 – –
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 2 814 – – 1 060 – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 294 604 – – 104 517 – –
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 820 – – –3 748 – –
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –17 291 – – –125 431 – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 279 133 – – –24 662 – –
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
be vé te lei 6 857 – – 4 891 – –

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 4 043 – – 3 831 – –

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 2 814 – – 1 060 – –

 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 (–) 2 814 – – – – –

  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) – – – 1 060 – –

 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) – – – 1 060 – –
11. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés – – – – – –
12. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 2 814 – – 1 060 – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló 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.
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Száz ha lom bat ta Vá ros Ön kor mány zat 2005. költ ség ve té si évi könyv vizs gá la ta so rán meg ál la pí tot tam, hogy az in gat -
lan ka tasz ter-nyil ván tar 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.

Az ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-i éves be szá mo ló ját, a 2005. már ci us 16-án kelt könyv vizs gá lói je len té sem sze -
rint kor lá to zás nél kü li zá ra dék kal bo csá tom ki.

Szép Ta más s. k.,
könyv vizs gá ló

Szeg ha lom 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 6 420 092 6 986 371
I. Im ma te ri á lis ja vak 45 591 25 022
II. Tár gyi esz kö zök 5 534 080 4 999 477
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 56 107 59 599
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 784 314 1 902 273

B) FORGÓESZKÖZÖK 290 475 352 222
I. Kész le tek 4 937 3 049
II. Kö ve te lé sek 75 948 80 585
III. Ér ték pa pí rok – 2 822
IV. Pénz esz kö zök 145 921 197 880
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 63 669 67 886

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 710 567 7 338 593

D) SAJÁT TÕKE 6 444 196 7 016 779
1. In du ló tõ ke 305 705 305 705
2. Tõ ke vál to zá sok 6 138 491 6 711 074
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 131 129 189 763
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 131 129 189 763
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 135 242 132 051
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 56 780 56 048
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 78 642 76 003

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 710 67 7 338 593

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 864 458 908 523 877 757
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 285 103 298 250 289 297
03. Do lo gi ki adá sok 266 074 400 997 385 112
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 217 751 233 340 253 497
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 5 437 5 149
06. Fel újí tás 122 351 166 814 171 894
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

07. Fel hal mo zá si ki adá sok 750 321 807 762 774 099
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 2 606 058 2 821 123 2 756 805
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 6 000 8 299 7 499
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 2 822 2 822
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 6 000 11 121 10 321
12. Pénz for gal mi ki adá sok 2 612 058 2 832 244 2 767 126
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 89 567 31 353 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 4 217
15. Ki adá sok össze sen 2 701 625 2 863 597 2 771 343
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 322 435 325 855 300 425
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 919 047 928 647 953 673
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 10 000 10 000 33 847
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 32 392
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 1 448 143 1 570 236 1 516 692
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 914 521 1 128 723 1 127 912
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 2 699 625 2 834 738 2 804 637
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 2 000 2 000 21 123
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 2 000 2 000 21 123
26. Pénz for gal mi be vé te lek 2 701 625 2 836 738 2 825 760
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 26 859 55 197
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –2 966
29. Be vé te lek össze sen 2 701 625 2 863 597 2 877 991
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 4 000 9 121 103 029
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –4 000 –9 121 10 802
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –7 183

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 143 014 194 465
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –11 885 –4 702
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 86 945 91 289
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 44 184 98 474
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –12 980 –19 544
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 31 204 78 930
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 11 368 38 703
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 21 355 40 227

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Szeg ha lom 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, 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 -
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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 egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Szeg ha lom Vá ros Ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi
hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

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

Szent gott hárd 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 6 782 717 – 6 782 717 6 933 067 – 6 933 067
I. Im ma te ri á lis ja vak 29 316 – 29 316 61 771 – 61 771

II. Tár gyi esz kö zök 5 064 443 – 5 064 443 4 991 738 – 4 991 738
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 632 574 – 632 574 621 703 – 621 703
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 1 056 384 – 1 056 384 1 257 855 – 1 257 855
B) FORGÓESZKÖZÖK 256 016 – 256 016 114 878 – 114 878

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 50 414 – 50 414 30 327 – 30 327

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 199 883 – 199 883 78 925 – 78 925
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 719 – 5 719 5 626 – 5 626

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 7 038 733 – 7 038 733 7 047 945 – 7 047 945

D) SAJÁT TÕKE 6 475 169 – 6 475 169 6 254 301 – 6 254 301
1. In du ló tõ ke 600 420 – 600 420 600 420 – 600 420
2. Tõ ke vál to zá sok 5 874 749 – 5 874 749 5 653 881 – 5 653 881
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 161 480 – 161 480 44 695 – 44 695
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 161 480 – 161 480 44 695 – 44 695

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 402 084 – 402 084 748 949 – 748 949

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 30 544 – 30 544 197 203 – 197 203
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 327 418 – 327 418 511 890 – 511 890

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 44 122 – 44 122 39 856 – 39 856

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 7 038 733 – 7 038 733 7 047 945 – 7 047 945
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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 811 003 626 178 608 201
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 262 008 198 763 192 922
03. Do lo gi ki adá sok 554 437 693 842 684 223
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 589 007 1 061 857 732 929
05. El lá tot tak jut ta tá sai 3 152 1 966 1 966
06. Fel újí tás 12 700 51 165 50 575
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 836 787 506 379 339 308
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 3 069 094 3 140 150 2 610 124
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 192 051 192 051 192 051
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 192 051 192 051 192 051
12. Pénz for gal mi ki adá sok 3 261 145 3 332 201 2 802 175
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 70 520 31 747 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –93
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 3 331 665 3 363 948 2 802 082
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 194 210 181 001 209 373
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 682 792 721 258 734 545
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 44 480 53 781 75 143
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 424 480 43 480 29 139
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 1 407 311 1 170 825 1 150 323
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 659 525 753 307 753 307
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 2 328 793 2 126 865 2 169 384
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 899 529 1 008 007 516 006
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) 899 529 1 008 007 516 006
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 3 228 322 3 134 872 2 685 390
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 103 343 229 076 239 772
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –4 608
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 3 331 665 3 363 948 2 920 554
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –707 478 –815 956 –200 968
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 707 478 815 956 323 955
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –4 515

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 199 721 – 199 721 78 421 – 78 421
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –38 241 – –38 241 –33 726 – –33 726
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 8 563 – 8 563 688 – 688
 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) 152 917 – 152 917 44 007 – 44 007
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –71 558 – –71 558 –3 127 – –3 127
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány
(5±6±7±8±9) 81 359 – 81 359 40 880 – 40 880

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 – – – 138 – 138

12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -
vány 33 954 – 33 954 27 323 – 27 323

13. A 10. sza bad pénz ma rad vány 47 405 – 47 405 13 419 – 13 419

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Szent gott hárd Vá ros Ön kor mány za ta éves költ ség ve té si be szá mo ló ját (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 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. ren de let ben fog lal tak és az
ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el. Az éves költ ség ve té si be szá mo ló (az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si
be szá mo ló) az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

Dr. Hor váth Fe renc s. k.,
könyv vizs gá ló

Szent ki rály sza bad ja 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 1 064 833 –1 271 1 063 562 1 087 604 19 561 1 107 165
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 173 – 1 173 715 – 715
II. Tár gyi esz kö zök 759 608 – 759 608 791 158 19 561 810 719
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 8 293 –1 271 7 022 10 413 – 10 413
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 295 759 – 295 759 285 318 – 285 318
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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 147 761 1 253 149 014 87 423 3 030 90 453
I. Kész le tek 259 – 259 384 – 384
II. Kö ve te lé sek 7 770 1 253 9 023 4 308 3 030 7 338
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 138 135 – 138 135 80 961 – 80 961
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 597 – 1 597 1 770 – 1 770

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 212 594 –18 1 212 576 1 175 027 22 591 1 197 618

D) SAJÁT TÕKE 979 475 –342 979 133 1 009 117 22 591 1 031 708
1. In du ló tõ ke 3 675 – 3 675 3 675 – 3 675
2. Tõ ke vál to zá sok 975 800 –342 975 458 1 005 442 22 591 1 028 033
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 131 409 – 131 409 78 380 – 78 380
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 131 409 – 131 409 78 380 – 78 380
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 101 710 324 102 034 87 530 – 87 530
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 86 116 –9 568 76 548 66 979 – 66 979
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 7 271 9 892 17 163 16 200 – 16 200
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 323 – 8 323 4 351 – 4 351

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 212 594 –18 1 212 576 1 175 027 22 591 1 197 618

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 119 747 128 909 127 033
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 38 720 41 673 40 404
03. Do lo gi ki adá sok 61 911 96 424 74 135
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 33 759 37 204 32 047
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 021 – –
06. Fel újí tás 45 561 25 920 23 348
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 850 23 853 24 285
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 302 569 353 983 321 252
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 9 600 12 700 12 519
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 9 600 12 700 12 519
12. Pénz for gal mi ki adá sok 312 169 366 683 333 771
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 48 766 46 339 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 173
15. Ki adá sok össze sen 360 935 413 022 333 944
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 16 620 17 841 17 117
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 119 584 119 485 121 729
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 19 665 19 665
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 86 596 117 896 120 809
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 73 970 91 408 91 408
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 222 800 274 887 279 320
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei – – 1 422
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen – – 1 422
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

26. Pénz for gal mi be vé te lek 222 800 274 887 280 742
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 138 135 138 135 138 135
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –3 972
29. Be vé te lek össze sen 360 935 413 022 414 905
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 9 600 12 700 96 203
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –9 600 –12 700 –11 097
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –4 145

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 138 135 – 138 135 80 961 – 80 961
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –6 726 – –6 726 –2 581 – –2 581
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 131 409 – 131 409 78 380 – 78 380
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –5 896 – –5 896 –1 561 – –1 561
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 125 513 – 125 513 76 819 – 76 819
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 mérleg és pénzmaradvány-kimutatása 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, pénzmaradvány-kimutatás
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
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Szi get szent mik lós Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 18 025 416 – 18 025 416 18 638 523 – 18 638 523
I. Im ma te ri á lis ja vak 33 363 –11 927 21 436 25 810 – 25 810
II. Tár gyi esz kö zök 14 778 679 11 927 14 790 606 15 480 028 – 15 480 028
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 159 655 – 159 655 134 844 – 134 844
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 3 053 719 – 3 053 719 2 997 841 – 2 997 841
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 198  613 – 1 198  613 751 655 – 751 655

I. Kész le tek 4 524 – 4 524 3 521 – 3 521
II. Kö ve te lé sek 133 378 – 133 378 162 978 – 162 978
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 977 479 – 977 479 497 576 – 497 576
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 83 232 – 83 232 87 580 – 87 580

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 19 224 029 – 19 224 029 19 390 178 – 19 390 178

D) SAJÁT TÕKE 17 599 434 – 17 599 434 18 311 951 – 18 311 951
1. In du ló tõ ke 512 752 – – 512 752 – 512 752
2. Tõ ke vál to zá sok 17 086 682 – 17 086 682 17 788 199 – 17 799 199
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 910 018 – 910 018 444 144 – 444 144
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 910 018 – 910 018 444 144 – 444 144
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 714 577 – 714 577 634 083 – 634 083
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 226 269 – 226 269 148 222 – 148 222
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 337 615 – 337 615 344 849 – 344 849
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 150 693 – 150 693 141 012 – 141 012

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 19 224 029 – 19 224 029 19 390 178 – 19 390 178

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 1 532 807 1 583 899 1 555 128
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 497 765 510 333 502 443
03. Do lo gi ki adá sok 702 489 1 053 033 960 608
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 347 826 340 070 312 903
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 96 674 536 993 469 927
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 488 066 1 363 059 354 074
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 4 665 627 5 387 387 4 155 083
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 92 169 105 483 101 776
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 92 169 105 483 101 776
12. Pénz for gal mi ki adá sok 4 757 796 5 492 870 4 256 859
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 374 204 143 302 –

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 4 348

15. Ki adá sok össze sen 5 132 000 5 636 172 4 261 207

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 264 868 278 057 269 629

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 2 202 896 2 196 366 2 177 231

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 271 000 271 104 37 679

19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 8 000 8 000 10 607

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 1 067 356 1 223 849 1 266 671

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 017 491 1 054 428 1 054 428

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 3 806 120 3 969 376 3 751 210

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 639 880 741 880 9 255

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 36 000 36 000 30 520

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 675 880 777 880 39 775

26. Pénz for gal mi be vé te lek 4 482 000 4 747 256 3 790 985

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 650 000 888 916 884 587

28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –14 048

29. Be vé te lek össze sen 5 132 000 5 636 172 4 661 524

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –583 711 –672 397 480 714

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 583 711 672 397 –62 001

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –18 396

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 959 885 – 959 885 475 615 – 475 615

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –49 867 – –49 867 –31 471 – –31 471

3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 
vá nya –54 095 – –54 095 –66 406 – –66 406

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 855 923 – 855 923 377 738 – 377 738

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 9 795 – 9 795 1 498 – 1 498

7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok –56 348 – –56 348 – – –

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 809 370 – 809 370 379 236 – 379 236

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

A könyv vizs gá lat so rán Szi get szent mik lós 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 vonatkozó
kormányrendelet szerint készítették 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 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 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont be szá mo lót köz zé té tel re al kal mas nak mi nõ sí tem, a hi te le sí tõ záradékot kiadom.

Tóth Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló

Szom bat 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 65 835 217 – 65 835 217 67 549 224 – 67 549 224
I. Im ma te ri á lis ja vak 53 784 – 53 784 162 045 – 162 045

II. Tár gyi esz kö zök 54 202 593 – 54 202 593 53 492 074 – 53 492 074
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 7 247 356 – 7 247 356 8 258 235 – 8 258 235
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 4 331 484 – 4 331 484 5 636 870 – 5 636 870
B) FORGÓESZKÖZÖK 2 304 643 – 2 304 643 1 581 550 – 1 581 550

I. Kész le tek 24 901 – 24 901 19 696 – 19 696
II. Kö ve te lé sek 745 222 – 745 222 641 065 – 641 065

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 052 391 – 1 052 391 326 215 – 326 215
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 482 129 – 482 129 594 574 – 594 574

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 68 139 860 – 68 139 860 69 130 774 – 69 130 774

D) SAJÁT TÕKE 63 269 821 – 63 269 821 63 039 594 – 63 039 594
1. In du ló tõ ke 2 937 054 – 2 937 054 2 883 194 – 2 883 194
2. Tõ ke vál to zá sok 60 332 767 – 60 332 767 60 156 400 – 60 156 400
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 036 662 – 1 036 662 435 599 – 435 599
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 036 662 – 1 036 662 435 599 – 435 599

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 833 377 – 3 833 377 5 655 581 – 5 655 581

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 996 310 – 1 966 310 3 104 217 – 3 104 217
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 339 209 – 1 339 209 2 066 174 – 2 066 174

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 497 858 – 497 858 485 190 – 485 190

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 68 139 860 – 68 139 860 69 130 774 – 69 130 774
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 7 088 852 7 364 846 7 24 592
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 2 356 875 2 437 409 2 360 121
03. Do lo gi ki adá sok 4 694 166 6 035 328 5 646 186
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 2 210 436 2 280 771 2 204 257
05. El lá tot tak jut ta tá sai 6 612 53 806 51 175
06. Fel újí tás 762 650 896 856 629 380
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 4 573 735 2 460 727 1 988 585
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 21 693 326 21 529 743 20 084 296
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 960 800 1 244 159 496 292
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 1 960 800 1 244 159 496 292
12. Pénz for gal mi ki adá sok 23 654 126 22 773 902 20 580 588
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 571 230 213 106 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 112 445
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 24 225 356 22 987 008 20 693 033
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 792 487 1 713 564 1 614 806
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 7 914 114 7 931 570 7 749 916
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 332 310 1 281 628 1 013 385
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 405 577 319 784 328 435
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 9 590 475 7 556 496 7 794 701
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 5 761 954 6 196 524 6 174 507
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 20 629 386 18 483 258 18 172 808
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 3 595 970 3 308 664 1 806 717
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) 3 595 970 3 308 664 1 806 717
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 24 225 356 21 791 922 19 979 525
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 1 195 086 1 201 664
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –13 783
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 24 225 356 22 987 008 21 167 406
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –1 635 170 –2 064 505 –709 824
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 1 635 170 2 064 505 1 310 425
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –126 228

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 1 051 109 – 1 051 109 323 818 – 323 818
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –14 447 – –14 447 111 781 – 111 781
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 113 729 – 113 729 106 077 – 106 077
 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) 922 933 – 922 933 329 522 – 329 522
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –12 855 – –12 855 –3 873 – –3 873
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány
(5±6±7±8±9) 910 078 – 910 078 325 649 – 325 649

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 8 546 – 8 546 5 324 – 5 324

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az ál lam ház tar tás szer ve ze te egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és
té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze -
rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves
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.

Csend es né Kó bor Il di kó s. k.,
könyv vizs gá ló

Szo mód 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 397 910 520 398 430 413 750 499 414 249
I. Im ma te ri á lis ja vak – – – 1 088 2 1 090

II. Tár gyi esz kö zök 190 297 520 190 817 220 811 497 221 308
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 27 422 – 27 422 23 910 – 23 910
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 180 191 – 180 191 167 941 – 167 941
B) FORGÓESZKÖZÖK 90 334 – 90 334 86 654 575 87 229

I. Kész le tek 56 – 56 33 – 33
II. Kö ve te lé sek 28 383 – 28 383 31 950 – 31 950

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 18 591 – 18 591 49 828 – 49 828
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 43 304 – 43 304 4 843 575 5 418

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 488 244 520 488 764 500 404 1 074 501 478
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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 345 482 520 346 002 370 973 499 371 472
1. In du ló tõ ke 22 442 – 22 442 22 442 22 442
2. Tõ ke vál to zá sok 323 040 520 323 560 348 531 499 349 030
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 52 631 – 52 631 40 360 – 40 360
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 52 631 – 52 631 40 360 – 40 360

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 90 131 – 90 131 89 071 575 89 646

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 62 365 – 62 365 54 094 – 54 094
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 18 502 – 18 502 20 666 – 20 666

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 264 – 9 264 14 311 575 14 886

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 488 244 520 488 764 500 404 1 074 501 478

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 96 914 98 599 93 733
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 33 020 34 980 30 821
03. Do lo gi ki adá sok 76 531 85 625 71 318
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 9 521 14 951 10 762
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 29 520 29 514
07. Fel hal mo zá si ki adá sok – 8 508 8 475
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 215 986 272 183 244 623
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 9 671 9 671 8 271
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 9 671 9 671 8 271
12. Pénz for gal mi ki adá sok 225 657 281 854 252 894
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 15 438 15 395 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –38 461
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 241 095 297 249 214 433
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 20 274 26 189 26 189
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 97 912 103 288 99 174
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 12 000 12 000
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 12 000 12 000
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 91 737 100 822 103 012
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 76 116 80 455 80 455
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 209 923 242 299 240 375
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 250 248 248
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) 250 248 248
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 210 173 242 547 240 623
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 30 922 54 702 53 120
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –625
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 241 095 297 249 293 118
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) 9 421 9 423 48 872
31. Fi nan szí–ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –9 421 –9 423 –8 023
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 37 836
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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 18 591 – 18 591 44 156 – 44 156
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge ± 34 040 – 34 040 –3 796 – –3 796
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 119 – 119 1 701 – 1 701
 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) 52 512 – 52 512 38 659 – 38 659
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók ± 385 – 385 75 – 75
 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) 52 897 – 52 897 38 734 – 38 734
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 17 892 – 17 892 5 782 – 5 782
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 35 005 – 35 005 32 952 – 32 952

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Vé le mé nyem sze rint Szo mód Köz ség Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo ló ját a szám vi te -
li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó -
ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak, az ál ta lá nos szám vi te li el vek ön kor mány za tok ra vo nat ko zó elõ írá -
sai sze rint ké szí tet ték el.

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

Bö röcz né Kõ sze gi Zsu zsan na s. k.,
könyv vizs gá ló
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Tab 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 2 437 813 – 2 437 813 2 527 835 – 2 527 835
I. Im ma te ri á lis ja vak 10 975 – 10 975 3 469 – 3 469

II. Tár gyi esz kö zök 2 041 464 – 2 041 464 2 148 998 – 2 148 998
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 15 047 – 15 047 15 368 – 15 368
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 370 327 – 370 327 360 000 – 360 000
B) FORGÓESZKÖZÖK 162 141 – 162 141 129 770 – 129 770

I. Kész le tek 4 438 – 4 438 4 439 – 4 439
II. Kö ve te lé sek 23 060 – 23 060 28 431 – 28 431

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 120 110 – 120 110 93 259 – 93 259
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 533 – 14 533 3 641 – 3 641

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 599 954 – 2 599 954 2 657 605 – 2 657 605

D) SAJÁT TÕKE 2 317 506 – 2 317 506 2 350 970 – 2 350 970
1. In du ló tõ ke 344 326 – 344 326 344 326 – 344 326
2. Tõ ke vál to zá sok 1 973 180 – 1 973 180 2 006 644 – 2 006 644
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 111 189 – 111 189 78 158 – 78 158
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 111 189 – 111 189 78 158 – 78 158

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 171 259 – 171 259 228 477 – 228 477

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 46 709 – 46 709 47 405 – 47 405
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 101 096 – 101 096 162 330 – 162 330

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 23 454 – 23 454 18 742 – 18 742

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 599 954 – 2 599 954 2 657 605 – 2 657 605

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 435 882 452 633 445 588
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 142 002 148 011 145 200
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 328 654 352 974 315 987
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 74 353 91 030 84 038
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 12 908 13 209 13 566
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 6 566 7 374 7 723
07. Fel újí tás 12 100 54 485 32 044
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 154 384 251 848 174 218
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 840 840 –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át -

adá sok
9 200 6 836 3 236

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – 3 500 3 500
12. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+12) 1 176 889 1 382 740 1 225 100
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 23 367 23 367 23 367
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 32 100 32 100 –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+...+17) 55 467 55 467 23 367
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 1 232 356 1 438 207 1 248 467
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 13 478 11 634 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –10 892
23. Ki adá sok össze sen (19+...+22) 1 245 834 1 449 841 1 237 575
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 187 138 187 436 180 802
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 338 009 339 936 331 233
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 147 747 187 205 162 015
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te -

lek
2 300 4 138 3 211

28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 84 610 90 460 80 064
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 34 160 38 760 48 077
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 49 567 124 307 54 503
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át -

vé te lek
– 1 488 394

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 236 265 303 648 294 175
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 236 265 303 648 291 912
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 1 000 1 000 1 130
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissz té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+...+28+30+31+32+34+35)
1 046 636 1 239 618 1 107 527

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – 17 512 14 869
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 149 197 108 967 93 040
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+...+40) 149 197 126 479 107 909
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 1 195 833 1 366 097 1 215 436
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 50 001 83 744 66 315
44. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –4 724
46. Be vé te lek össze sen (42+...+45) 1 245 834 1 449 841 1 277 027
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

(költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)
–93 730 –71 012 –51 258

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–18) 93 730 71 012 84 542
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok  különb -

sége (44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (45–22) 237 265 304 648 293 042

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 120 103 – 120 103 93 240 – 93 240
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –8 914 – –8 914 –15 082 – –15 082
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –500 – –500 1 972 – 1 972
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány
(1±2–3–4) 111 689 – 111 689 76 186 – 76 186

 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 (±) –1 948 – –1 948 –320 – –320
 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) 109 741 – 109 741 75 866 – 75 866
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 7 943 – 7 943 – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 101 719 – 101 719 69 628 – 69 628
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 118 – 118 6 445 – 6 445

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A 2005. évi be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben és az ál ta lá nos szám vi te li el vek ben fog lal tak sze rint ál lí tot ták össze.
Az éves be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Vo gel Alf réd s. k.,
könyv vizs gá ló

Tel ki bá nya 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 782 323 – 782 323 789 719 – 789 719
I. Im ma te ri á lis ja vak 989 – 989 737 – 737
II. Tár gyi esz kö zök 745 234 – 745 234 319 918 – 319 918
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 36 100 – 36 100 34 900 – 34 900
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

eszközök – – – 443 164 – 443 164
B) FORGÓESZKÖZÖK 11 085 – 11 085 17 772 – 17 772

I. Kész le tek 719 – 719 1 139 – 1 139
II. Kö ve te lé sek 1 035 – 1 035 1 411 – 1 411
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 7 196 – 7 196 15 222 – 15 222
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 135 – 2 135 – – –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 793 408 – 793 408 816 491 – 816 491
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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 781 424 – 781 424 801 056 – 801 056
1. In du ló tõ ke 12 888 – 12 888 12 888 – 12 888
2. Tõ ke vál to zá sok 768 536 – 768 536 788 168 – 788 168
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 4 638 – 4 638 9 933 – 9 933
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 4 638 – 4 638 9 933 – 9 933
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 7 346 – 7 346 5 502 – 5 502
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 2 653 – 2 653 213 – 213
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 4 693 – 4 693 5 289 – 5 289

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 793 408 – 793 408 816 491 – 816 491

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 64 937 66 751 60 432
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 22 586 23 343 21 170
03. Do lo gi ki adá sok 59 692 66 345 60 149
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 26 929 30 032 29 881
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 16 661 66 172 45 020
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 190 805 252 643 216 652
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 2 000 25 956 25 956
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 2 000 25 956 25 956
12. Pénz for gal mi ki adá sok 192 805 278 599 242 608
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 532 532 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –2 135
15. Ki adá sok össze sen 193 337 279 131 240 473
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 42 131 45 459 43 168
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 50 380 50 379 49 448
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 4 500 9 967 5 467
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 78 271 128 211 125 464
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 70 687 93 044 91 194
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 175 282 234 016 223 547
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 18 055 40 006 24 356
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 18 055 40 006 24 356
26. Pénz for gal mi be vé te lek 193 337 274 022 247 903
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 5 109 5 894
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 596
29. Be vé te lek össze sen 193 337 279 131 254 393
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –16 055 –14 050 12 789
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 191 337 248 066 221 947
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 2 731
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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 7 196 – 7 196 15 222 – 15 222

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –2 558 – –2 558 –5 289 – –5 289

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 4 638 – 4 638 9 933 – 9 933

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 472 – 472 11 – 11

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 5 110 – 5 110 9 944 – 9 944

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 5 110 – 5 110 9 944 – 9 944

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Tel ki bá nya 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 tás ban, va la mint a zár szám adás hoz ké szí tett va gyon ki mu ta tás ban sze -
rep lõ ér ték ada tok az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló adataival összhangban vannak.

Gyõrf fi De zsõ s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ti sza új vá ros Város Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 17 590 822 – 17 590 822 17 518 206 – 17 518 206
I. Im ma te ri á lis ja vak 34 447 – 34 447 32 850 – 32 850
II. Tár gyi esz kö zök 11 540 185 – 11 540 185 11 529 802 – 11 529 802
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 5 746 364 – 5 746 364 5 689 638 – 5 689 638
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 269 826 – 269 826 265 916 – 265 916
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 707 955 – 1 707 955 1 512 382 – 1 512 382

I. Kész le tek 19 929 – 19 929 17 881 – 17 881
II. Kö ve te lé sek 343 447 – 343 447 168 682 – 168 682
III. Ér ték pa pí rok 67 00 – 67 000 – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 164 094 – 1 164 094 1 201 155 – 1 201 155
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 113 485 – 113 485 124 664 – 124 664

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 19 298 777 – 19 298 777 19 030 588 – 19 030 588

D) SAJÁT TÕKE 17 317 976 – 17 317 976 16 924 659 – 16 924 659
1. In du ló tõ ke 1 372 964 – 1 372 964 1 372 964 – 1 372 964
2. Tõ ke vál to zá sok 15 945 012 – 15 945 012 15 551 695 – 15 551 695
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 165 587 – 1 165 587 1 229 170 – 1 229 170
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 165 587 – 1 165 587 1 229 170 – 1 229 170
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 815 214 – 815 214 876 759 – 876 759
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 93 413 – 93 413
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 703 222 – 703 222 686 697 – 686 697
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 111 992 – 111 992 96 649 – 96 649

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 19 298 777 – 19 298 777 19 030 588 – 19 030 588

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 2 533 957 2 700 426 2 575 681
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 822 647 887 755 827 057
03. Do lo gi ki adá sok 1 715 566 2 209 763 2 012 886
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 547 071 755 669 743 309
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 546 881 881
06. Fel újí tás 277 000 338 569 166 703
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 745 993 785 297 400 982
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 6 643 780 7 678 360 6 727 499
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 103 000 129 289 85 041
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 103 000 129 289 85 041
12. Pénz for gal mi ki adá sok 6 746 780 7 807 649 6 812 540
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 206 898 561 274 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 11 179
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Ki adá sok össze sen 6 953 678 8 368 923 6 823 719

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 400 323 459 113 448 094

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 2 971 626 3 516 988 3 456 222

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 556 102 274 712 288 318

19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 518 318 175 178 177 495

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 2 016 873 2 154 679 2 376 243

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 472 020 1 602 440 1 602 440

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 5 944 924 6 405 492 6 568 877

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 596 500 610 023 240 246

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – 67 000

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 596 500 610 023 307 246

26. Pénz for gal mi be vé te lek 6 541 424 7 015 515 6 876 123

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 412 254 1 353 408 1 340 398

28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –15 343

29. Be vé te lek össze sen 6 953 678 8 368 923 8 201 178

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –493 500 –480 734 1 181 776

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 493 500 480 734 222 205

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –26 522

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 1 164 094 – 1 164 094 1 201 155 – 1 201 155

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge 1 493 – 1 493 28 015 – 28 015

3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 
vá nya 30 428 – 30 428 30 428 – 30 428

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 1 135 159 – 1 135 159 1 198 742 – 1 198 742

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 133 718 – 133 718 180 759 – 180 759

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

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 1 268 877 – 1 268 877 1 379 501 – 1 379 501

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 6 065 – 6 065 12 516 – 12 516

12. Kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 398 280 – 398 280 395 907 – 395 907

13. Sza bad pénz ma rad vány 864 532 – 864 532 971 078 – 971 078

14. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1095



Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

A 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Ti sza új vá ros Ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi
hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

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

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

Ti sza vas vá ri 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 6 430 291 – – 6 393 102 – 6 393 102
I. Im ma te ri á lis ja vak 16 357 – – 32 375 – 32 375

II. Tár gyi esz kö zök 6 060 389 – – 5 997 614 – 5 997 614
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 309 975 – – 310 071 – 310 071
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 43 570 – – 53 042 – 53 042
B) FORGÓESZKÖZÖK 451 953 – – 760 107 – 760 107

I. Kész le tek 4 553 – – 4 404 – 4 404
II. Kö ve te lé sek 84 185 – – 87 291 – 87 291

III. Ér ték pa pí rok 23 377 – – 138 934 – 138 934
IV. Pénz esz kö zök 257 600 – – 454 300 – 454 300
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 82 178 – – 75 178 – 75 178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 882 244 – – 7 153 209 – 7 153 209

D) SAJÁT TÕKE 6 459 785 – – 6 357 043 – 6 357 043
1. In du ló tõ ke 687 161 – – 687 161 – 687 161
2. Tõ ke vál to zá sok 5 772 624 – – 5 669 882 – 5 669 882
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 214 594 – – 410 041 – 410 041
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 214 594 – – 410 041 – 410 041

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 207 865 – – 386 125 – 386 125

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 29 245 – – 19 260 – 19 260
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 53 377 – – 247 429 – 247 429

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 125 243 – – 119 436 – 119 436

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 882 244 – – 7 153 209 – 7 153 209
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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 1 313 662 1 348 155 1 333 197
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 432 614 441 794 436 264
03. Do lo gi ki adá sok 583 706 661 915 621 830
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 303 847 288 907 280 405
05. El lá tot tak jut ta tá sai 17 273 18 329 18 773
06. Fel újí tás – 9 124 16 719
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 945 830 382 247 250 381
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 4 596 932 3 150 471 2 957 569
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 13 812 14 898 20 256
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 108 531
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 13 812 13 812 128 787
12. Pénz for gal mi ki adá sok 4 610 744 3 164 283 3 086 356
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 278 899 777 083 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –7 000
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 4 889 643 3 941 366 3 079 356
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 434 280 187 645 209 109
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 926 122 931 086 919 404
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 7 000 7 064 16 165
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 4 687
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 3 017 752 2 600 976 2 136 373
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 790 955 1 856 986 1 402 434
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 4 385 154 3 726 771 3 281 051
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 305 289 – 752
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) 305 289 – 752
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 4 690 443 3 726 771 3 281 803
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 199 200 214 595 214 595
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –5 807
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 4 889 643 3 941 366 3 490 591
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –291 477 13 812 538 077
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 291 477 –13 812 –128 035
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 1 193

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 257 659 – – 454 299 – 454 299
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –43 065 – – –44 258 – –44 258
 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) 214 594 – – 410 041 – 410 041
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 310 – – –19 752 – –19 752
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány
(5±6±7±8±9) 215 904 – – 390 289 – 390 289

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 218 282 – – 389 941 – 389 941
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 662 – – 921 – 921

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Az ön kor mány zat a 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját a szám vi te li tör vény ben, il let ve a
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak sze rint ál lí tot ta össze.

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.

Lász ló And rás s. k.,
könyv vizs gá ló

Tol na 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 14 043 068 – 14 043 068 14 975 468 – 14 975 468
I. Im ma te ri á lis ja vak 46 804 – 46 804 87 535 – 87 535

II. Tár gyi esz kö zök 13 765 963 – 13 765 963 14 659 696 – 14 659 696
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 118 335 – 118 335 117 861 – 117 861
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 111 966 – 111 966 110 376 – 110 376

B) FORGÓESZKÖZÖK 3 021 953 – 3 021 953 2 543 903 – 2 543 903
I. Kész le tek 273 369 – 273 369 166 425 – 166 425

II. Kö ve te lé sek 904 658 – 904 658 886 456 – 886 456
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 621 785 –  1 621 785 1 348 725 – 1 348 725
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 222 141 – 222 141 142 297 – 142 297

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 17 065 021 – 17 065 021 17 519 371 – 17 519 371
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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 14 353 509 – 14 353 509 15 171 845 – 15 171 845
1. In du ló tõ ke 2 079 980 – 2 079 980 2 079 980 – 2 079 980
2. Tõ ke vál to zá sok 12 273 529 – 12 273 529 13 091 865 – 13 091 865
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 895 716 – 895 716 722 731 – 722 731
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 897 289 – 897 289 723 175 – 723 175

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok –1 573 – –1 573 –444 – –444

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 815 796 – 1 815 796 1 624 795 – 1 624 795
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 33 289 – 33 289 69 636 – 69 636

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 834 297 – 834 297 786 868 – 786 868
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 948 210 – 948 210 768 291 – 768 291

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 17 065 021 – 17 065 021 17 519 371 –  17 519 371

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 6 866 626 7 026 818 6 934 287
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 211 604 2 287 432 2 263 283
03. Do lo gi ki adá sok 4 643 451 4 801 032 4 550 658
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 116 011 154 353 141 390
05. El lá tot tak jut ta tá sai 189 774 198 202 196 223
06. Fel újí tás – 61 027 55 427
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 877 340 1 830 812 1 607 970
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 14 904 806 16 359 676 15 749 238
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 9 000 7 235 5 700
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 9 000 7 235 5 700
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 14 913 806 16 366 911 15 754 938
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 165 905 138 258 1 541
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –79 844
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 15 079 711 16 505 169 15 676 635
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 380 642 1 409 841 1 444 047
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 3 793 623 3 820 024 3 737 627
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 12 000 16 202 16 866
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 12 000 12 000 11 429
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 9 453 470 10 283 101 10 163 869
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 891 587 3 451 236 3 379 245
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 14 639 735 15 529 168 15 362 409
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 221 000 221 000 219 544
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) 221 000 221 000 219 544
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 14 860 735 15 750 168 15 581 953
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 218 976 755 001 630 988
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –205 559
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 15 079 711 16 505 169 16 007 382
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –212 000 –213 765 242 618
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 212 000 213 765 213 844
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –125 715
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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 1 291 443 – 1 291 443 992 743 – 992 743
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –395 727 – –395 727 –270 012 – –270 012
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 214 677 – 214 677 296 959 – 296 959
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) –89 – –89 2 670 – 2 670
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 681 128 – 681 128 423 102 – 423 102
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –9 630 – –9 630 30 251 – 30 251
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – 1 541 – 1 541
 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) 671 498 – 671 498 454 894 – 454 894
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 132 895 – 132 895 15 496 – 15 496
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 238 513 – 238 513 258 255 – 258 255
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 300 629 – 300 629 184 891 – 184 891

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 52 482 – 52 482 54 897 – 54 897

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 52 571 – 52 571 52 227 – 52 227

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) –89 – –89 2 670 – 2 670

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 1 309 – 1 309 1 712 – 1 712

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz -
nál ni ter ve zett ered mény (–) 1 421 – 1 421 2 821 – 2 821

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

 7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz for gal -
mi ered mé nye (3–4–5±6) –2 819 – –2 819 –1 863 – –1 863

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

 9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg –89 – –89 1 129 – 1 129
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Tor das 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 1 893 489 – 1 893 489 1 598 885 7318 1 606 203
I. Im ma te ri á lis ja vak – – – 3 771 – 3 771

II. Tár gyi esz kö zök 1 893 489 – 1 893 489 1 590 820 7318 1 598 138
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök – – – 4 294 – 4 294
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – – – – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 11 474 – 11 474 119 822 – 119 822
I. Kész le tek – – – 294 – 294

II. Kö ve te lé sek 4 743 – 4 743 92 826 – 92 826
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 4 – 4 19 675 – 19 675
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 6 727 – 6 727 7 027 – 7 027

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 904 963 – 1 904 963 1 718 707 7318 1 726 025

D) SAJÁT TÕKE 1 892 065 – 1 892 065 1 597 245 7318 1 604 563
1. In du ló tõ ke 46 851 – 46 851 46 851 – 46 851
2. Tõ ke vál to zá sok 1 845 214 – 1 845 214 1 550 394 7318 1 557 712
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –4 892 – –4 892 13 940 – 13 940
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –4 892 – –4 892 13 940 – 13 940

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 17 790 – 17 790 107 522 – 107 522

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 82 796 – 82 796
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 6 167 – 6 167 11 967 – 11 967

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 623 – 11 623 12 762 – 12 762

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 904 963 – 1 904 963 1 718 707 7318 1 726 025
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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 83 762 83 041 81 364
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 26 449 26 449 26 212
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 52 164 66 180 52 862
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 289 880 295 339 277 058
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 12 436 12 399
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 13 095 356 245 355 016
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 465 350 839 690 804 911
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 2 750 2 750 2 749
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 2 750 2 750 2 749
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 468 100 842 440 807 660
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 5 732 5 011 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 300
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 473 832 847 451 807 960
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 19 099 62 387 63 792
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 77 570 78 388 96 456
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 6 000 177 252 177 778
19. 18.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei – 177 252 177 252
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 340 696 499 678 462 049
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 61 259 132 782 132 625
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 443 365 817 705 800 075
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 30 467 29 746 26 417
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) 30 467 29 746 26 417
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 473 832 847 451 826 492
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – –
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –2 743
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 473 832 847 451 823 749
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –27 717 –26 996 –4 836
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 27 717 26 996 23 668
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –3 043

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 – 4 15 793 – 15 793
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –4 896 – –4 896 –1 853 – –1 853
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – –3 684 – –3 684
 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) –4 892 – –4 892 17 624 – 17 624
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 079 – 1 079 –17 796 – –17 796
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) –3 813 – –3 813 –172 – –172
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. 10-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány – – – – – –
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad váy – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Tor das 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.

Tor das Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett éves 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

Tor nyos pál ca Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 783 224 – 783 224 789 287 – 789 287
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 500 – 2 500 2 500 – 2 500
II. Tár gyi esz kö zök 767 604 – 767 604 774 471 – 774 471
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök – – – – – –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 13 120 – 13 120 12 316 – 12 316
B) FORGÓESZKÖZÖK 18 274 – 18 274 26 995 – 26 995

I. Kész le tek 469 – 469 587 – 587
II. Kö ve te lé sek 7 675 – 7 675 8 474 – 8 474
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 442 – 442 2 534 – 2 534
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 688 – 9 688 15 400 – 15 400

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 801 498 – 801 498 816 282 – 816 282
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 779 196 – 779 196 782 532 – 782 532
1. In du ló tõ ke 32 794 – 32 794 32 794 – 32 794
2. Tõ ke vál to zá sok 746 402 – 746 402 749 738 – 749 738
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –4 931 – –4 931 5 208 – 5 208
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –4 931 – –4 931 5 208 – 5 208
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 27 233 – 27 233 28 542 – 28 542
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 12 172 – 12 172 15 816 – 15 816
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 061 – 15 061 12 726 – 12 726

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 801 498 – 801 498 816 282 – 816 282

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 181 668 181 668 163 068
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 60 364 60 364 51 062
03. Do lo gi ki adá sok 82 091 79 617 101 878
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 72 607 75 753 74 654
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 85 360 2 100 2 063
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 70 850 11 580 13 223
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 552 940 411 082 405 048
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 10 048 – –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 10 048 – –
12. Pénz for gal mi ki adá sok 562 988 411 082 405 948
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 049 2 049 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 5 712
15. Ki adá sok össze sen 565 037 413 131 411 660
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 26 216 20 841 22 973
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 150 534 150 534 148 619
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 710 710  104
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 309 767 241 046 241 391
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 135 699 208 358 208 358
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 487 227 413 131 413 087
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 77 810 – 3 000
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 77 810 – 3 000
26. Pénz for gal mi be vé te lek 565 037 413 131 416 087
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – –
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –2 335
29. Be vé te lek össze sen 565 037 413 131 413 752
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –67 762 – 7 139
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 67 762 – 3 000
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 8 047
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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 442 – 442 2 534 – 2 534

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –5 373 – –5 373 2 674 – 2 674

3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 
vá nya –2 398 – –2 398 –2 872 – –2 872

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 –2 533 – –2 533 8 080 – 8 080

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 405 – 405 –695 – –695

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 –2 128 – –2 128 7 385 – 7 385

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

12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt 
pénz ma rad vány – – – 7 385 – 7 385

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 Tor nyos pál ca Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá -
mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan -
dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról,
hogy az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be -
szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról 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 Tor nyos pál ca Köz ség Ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló
va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl megbízható és valós képet ad.

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

Lé va y né Haraszi Ilo na s. k.,
könyv vizs gá ló
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Tö rök szent mik lós Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 13 788 063 – 13 788 063 16 380 279 – 16 380 279
I. Im ma te ri á lis ja vak 48 619 – 48 619 56 488 – 56 488

II. Tár gyi esz kö zök 12 486 904 – 12 486 904 15 075 148 – 15 075 148
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 849 631 – 849 631 873 582 – 873 582
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 402 909 – 402 909 375 061 – 375 061
B) FORGÓESZKÖZÖK 735 389 – 735 389 709 806 – 709 806

I. Kész le tek 37 639 – 37 639 13 115 – 13 115
II. Kö ve te lé sek 326 164 – 326 164 207 570 – 207 570

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 291 813 – 291 813 401 720 – 401 720
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 79 773 – 79 773 87 401 – 87 401

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 14 523 452 – 14 523 452 17 090 085 – 17 090 085

D) SAJÁT TÕKE 13 063 280 – 13 063 280 15 782 820 – 15 782 820
1. In du ló tõ ke 503 620 – 503 620 503 620 – 503 620
2. Tõ ke vál to zá sok 12 559 660 – 12 559 660 15 279 200 – 15 279 200
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 158 657 – 158 657 296 042 – 296 042
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 158 657 – 158 657 296 042 – 296 042

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 301 515 – 1 301 515 1 011 223 – 1 011 223

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 102 330 – 102 330 269 222 – 269 222
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 986 256 – 986 256 548 922 – 548 922

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 212 929 – 212 929 193 079 – 193 079

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 14 523 452 – 14 523 452 17 090 085 – 17 090 085

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 1 693 624 1 751 075 1 691 039
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 561 444 572 942 554 955
03. Do lo gi ki adá sok 1 160 486 1 266 305 1 192 428
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 355 308 411 978 400 086
05. El lá tot tak jut ta tá sai 24 125 23 149 21 626
06. Fel újí tás 104 899 149 772 63 644
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 332 177 3 569 795 3 240 982
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 6 232 063 7 745 016 7 164 760
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 32 836 60 091 60 198
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 32 836 60 091 60 198
12. Pénz for gal mi ki adá sok 6 264 899 7 805 107 7 224 958
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 47 164 91 838 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 7 628
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 6 312 063 7 896 945 7 232 586
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 458 089 1 009 864 1 009 514
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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 1 513 643 1 661 787 1 635 506
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 148 366 77 801 77 742
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 18 794 54 779 54 779
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 3 669 119 4 713 658 4 399 884
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 233 678 2 998 797 2 648 873
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 5 819 217 7 463 110 7 122 648
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 492 846 262 156 239 652
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) 492 846 262 156 239 652
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 6 312 063 7 725 266 7 362 300
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 171 679 161 599
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –21 417
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 6 312 063 7 896 945 7 502 482
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –460 010 –202 065 119 487
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 460 010 202 065 179 454
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –29 045

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 279 900 – 279 900 388 240 – 388 240
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –121 243 – –121 243 –92 198 – –92 198
 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) 158 657 – 158 657 285 962 – 285 962
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –2 409 –21 594 –24 003 18 803 – 18 803
 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) 156 248 –21 594 134 654 304 765 – 304 765
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 14 212 – 14 212 10 754 – 10 754
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány – – – 299 075 – 299 075
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – 5 690 – 5 690

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Tö rök szent mik lós Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. évi költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré -
sze it és  téte leit, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal -
tak sze rint fe lül vizs gál tam, 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 -
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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 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 és in téz mé nyei 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.

Heg man né Ne mes Sá ra s. k.,
könyv vizs gá ló

Új fe hér tó 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 3 403 320 – 3 403 320 3 836 473 – 3 836 473
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 541 – 3 541 27 275 – 27 275

II. Tár gyi esz kö zök 3 043 142 – 3 043 142 3 462 496 – 3 462 496
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök – – – – – –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 1 681 – 1 681 1 636 – 1 636
B) FORGÓESZKÖZÖK 136 557 – 136 557 159 121 – 159 121

I. Kész le tek 227 – 227 100 – 100
II. Kö ve te lé sek 47 761 – 47 761 45 410 – 45 410

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 26 339 – 26 339 42 179 – 42 179
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 62 230 – 62 230 71 432 – 71 432

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 539 877 – 3 539 877 3 995 594 – 3 995 594

D) SAJÁT TÕKE 3 052 062 – 3 052 062 3 431 495 – 3 431 495
1. In du ló tõ ke 295 516 – 295 516 295 516 – 295 516
2. Tõ ke vál to zá sok 2 756 546 – 2 756 546 3 135 979 – 3 135 979

E) TARTALÉKOK 2 731 – 2 731 31 113 – 31 113
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 2 731 – 2 731 31 113 – 31 113

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 516 084 – 516 084 532 986 – 532 986

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 148 658 – 148 658 218 076 – 218 076
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 281 588 – 281 588 232 412 – 232 412

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 85 838 – 85 838 82 498 – 82 498

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 570 877 – 3 570 877 3 995 594 – 3 995 594
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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 922 050 926 972 907 833
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 292 077 303 293 300 697
03. Do lo gi ki adá sok 601 251 585 829 568 848
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 110 355 1 086 361 1 070 196
05. El lá tot tak jut ta tá sai 13 898 16 541 16 541
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 542 627 587 224 530 420
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 2 482 258 3 506 220 3 394 535
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 127 900 127 900 27 874
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 127 900 127 900 27 874
12. Pénz for gal mi ki adá sok 2 610 158 3 634 120 3 422 409
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 58 085 8 723 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 9 202
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 2 668 243 3 642 843 3 431 611
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 86 978 267 487 288 109
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 870 030 874 408 846 420
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 58 000 58 000 94 005
19. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 30 000 30 000 43 488
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 1 208 796 2 140 770 2 071 772
21. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 765 490 1 353 988 1 353 988
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 2 223 804 3 340 665 3 300 306
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 444 439 287 348 150 485
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) 444 439 287 348 150 485
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 2 668 243 3 628 013 3 450 791
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 14 830 15 484
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –3 340
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 2 668 243 3 642 843 3 462 935
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –316 539 –159 448 –78 745
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 316 539 159 448 122 611
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 12 542

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 26 339 – 26 339 42 179 – 42 179
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –23 608 – –23 608 –11 066 – –11 066
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –84 252 – –84 252 – – –
 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) 86 983 – 86 983 31 113 – 31 113
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 4 067 – 4 067 3 180 – 3 180
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány
(5±6±7±8±9) 91 050 – 91 050 34 293 – 34 293

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 91 050 – 91 050 34 293 – 34 293

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 Új fe hér tó Vá ros Ön kor mány za ta egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak  ré -
szeit és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal -
tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí -
tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, 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. (II. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li
el vek sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze -
té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

Szend rõi Je nõ s. k.,
könyv vizs gá ló

Új kí gyós Nagyköz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 588 942 – 1 588 942 1 768 978 – 1 768 978
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 979 – 1 979 2 428 – 2 428
II. Tár gyi esz kö zök 905 923 – 905 923 915 445 – 915 445
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 71 968 – 71 968 64 628 – 64 628
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 609 072 – 609 072 786 477 – 786 477
B) FORGÓESZKÖZÖK 200 775 – 200 775 181 971 – 181 971

I. Kész le tek 3 008 – 3 008 3 349 – 3 349
II. Kö ve te lé sek 36 518 – 36 518 42 290 – 42 290
III. Ér ték pa pí rok 62 495 – 62 495 75 000 – 75 000
IV. Pénz esz kö zök 97 493 – 97 493 60 112 – 60 112
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 261 – 1 261 1 220 – 1 220

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 789 717 – 1 789 717 1 950 949 – 1 950 949
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 1 600 092 – 1 600 092 1 819 580 – 1 819 580

1. In du ló tõ ke 99 679 – 99 679 99 679 – 99 679

2. Tõ ke vál to zá sok 1 500 413 – 1 500 413 1 719 901 – 1 719 901

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

E) TARTALÉKOK 78 083 – 78 083 38 723 – 38 723

I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 78 083 – 78 083 38 723 – 38 723

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 111 542 – 111 542 92 646 – 92 646

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 61 644 – 61 644 48 579 – 48 579

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 27 424 – 27 424 21 458 – 21 458

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 22 474 – 22 474 22 609 – 22 609

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 789 717 – 1 789 717 1 950 949 – 1 950 949

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 261 410 268 591 257 383

02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 83 943 84 720 82 634

03. Do lo gi ki adá sok 167 399 189 356 174 747

04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 52 723 55 078 48 489

05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –

06. Fel újí tás 17 007 39 626 39 670

07. Fel hal mo zá si ki adá sok 226 397 305 134 295 491

08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 8 167 15 914 15 921

09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 12 505 12 505

10. Pénz for gal mi ki adá sok 817 046 970 924 926 840

11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 5 567 5 749 –

12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –41

13. Ki adá sok össze sen 822 613 976 673 926 799

14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 68 972 129 673 122 856

15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 273 585 276 794 272 723

16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 8 144 21 943 14 121

17. 16.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 8 144 13 943 14 121

18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 425 809 460 283 463 314

19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 219 071 375 079 375 079

20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 500 9 897 7 677

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

22. Pénz for gal mi be vé te lek – – –

23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 45 603 78 083 82 682

24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 135

25. Be vé te lek össze sen 822 613 976 673 972 100
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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 97 493 – 97 493 60 112 – 60 112
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egyenlege –21 213 – –21 213 –21 389 – –21 389
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 76 280 – 76 280 38 723 – 38 723
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 1 803 – 1 803 3 303 – 3 303
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 78 083 – 78 083 42 026 – 42 026
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 fe lül vizs gá lat alap ján meg ál la pí tom, 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-kimu ta tá sa a szám vi teli tör vény ben és a költ ség ve tés alap ján gaz dál ko dó szer ve ze tek be szá mo lá si és könyv -
ve ze té si kö te le zett sé gé rõl szó ló, több ször mó do sí tott 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben 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 és valós képet ad.
Az egy sze rû sí tett mér leg fõ össze gét 1 950 949 E Ft-ban fo gad tam el. A mó do sí tott pénz ma rad vány 42 026 E Ft.

Ga lus ka Jó zsef né s. k.,
könyv vizs gá ló

Val kó 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 432 007 439 877
I. Im ma te ri á lis ja vak – 4 327
II. Tár gyi esz kö zök 405 742 410 373
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 12 929 12 214
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 13 336 12 963
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

B) FORGÓESZKÖZÖK 16 174 16 472
I. Kész le tek 141 61
II. Kö ve te lé sek 3 491 5 208
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 11 507 9 537
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 035 1 666

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 448 181 456 349

D) SAJÁT TÕKE 418 359 431 226
1. In du ló tõ ke 55 014 55 014
2. Tõ ke vál to zá sok 363 345 376 212
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 1 476 927
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 435 886
II. Vál lal ko zá si tar ta lék 41 41

F) KÖTELEZETTSÉGEK 28 346 24 196
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 11 047 9 097
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 6 233 4 823
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 066 10 276

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 448 181 456 349

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 119 510 120 531 118 664
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 37 552 37 674 38 652
03. Do lo gi ki adá sok 49 902 54 371 55 825
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 29 282 62 298 58 396
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 9 397 9 399
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 000 6 421 6 967
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 238 246 290 692 287 903
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 00 6 000 6 000
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 1 000 6 000 6 000
12. Pénz for gal mi ki adá sok 239 246 296 692 293 903
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 4 683 3 233 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –
15. Ki adá sok össze sen 243 929 299 925 294 534
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 12 370 20 385 21 636
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 109 224 112 647 109 836
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 24 590 15 194 9 849
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 24 590 14 157 8 798
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 97 745 142 273 147 033
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 93 041 131 578 131 578
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 243 929 290 499 288 354
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei – 5 000 5 000
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen – 5 000 5 000
26. Pénz for gal mi be vé te lek 243 929 295 499 293 354
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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 – 4 426 4 427
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –793
29. Be vé te lek össze sen 243 929 299 925 296 988
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 1 000 1 000 4 878
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –1 000 –1 000 –1 000
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –1 424

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 11 507 9 534
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –10 031 –8 607
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya –52 41
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye 93 –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 1 435 886
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 2 003 7 612
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 3 438 8 498
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. 10-bõl egész ség bizt. alap ból fo lyó sí tott pénz eszk. ma rad vá nya – –
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány 3 438 8 498

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton elszá molt be vé te lei 120 –
2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton elszá molt ki adá sai (–) 27 –
3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye 93 –
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 (–) – –
6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó egyéb té tel (–) –52 –
7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénzfor gal mi ered mé nye 41 –
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 93 –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Val kó 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 számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint
készítették el.

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

Fe icht Fe renc né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Va szar 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 450 318 – – 459 010 – 459 010
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 447 – – 1 721 – 1 721
II. Tár gyi esz kö zök 444 590 – – 453 123 – 453 123
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 4 281 – – 4 166 – 4 166
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 17 470 – – 52 413 – 52 413

I. Kész le tek 356 – – 463 – 463
II. Kö ve te lé sek 4 386 – – 42 953 – 42 953
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 8 120 – – 6 853 – 6 853
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 4 608 – – 2 144 – 2 144

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 467 788 – – 511 423 – 511 423

D) SAJÁT TÕKE 435 004 – – 473 857 –800 473 057
1. In du ló tõ ke 4 353 – – 4 353 – 4 353
2. Tõ ke vál to zá sok 430 651 – – 469 504 –800 468 704

E) TARTALÉKOK 5 257 – – 1 755 – 1 755
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 5 257 – – 1 755 – 1 755
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 27 527 – – 35 811 800 36 611
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 15 524 – – 23 361 – 23 361
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 4 532 – – 5 208 800 6 008
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 471 – – 7 242 – 7 242

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 467 788 – – 511 423 – 511 423

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 99 125 97 366 95 057
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 30 802 30 391 29 845
03. Do lo gi ki adá sok 31 041 33 966 32 895
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 17 163 192 823 192 700
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 250 17 416 17 481
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 12 864 6 093 5 698
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 191 245 378 055 373 676
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 300 360 360
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 300 360 360
12. Pénz for gal mi ki adá sok 191 545 378 415 374 036
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 4 807 1 808 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –2 464
15. Ki adá sok össze sen 196 352 380 223 371 572
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 9 525 10 626 10 626
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 85 243 85 033 83 225
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 900 175 235 175 235
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 900 173 195 173 195
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 77 591 88 149 89 342
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 62 962 74 613 74 613
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 174 259 359 043 358 428
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 22 093 14 730 12 106
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 22 093 14 730 12 106
26. Pénz for gal mi be vé te lek 196 352 373 773 370 534
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 6 450 5 257
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –229
29. Be vé te lek össze sen 196 352 380 223 375 562
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –21 793 –14 370 –9 971
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 21 793 14 370 11 746
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 2 235

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 8 120 – – 6 853 – 6 853
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –2 863 – – –5 098 – –5 098
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 5 257 – – 1 755 – 1 755
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –757 – – 2 392 – 2 392
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 4 500 – – 4 147 – 4 147
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 – – – – – 1 042
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 4 500 – 4 500 3 105 – 3 105

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Va szar Köz sé gi 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 meg 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 -
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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 figyelembevételével ál lí tot ták össze. A kon szo li dált éves költ ség ve té si
beszámoló a konszolidálásba bevont államháztartás szervezetei együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl
megbízható és valós képet ad.”

Dr. Hárs Jó zsef né s. k.,
könyv vizs gá ló

Vác rá tót 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 1 290 823 – – 1 343 593 – 1 343 593

I. Im ma te ri á lis ja vak 1 607 – – 1 886 – 1 886

II. Tár gyi esz kö zök 1 288 974 – – 1 340 702 – 1 340 702

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 242 – – 42 – 42

IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 
esz kö zök – – – 963 – 963

B) FORGÓESZKÖZÖK 19 259 – – 138 926 – 138 926

I. Kész le tek 166 – – 194 – 194

II. Kö ve te lé sek 5 993 – – 128 140 – 128 140

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –

IV. Pénz esz kö zök 5 126 – – 3 191 – 3 191

V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 974 – – 7 401 – 7 401

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 310 082 – – 1 482 519 – 1 482 519

D) SAJÁT TÕKE 1 250 739 – – 1 399 341 – 1 399 341

1. In du ló tõ ke 19 966 – – 19 966 – 19 966

2. Tõ ke vál to zá sok 1 230 773 – – 1 379 375 – 1 379 375

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

E) TARTALÉKOK 5 260 – – –4 934 – –4 934

I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 5 260 – – –4 934 – –4 934

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 54 083 – – 88 112 – 88 112

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 30 000 – – 41 892 – 41 892

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 16 243 – – 30 696 – 30 696

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 840 – – 15 526 – 15 526

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 310 082 – – 1 482 519 – 1 482 519
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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 111 483 107 168 108 155
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 35 487 34 352 34 543
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 65 760 71 531 67 120
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 18 651 21 754 20 762
05. El lá tot tak jut ta tá sai 400 400 390
06. Fel újí tás 5 200 47 822 45 775
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 66 466 17 908 16 766
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07 303 447 300 935 293 511
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 7 500 7 500 7 500
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 7 500 7 500 7 500
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 310 947 308 435 301 011
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 471 2 471 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –573
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 313 418 310 906 300 438
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 22 460 17 135 18 207
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 77 859 79 058 77 144
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 80 437 8 518 6 926
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 57 3 657 3 877
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 80 176 155 744 157 058
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 70 011 118 020 118 020
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 260 932 260 455 259 335
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 47 196 45 161 31 482
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) 47 196 45 161 31 482
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 308 128 305 616 290 817
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 5 290 5 290 6 514
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 7 412
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 313 418 310 906 304 743
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+28–8–13) 

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)] –39 696 –37 661 –27 662
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 39 696 37 661 23 982
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 7 985

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 5 126 – – 2 917 – 2 917
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok össze vont egyen le ge (±) 134 – – –7 851 – –7 851
3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

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

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

(1±2–3–4) 5 260 – – –4 934 – –4 934
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 008 – – –1 681 – –1 681

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) 6 280 – – –6 615 – –6 615

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 Vác rá tót Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját, an nak  ré -
szeit 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 elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

Hav jár Mi hály s. k.,
könyv vizs gá ló

Vár pa lo ta Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 10 391 260 – 10 391 260 10 254 474 – 10 254 474
I. Im ma te ri á lis ja vak 30 294 – 30 294 37 806 – 37 806

II. Tár gyi esz kö zök 7 047 578 – 7 047 578 6 817 558 – 6 817 558
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 509 617 – 509 617 509 389 – 509 389
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 2 803 771 – 2 803 771 2 889 721 – 2 889 721

B) FORGÓESZKÖZÖK 723 010 – 723 010 584 213 – 584 213
I. Kész le tek 8 727 – 8 727 842 – 842

II. Kö ve te lé sek 302 470 – 302 470 152 020 – 152 020
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 311 377 – 311 377 329 048 – 329 048
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 100 436 – 100 436 102 303 – 102 303

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 11 114 270 – 11 114 270 10 838 687 – 10 838 687
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 7 486 973 – 7 486 973 7 432 403 – 7 432 403
1. In du ló tõ ke 847 020 – 847 020 847 020 – 847 020
2. Tõ ke vál to zá sok 6 639 953 – 6 639 953 6 585 383 – 6 585 383
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 260 305 – 260 305 311 845 – 311 845
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 243 676 – 243 676 311 845 – 311 845

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 16 629 – 16 629 – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 366 992 – 3 366 992 3 094 439 – 3 094 439
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 2 943 306 – 2 943 306 2 803 368 – 2 803 368

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 272 178 – 272 178 171 565 – 171 565
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 151 508 – 151 508 119 506 – 119 506

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 11 114 270 – 11 114 270 10 838 687 – 10 838 687

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 1 462 035 1 427 644 1 403 530
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 477 469 461 015 452 470
03. Do lo gi ki adá sok 975 365 979 384 932 311
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 337 041 604 106 607 577
05. El lá tot tak jut ta tá sai 300 4 120 4 154
06. Fel újí tás 35 500 40 602 40 565
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 175 615 312 003 229 232
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 3 463 325 3 828 874 3 669 839
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 126 554 97 044 97 265
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 126 554 97 044 97 265
12. Pénz for gal mi ki adá sok 3 589 879 3 925 918 3 767 104
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 174 201 215 599 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 867
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 3 764 080 4 141 517 3 768 971
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 424 826 457 490 446 669
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 458 676 1 516 120 1 485 284
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 226 860 249 470 247 910
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 101 010 101 010 108 925
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 1 580 714 1 634 301 1 637 149
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 702 657 949 030 949 030
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 3 691 076 3 857 381 3 817 012
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 73 004 1 851 1 632
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) 73 004 1 851 1 632
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 3 764 080 3 859 232 3 818 644
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 282 285 128 871
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –32 420
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 3 764 080 4 141 517 3 915 095
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) 53 550 95 193 276 044
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –53 550 –95 193 –95 633
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –34 287
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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 310 617 – 310 617 327 870 – 327 870
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –50 312 – –50 312 –16 025 – –16 025
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(—) 14 768 – 14 768 139 732 – 139 732
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (—) 16 629 – 16 629 – – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2—3—4) 228 908 – 228 908 172 113 – 172 113

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 31 587 – 31 587 2 615 – 2 615

 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 7 934 – 7 934 – – –
 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) 268 429 – 268 429 174 728 – 174 728
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
be vé te lei 83 943 – 83 943 – – –

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 67 314 – 67 314 – – –

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 16 629 – 16 629 – – –

 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 (–) 16 629 – 16 629 – – –

 6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály alap ján 

mó do sí tó egyéb té tel (±) – – – – – –
 7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz for gal -

mi ered mé nye (3–4–5±6) – – – – – –
 8. Tárgy év rõl át vitt vesz te ség – – – – – –
 9. Meg elõ zõ év(ek) el nem szá molt vesz te sé gé nek

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

(7+8–9) – – – – – –
11. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés – – – – – –
12. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 8 695 – 8 695 – – –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Vár pa lo ta Vá ro si Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te -
le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint –
fi gye lem mel az ál lam ház tar tás sa já tos sá ga i ra – fe lül vizs gál tam. En nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got
sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei
be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak
és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint készítették el.

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

Ré nes Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló

Zán ka 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 1 764 180 – 1 764 180 1 756 727 – 175 727
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 969 – 2 969 4 488 – 4 488

II. Tár gyi esz kö zök 1 414 001 – 1 414 001 1 406 564 – 1 406 564
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 55 946 – 55 946 52 647 – 52 647
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 291 264 – 291 264 293 028 – 293 028

B) FORGÓESZKÖZÖK 39 467 – 39 467 39 375 – 39 375
I. Kész le tek 358 – 358 568 – 568

II. Kö ve te lé sek 10 694 – 10 694 9 445 – 9 445
III. Ér ték pa pí rok 6 600 – 6 600 – – –
IV. Pénz esz kö zök 14 468 –  14 468 23 264 – 23 264
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 347 – 7 347 6 098 – 6 098

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 803 647 – 1 803 647 1 796 102 – 1 796 102

D) SAJÁT TÕKE 1 747 605 – 1 747 605 1 732 673 – 1 732 673
1. In du ló tõ ke 62 045 – 62 045 62 045 – 62 45
2. Tõ ke vál to zá sok 1 685 560 – 1 685 560 1 670 628 – 1 670 628
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 14 455 – 14 455 21 785 – 21 785
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 14 455 – 14 455 21 785 – 21 785

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 41 587 – 41 587 41 644 – 41 644
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 25 284 – 25 284 19 888 – 19 888

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 8 943 – 8 943 14 179 – 14 179
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 360 – 7 360 7 577 – 7 577

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 803 647 – 1 803 647 1 796 102 –  1 796 102
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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 122 992 124 882 119 472
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 39 933 40 379 38 102
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 109 235 123 985 98 360
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 13 415 32 742 29 989
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 7 359 13 761 13 605
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 5 053 19 990 18 456
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 297 987 355 739 317 984
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 6 359 6 359 5 988
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai 2 599 3 029 3 029
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 8 958 9 388 9 017
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 306 945 365 127 327 001
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 23 618 26 833 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –1 249
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 330 563 391 960 325 752
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 50 885 55 943 51 770
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 103 297 111 400 103 300
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 30 000 34 562 9 037
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 30 000 34 562 9 037
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 116 051 159 930 158 417
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 83 366 100 820 100 820
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 300 233 361 835 322 524
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 4 700 5 216 5 207
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 6 600 6 600 6 600
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 11 300 11 816 11 807
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 311 533 373 651 334 331
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 19 030 18 309 18 309
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 214
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 330 563 391 960 352 854
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –2 342 –2 428 22 849
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 2 342 2 428 2 790
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 1 463

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 14 359 – 14 359 23 152 – 23 152
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 96 – 96 –1 367 – –1 367
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

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

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

(1±2–3–4) 14 455 – 14 455 21 785 – 21 785
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 3 880 – 3 880 3 006 – 3 006
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 18 335 – 18 335 24 791 – 24 791
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:

Zán ka Köz sé gi Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és 
bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint – fi gye lem mel az ál lam -
ház tar tás gaz dál ko dá sá nak, jog sza bá lyi elõ írá sa i nak sa já tos sá ga i ra – fe lül vizs gál tam.

Mind ezek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az ön kor mány zat 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 ál ta lá nos szám vi te li alap -
el vek sze rint ké szí tet ték el.

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

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

Zsám bék 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 7 434 255 – 7 434 255 7 340 223 – 7 340 223
I. Im ma te ri á lis ja vak 922 – 922 439 – 439
II. Tár gyi esz kö zök 7 409 989 – 7 409 989 7 327 992 – 7 327 992
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 23 344 – 23 344 11 792 – 11 792
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 99 165 – 99 165 102 834 – 102 834

I. Kész le tek 745 – 745 473 – 473
II. Kö ve te lé sek 21 147 – 21 147 67 411 – 67 411
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 43 160 – 43 160 4 220 – 4 220
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 34 113 – 34 113 30 730 – 30 730

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 7 533 420 – 7 533 420 7 443 057 – 7 443 057
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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 7 320 217 – 7 320 217 7 174 343 – 7 174 343
1. In du ló tõ ke 117 724 – 117 724 117 724 – 117 724
2. Tõ ke vál to zá sok 7 202 493 – 7 202 493 7 056 619 – 7 056 619

E) TARTALÉKOK 33 960 – 33 960 18 709 – 18 709
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 33 960 – 33 960 18 709 – 18 709
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 179 243 – 179 243 250 005 – 250 005
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 87 779 – 87 779 110 140 – 110 140
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 48 151 – 48 151 123 624 – 123 624
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 43 313 – 43 313 16 241 – 16 241

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 7 533 420 – 7 533 420 7 443 057 – 7 443 057

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 370 359 366 220 394 238
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 119 687 115 004 127 652
03. Do lo gi ki adá sok 260 177 276 244 252 218
04. El lá tot tak jut ta tá sai 440 759 4 101
05. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 294 689 353 170 323 857
06. Fel újí tás 58 500 54 756 39 317
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 49 400 71 636 62 280
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 85 990 85 990 79 947
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – – –
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 239 242 1 323 779 1 283 610
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 17 196 11 572 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –3 383
15. Ki adá sok össze sen 1 256 438 1 335 351 1 280 227
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 129 798 135 365 147 942
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 294 843 300 573 324 259
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 102 943 109 424 87 119
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 102 943 72 943 36 867
20. Tá mo ga tá si köl csö nök vissza té rü lé se 12 747 4 000 4 462
21. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 488 513 557 312 530 809
22. 21-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 223 750 297 481 297 481
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 128 500 128 500 128 500
24. Vég le ge sen át vett pénz esz kö zök 55 944 57 027 45 248
25. Pénz for gal mi be vé te lek 1 213 288 1 292 201 1 268 339
26. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 43 150 43 150 10
27. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –27 052
29. Be vé te lek össze sen 1 256 438 1 335 351 1 241 297
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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. Költ ség ve té si bank szám lák zá ró e gyen le gei 42 994 3 953
2. Pénz tá rak és be tét köny vek zá ró e gyen le gei 166 267
3. Zá ró pénz kész let 43 160 4 220
4. Költ ség ve té si ak tív ki egyen lí tõ el szá mo lá sok zá ró e gyen le ge 1 951 610
5. Passzív ki egyen lí tõ el szá mo lá sok zá ró e gyen le ge – –
6. Költ ség ve té si ak tív át fu tó el szá mo lá sok zá ró e gyen le ge 30 534 28 164
7. Passzív át fu tó el szá mo lá sok zá ró e gyen le ge 40 436 13 691
8. Ak tív füg gõ el szá mo lá sok zá ró e gyen le ge 1 628 1 956
9. Passzív füg gõ el szá mo lá sok zá ró e gyen le ge 2 877 2 500

10. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi elsz. össz. –9 200 14 489
11. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya 1 304 397
12. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye – –
13. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 32 656 18 312
14. In téz mé nyi költ ség ve té si be fiz. több let tá mo ga tás mi att – –
15. Költ ség ve té si be fi ze tés több let tá mo ga tás mi att –6 474 –5 014
16. Költ ség ve té si ki uta lás ki uta lat lan in tézm. tá mo ga tás mi att – –
17. Költ ség ve té si ki uta lás ki uta lat lan tá mo ga tás mi att – –
18. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok 233 –
19. Költ ség ve té si pénz ma rad vány 26 415 13 298
20. 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 – –
21. Költ ség ve té si pénz ma rad vány kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tott té tel – –
22. Mó do sí tott pénz ma rad vány 26 415 13 298
23. A 19. sor ból – egész ség bizt. alap ból foly. pénz eszk. ma rad vá nya – –
24. A 19. sor ból – kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 658 13 893
25. A 19. sor ból – sza bad pénz ma rad vány 25 757 –
26. Tech ni kai össze sen 52 830 27 191

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Zsám bék Nagy köz ség 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 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 be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben
foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint az 1 280 227 E Ft ki adást és az 1 241 297 E Ft be vé telt tar tal ma zó pénz ma rad vány-ki mu ta tás, to -
váb bá pénz for gal mi je len tés, va la mint 2005. de cem ber 31-i for du ló nap ra el ké szí tett mér leg, mely ben az esz kö zök és for -
rá sok egye zõ fõ össze ge 7 443 057 E Ft, az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi helyzetérõl megbízható és
valós képet ad.

Ta ga György né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Zsám bok 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 908 003 891 262
I. Im ma te ri á lis ja vak 174 2 254
II. Tár gyi esz kö zök 819 062 799 616
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 30 891 37 363
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 57 876 52 029

B) FORGÓESZKÖZÖK 31 017 22 190
I. Kész le tek 467 501
II. Kö ve te lé sek 8 658 8 526
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 12 626 597
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 266 12 566

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 939 020 913 452

D) SAJÁT TÕKE 886 178 871 882
1. In du ló tõ ke 36 326 36 326
2. Tõ ke vál to zá sok 849 852 835 556
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 10 247 2 007
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 10 247 2 007
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 42 595 39 563
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 24 992 21 192
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 5 958 7 215
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 645 11 156

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 939 020 913 452

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 121 307 125 089 124 440
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 40 538 41 272 41 951
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 62 701 74 314 79 795
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 14 935 44 418 41 362
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 600 502
07. Fel hal mo zá si ki adá sok – 4 503 4 370
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 239 481 290 196 292 380
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 3 800 3 800 4 135
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 14 700 14 700
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 3 800 18 500 18 835
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 243 281 308 696 311 215
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 10 668 7 170 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 3 300
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 253 949 315 866 314 515
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 20 170 20 527 17 632
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 106 892 106 976 106 495
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 4 570 15 679 15 900
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 700 700 931
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 119 447 159 567 159 477
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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 103 351 132 452 132 452
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 251 079 302 749 299 504
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 2 870 2 870 3 471
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 2 870 2 870 3 471
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 253 949 305 619 302 975
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 10 247 10 248
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –501
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 253 949 315 866 312 722
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) 930 15 630 17 372
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –930 –15 630 –15 364
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –3 801

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 12 626 585
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge (±) –2 379 1 422
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya (–) 2 000 1 814
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) 8 247 193
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –440 –3 597
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) 7 807 –3 404
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 7 807 –
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Zsá mok 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 számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint
készítették el.

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

Fe icht Fe ren cé s. k.,
könyv vizs gá ló
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Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
pályázatot hirdet

megüresedett köztisztviselõi munkakör betöltésére
a Miskolci Területi Mûszaki Biztonsági

Felügyelõségen

A villamos felügyelõ munkakör a Villamosmû Mûsza-
ki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba lépésé-
rõl szóló 8/2001. (III. 31.) GM rendelet hatálya alá tartozó
létesítmények és berendezések vonatkozásában a hatósági
feladatok – engedélykérelmek, bejelentések intézése;
külsõ helyszíneken ellenõrzések végzése; jelentések fel-
dolgozása és közvetlenül, illetve közvetetten kapcsolódó
más szakmai feladatok – végzésére terjed ki.

Alkalmazás feltételei:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet, erõsáramú villamosmérnöki végzettség,
– legalább 3 éves szakirányú szakmai gyakorlat,
– ha a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényben

meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a
pályázó vállalja, hogy a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 21. §-ában meghatározott összeférhe-
tetlenségi okot a kinevezés napjától számított 30 napon
belül megszünteti,

– kiküldetések vállalása, „B” kategóriás jogosítvány,
– hat hónap próbaidõ.

Elõnyt jelent:
– ha rendelkezik érintésvédelem szabványossági felül-

vizsgálói, erõsáramú berendezések idõszakos felülvizs-
gálói, villámvédelem felülvizsgálói szakképesítésekkel,

– ECDL-vizsgával,
– angol vagy francia vagy német nyelvbõl szerzett leg-

alább középfokú nyelvvizsgával,
– közigazgatásban, különösen hatósági ellenõrzésben

szerzett gyakorlattal.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz (fényképpel ellátva),
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok másolatai,
– nyilatkozat a magyar állampolgárságról, a büntetlen

elõéletrõl és a nemzetbiztonsági vizsgálat vállalásáról,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban résztvevõk megismerhetik.

Az illetmény megállapítása és az egyéb juttatások
biztosítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján történik.

A pályázatokat 2006. július 31-ig beérkezve kérjük a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal részére
megküldeni (postacím: 1537 Budapest, Pf. 345). A boríté-
kon „Villamos felügyelõ” jeligét kérjük feltüntetni.

A pályázatokat háromtagú bizottság értékeli, azokról a
munkáltatói jogkör gyakorlója 2006. augusztus 31-ig dönt.
A munkakör az elbírálást követõen – idõpont-egyeztetés
után – tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a Hivatal Keres-
kedelmi Igazgatóságán az (1) 336-7392-es telefonszámon,
illetve a Hivatal Miskolci Területi Mûszaki Biztonsági
Felügyelõségén Majtényi Zsolt területi igazgatótól a
(46) 340-440-es, valamint a (30) 241-3217 telefonszá-
mon kérhetõ bõvebb felvilágosítás. A pályázati felhívás a
www.mkeh.gov.hu honlapon is megtalálható.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
pályázatot hirdet

megüresedett köztisztviselõi munkakör betöltésére
a Miskolci Területi Mûszaki Biztonsági

Felügyelõségen

A nyomástartó-berendezés felügyelõ munkakör a nyo-
mástartó és töltõlétesítmények mûszaki-biztonsági hatósá-
gi felügyeletérõl szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet
hatálya alá tartozó létesítmények és berendezések vonat-
kozásában a hatósági feladatok – engedélykérelmek, beje-
lentések intézése; külsõ helyszíneken ellenõrzések vég-
zése; jelentések feldolgozása és közvetlenül, illetve köz-
vetetten kapcsolódó más szakmai feladatok – végzésére
terjed ki.

Alkalmazás feltételei:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet, mûszaki felsõfokú – elsõsorban gépészmérnöki –
végzettség,

– legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
– ha a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényben

meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a
pályázó vállalja, hogy a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 21. §-ában meghatározott összeférhe-
tetlenségi okot a kinevezés napjától számított 30 napon
belül megszünteti,

– kiküldetések vállalása, „B” kategóriás jogosítvány
– hat hónap próbaidõ.

Elõnyt jelent:
– ha szakmai gyakorlatát nyomástartó berendezések

gyártása, üzemeltetése területén szerezte,
– rendelkezik ECDL-vizsgával,
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– angol vagy francia vagy német nyelvbõl szerzett leg-
alább középfokú nyelvvizsgával,

– közigazgatásban, különösen hatósági ellenõrzésben
szerzett gyakorlattal.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz (fényképpel ellátva),
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok másolatai,
– nyilatkozat a magyar állampolgárságról, a büntetlen

elõéletrõl és a nemzetbiztonsági vizsgálat vállalásáról,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban résztvevõk megismerhetik.

Az illetmény megállapítása és az egyéb juttatások
biztosítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján történik.

A pályázatokat 2006. július 31-ig beérkezve kérjük a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal részére
megküldeni (postacím: 1537 Budapest, Pf. 345). A boríté-
kon „Nyomástartó-berendezés felügyelõ” jeligét kérjük
feltüntetni.

A pályázatokat háromtagú bizottság értékeli, azokról a
munkáltatói jogkör gyakorlója 2006. augusztus 31-ig dönt.
A munkakör az elbírálást követõen – idõpont-egyeztetés
után – tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a Hivatal Keres-
kedelmi Igazgatóságán az (1) 336-7392-es telefonszámon,
illetve a Hivatal Miskolci Területi Mûszaki Biztonsági
Felügyelõségén Majtényi Zsolt területi igazgatótól a
(46) 340-440-es, valamint a (30) 241-3217 telefonszá-
mon kérhetõ bõvebb felvilágosítás. A pályázati felhívás a
www.mkeh.gov.hu honlapon is megtalálható.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Ajka Város Polgármesteri Hivatalánál
aljegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetem állam- és jogtudományi karán szerzett jogi

végzettség,
– legalább 10 év közigazgatási gyakorlat,
– legalább 5 év közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– összeférhetetlenség hiánya,
– magyar állampolgárság.

Munkakör tartalma: a többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 36. §-ában foglaltak szerint azzal, hogy az
aljegyzõ önálló szervezeti egység vezetésével is megbíz-
ható.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai ön-
életrajzát, a munkakör ellátására vonatkozó elképzelé-
seket.

A pályázathoz mellékelni kell a szakirányú képesítésrõl
szóló okiratok másolatát, valamint 3 hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
figyelembevételével, megállapodás szerint.

A pályázatot 2006. október 31-ig beérkezõen dr. Jáger
László jegyzõhöz (8400 Ajka, Szabadság tér 12.) lehet be-
nyújtani, további felvilágosítás is itt kérhetõ, telefon:
(88) 521-102.

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõt követõ
képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. A munkakör 2007. február 1-jé-
tõl tölthetõ be.

Bátya Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

jegyzõi állás betöltésére

A képviselõ-testület a módosított 1990. évi LXV. tör-
vény 10. § (1) bekezdés b) pontjában; valamint a 36. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva írja ki a pá-
lyázatot az alábbi feltételekkel, a módosított 1992. évi
XXIII. törvény 8. § (1) bekezdésében értelmében.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi ké-

pesítés,
– közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga vagy

az OKV elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jelle-
gûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott
mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség, a közszolgálati jogviszony létesítése napjával meg-
egyezõ idõpontban a köztisztviselõ, a közös háztartásban
élõ házas-, illetve élettárs és gyermek számára is kiterje-
dõen, illetve a Ktv. 7. § (7) bekezdés b) és c) pontjaiban
foglaltak teljesítése.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratot vagy hiteles má-

solatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot, illetve vezetõi elképzeléseket a

helyi polgármesteri hivatal irányításáról, a jegyzõi felada-
tok ellátásáról.

Ellátandó feladatok: a módosított 1990. évi LXV. tv.
36. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló módosított
1992. évi XXIII. tv. 45. § (4) bekezdése alapján, valamint e
törvényben és a helyi rendeletben, szabályzatban foglalt
juttatások. Igény esetén lakás megoldható.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 30. nap. A pályázatot a
képviselõ-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõ lejártát követõ 30 napon belül.

A munkakör betölthetõ legkésõbb a pályázat elbírálásá-
nak napját követõ hónap elsején.

A pályázatot Bátya község polgármesteréhez kell be-
nyújtani az alábbi címre: 6351 Bátya, Kossuth L. u. 20.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban felvilágosítást
nyújt: Sáfrán József polgármester, tel./fax: (78) 468-475.

Boda Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi végzettség,
– minimum 2 év közigazgatási gyakorlat, mely alól a

képviselõ-testület felmentést adhat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, mely alól a képvi-

selõ-testület felmentést adhat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés és a bérezés a Ktv. szerint történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdet-

ménynek a Belügyi Közlönyben történõ megjelenését kö-
vetõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az állás betölthetõ: 2006. augusztus 1-jétõl.

A pályázatot Boda község polgármesteréhez kell be-
nyújtani. Cím: Kovács Gyõzõ polgármester, 7672 Boda,
Petõfi u. 28.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási
Hivatal

pályázati felhívása
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási

Hivatal Pénzügyi Fõosztálya
fõosztályvezetõi munkakörének betöltésére

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hiva-
tal vezetõje a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alap-
ján pályázatot hirdet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közigazgatási Hivatal Pénzügyi Fõosztálya fõosztályve-
zetõi álláshelyének betöltésére.

A Pénzügyi Fõosztály fõosztályvezetõje tekintetében az
alapvetõ munkáltatói jogokat az önkormányzati és terület-
fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorol-
ja, egyéb munkáltatói jogkörrel a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közigazgatási Hivatal hivatalvezetõje rendelke-
zik.

A Pénzügyi Fõosztály a hivatal vezetõjének irányítása
alatt álló szervezeti egység, amely keretében Gazdasági
Osztály is mûködik.

A Pénzügyi Fõosztály vezetõje a vonatkozó jogszabá-
lyok, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
igazgatási Hivatal szervezeti és mûködési szabályzatának
elõírásai és a hivatal vezetõjének utasításai figyelembevé-
telével szervezi, irányítja és ellenõrzi a vezetése alatt álló
fõosztály munkáját, illetve ellátja a hatáskörébe tartozó
feladatokat.

A Pénzügyi Fõosztály vezetõjének fõbb feladatai:

– irányítja a fõosztály munkáját, biztosítja a pénzügyi
fegyelem betartását,

– felelõséggel tartozik a hivatal költségvetésének elké-
szítése és végrehajtása vonatkozásában,

– rendelkezik a költségvetési gazdálkodásról szóló fél-
éves, illetve éves zárszámadások elkészítésérõl, a felügye-
leti szerv felé az elõírt havi és negyedéves jelentések elké-
szítésérõl,
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– figyelemmel kíséri a központi költségvetést megilletõ
befizetési kötelezettség teljesítését,

– a pénzügyi szabályzatok jogszabályi változásoknak
megfelelõ aktualizálása és betartásának figyelemmel kísé-
rése.

A pályázónak a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvényben, valamint az államháztartás mûkö-
dési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet-
ben szereplõ alkalmazási feltételeknek meg kell felelnie:

– magyar állampolgárság,
– teljes cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.

(XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdésben a gazdasá-
gi vezetõre elõírt képesítés, azaz szakirányú felsõfokú is-
kolai végzettség vagy felsõfokú iskolai végzettség, és
emellett legalább mérlegképes könyvelõi képesítés vagy
ezzel egyenértékû képesítés; ez utóbbiaknak szerepelniük
kell a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 151. §
(3)–(5) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében,
és rendelkezniük kell ennek megfelelõen a tevékenység
ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal),

– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (a továbbiakban: Ktv.) 21. §-ában meghatározott
összeférhetetlenségi szabályok betartása.

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat, ezen belül a

pénzügyi szakigazgatás területén szerzett szakmai gyakor-
lat,

– közigazgatási szakvizsga,
– európai uniós (angol, német) idegennyelv-ismeret,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok közjegyzõvel hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató szak-

mai önéletrajzot,
– a Pénzügyi Fõosztály tevékenységével kapcsolatos

szakmai elképzelést, vezetõi koncepciót.

A munkakör betöltésének feltétele, hogy a pályázó a ve-
zetõi megbízásakor a Ktv. 22/A. §-a szerint vagyonnyilat-
kozatot tesz.

A pályázatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
igazgatási Hivatal vezetõje bírálja el. Ezt követõen az ál-
lamháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése figyelembe-
vételével a kinevezési jogkörrel rendelkezõ felügyeleti
szerv vezetõjének javaslatot tesz a személy megbízására
vonatkozóan. A kinevezésrõl munkáltatói jogkörében
eljárva a miniszter dönt.

A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát.

A pályázat benyújtási határideje a pályázat kiírásának
Belügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 15 napon
belül.

A pályázatok a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15
napon belül kerülnek elbírálásra.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na-
pon belül a pályázók írásban értesítést kapnak. Az ered-
ménytelenül pályázók anyagát az értesítéssel együtt
hiánytalanul visszaküldjük.

A vezetõi megbízás határozatlan idõre szóló közszolgá-
lati jogviszony keretében 2007. január 1. napjával létesül.

A besorolása a Ktv. 31. §-a alapján fõosztályvezetõi be-
sorolásnak minõsül. Illetménye és egyéb juttatásokra való
jogosultsága a Ktv. vonatkozó szakaszai, valamint a hiva-
tal közszolgálati szabályzata alapján kerül megállapításra.

A pályázatot – zárt borítékban – a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Közigazgatási Hivatal hivatalvezetõje
dr. Orosz Gábor úrnak címezve egy példányban kell be-
nyújtani a hivatal címére (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közigazgatási Hivatal 3525 Miskolc, Városház tér 1.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat Pénzügyi fõosz-
tályvezetõi állásra”.

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:
dr. Csire Péter, a hivatal Koordinációs és Szervezési
Fõosztályának vezetõje. Telefon: (46) 321-651, telefax:
(46) 517-737, e-mail: szervezes@borsod.b-m.hu.

Jászárokszállás Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot ír ki

mûszaki irodavezetõi állás betöltésére

Feladata: az elsõfokú építésügyi feladatokat ellátó épí-
téshatósági, mûszaki iroda vezetése, valamint a jegyzõ
által munkaköri leírásban meghatározott feladatok elvég-
zése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– legalább három év közigazgatásban eltöltött gyakor-

lat,
– képesítési elõírás: a köztisztviselõk képesítési elõírá-

sairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt
egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmér-
nöki (szerkezetépítõ, magasépítõ, üzemmérnöki) szakkép-
zettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági
mérnöki) szakképzettség,
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– a pályázónak meg kell felelnie továbbá a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
(a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási fel-
tételeknek, ill. a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben
eljáró hatóságok illetékességi területérõl, a kijelölési eljá-
rásról, valamint a szakmai feltételekrõl szóló 220/1997.
(XII. 5.) Korm. rendelet 6. §-ában foglalt szakmai feltéte-
leknek,

– B kategóriás jogosítvány.

Illetmény: a Ktv.-ben foglalt elõírásoknak megfelelõen.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzetséget igazoló okiratok másolatát,
– géppel írott részletes szakmai önéletrajzot eddigi

munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási ha-
táridõt követõ 15. munkanap. Az állás betölthetõ a pályá-
zatok elbírálását követõen azonnal.

A pályázatot Jászárokszállás Város Önkormányzat
jegyzõjéhez, dr. Visnyay Noémi jegyzõhöz kell benyújtani
a következõ címre: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

Maroslele Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

A pályázatot meghirdetõ szerv: Maroslele Község Ön-
kormányzatának Képviselõ-testülete 6921 Maroslele,
Szabadság tér 1.

A meghirdetett álláshely: Polgármesteri Hivatal 6921
Maroslele, Szabadság tér 1.

Munkakör: Maroslele község jegyzõje.

Alkalmazási feltételek:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság.

Képesítési feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az iskolai végzettséget, valamint a szakvizsga letételét

igazoló okiratok másolatát,
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– Mt. 80. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot,
– a hivatali munka vezetésével, irányításával kapcsola-

tos elképzelések.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
Illetmény, pótlékok, juttatások: a köztisztviselõk jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján, valamint a kép-
viselõ-testület helyi rendelete alapján.

A pályázatot Maroslele község polgármesteréhez kell
benyújtani „jegyzõi pályázat” jeligére. Cím: 6921 Maros-
lele, Szabadság tér 1. Telefon: (62) 256-033.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. október 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2006. novem-

ber 30.

Mosonszentmiklós Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy igaz-

gatásszervezõi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat

vagy azok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatok benyújtásának határideje: a megjelenést
követõ 15. nap.

A pályázatot zárt borítékban (a borítékon feltüntetve:
„Jegyzõi pályázat”) postai úton vagy személyesen az aláb-
bi címre kell eljuttatni: Mosonszentmiklós Község Önkor-
mányzat polgármestere 9154 Mosonszentmiklós, Felsza-
badulás u. 3. Telefon: (96) 360-023.
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A pályázatok elbírálásának módja: képviselõ-testületi
döntés.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 15. nap.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na-
pon belül a pályázók írásban kapnak értesítést, az ered-
ménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel
együtt visszaküldi az önkormányzat.

A jegyzõ díjazása a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szerint.

Az állás betölthetõ: 2006. november 4-tõl, a kinevezés
határozatlan idõre szól.

Nagypall és Fazekasboda Községek
Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi doktori diploma,
– minimum kétéves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A körjegyzõ illetménye az 1992. évi XXIII. tv. alapján
kerül megállapításra.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 15. napig lehet
benyújtani Nagypall Község Polgármesteri Hivatalába,
melynek címe: 7731 Nagypall, Szabadság u. 26.

A pályázatról Nagypall és Fazekasboda Községek kép-
viselõ-testületei a pályázat benyújtását követõ elsõ közös
ülésükön döntenek, melyrõl a pályázók írásban értesítést
kapnak.

Az állás 2006. szeptember 30-tól tölthetõ be.

Nemesgörzsöny és Magyargencs
Községek Önkormányzatai

pályázatot hirdetnek
Nemesgörzsöny és Magyargencs Községek

körjegyzõségébe körjegyzõi és aljegyzõi állás
betöltésére

Az állások betöltésének ideje: 2006. augusztus 30.

Az állások betöltésének feltételei:
– államigazgatási fõiskolai, vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet.
Illetmények, pótlékok és egyéb juttatások a ktv. szerint.

A pályázathoz csatolni kell:
– pályázati kérelmet,
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget és szakvizsgát igazoló okiratokat, vagy

azok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezések határozatlan idõre szólnak. A pályázato-
kat személyesen vagy postai úton kell benyújtani a megje-
lenéstõl számított 15 napon belül az alábbi címre: Önkor-
mányzat, 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Tatabánya Város Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltósága

parancsnoki beosztásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltó tiszti állományviszony fennállása,
– felsõfokú (egyetem vagy fõiskola) állami végzettség,
– felsõfokú szakmai (tûzoltó) képesítés,
– a parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségügyi,

pszichikai, fizikai alkalmasság,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõképzõ és ren-

dészeti mestervezetõ képzõ tanfolyami végzettségek meg-
léte, vagy azok elõírt határidõre történõ elvégzésének vál-
lalása,
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– tûzoltási, mûszaki mentési vagy tûzmegelõzési terüle-
ten szerzett legalább 10 éves szakmai, 5 éves kiemelt fõ-
elõadói és/vagy vezetõi gyakorlat,

– vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása,

– legalább „B” kategóriás gépjármûvezetõi engedély.

Elõnyt jelent:

– számítógép kezelõi ismeretek,

– idegen nyelv ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-
életrajzot,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– iskolai végzettséget, szakmai képesítést tanúsító ok-
iratok másolatát,

– parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségügyi,
pszichológiai, fizikai alkalmasság igazolása,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalásról
szóló nyilatkozat,

– a parancsnoki beosztáshoz kapcsolódó szakmai prog-
ramot,

– a hivatásos tûzoltó állományban eltöltött idõ igazo-
lását,

– kiemelt fõelõadói/vezetõi gyakorlatról szóló iga-
zolást,

– a rendészeti szakvizsga elvégzésérõl, illetve a rendé-
szeti vezetõ képzõ és a rendészeti mestervezetõvé képzõ
tanfolyamok elõírt határidõre történõ elvégzésérõl szóló
nyilatkozatot.

A beosztással járó feladatok: a hivatásos önkormányzati
tûzoltóság tûzoltási, mûszaki-mentési, katasztrófa elhárí-
tási, tûzmegelõzési, tûzvizsgálati és munkavédelmi, minõ-
sített idõszaki, gazdálkodási és személyügyi feladatai ellá-
tásának irányítása, szervezése, felügyelete, valamint mû-
ködési, illetékességi területén kapcsolattartás a társszer-
vekkel, lakossággal, gazdálkodó szervekkel.

Szolgálati hely: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre u. 18.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a fegy-
veres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-
szonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. és végrehajtási
rendeletei alapján.

A munkakör betöltéséhez szolgálati lakás nem áll ren-
delkezésre.

A beosztás Tatabánya Megyei Jogú Város Képvise-
lõ-testülete döntését követõen 2007. január 1-jétõl tölthetõ
be, a kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázat elbírálását követõ 15 napon belül a pályáza-
tok egyidejû visszaküldésével minden pályázó írásbeli ér-
tesítést kap.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül.

A pályázatot zárt borítékban Tatabánya Megyei Jogú
Város polgármesterének, Bencsik Jánosnak címezve
(2800 Tatabánya, Fõ tér 6.) kell benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat tûzoltó-pa-
rancsnoki beosztásra”.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást nyújt
dr. Bene Magdolna Tatabánya Megyei Jogú Város címze-
tes fõjegyzõje [2800 Tatabánya, Fõ tér 6., tel: (34)
515-732].

Tök Község jegyzõje
pályázatot ír ki

pénzügyi elõadói munkakör betöltésére

A pályázatot kiíró közigazgatási szerv neve: Tök Köz-
ség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.

Betöltendõ munkakör: pénzügyi elõadó.

Pályázati feltétel: magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség, középiskolai végzettség és köz-
igazgatási szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szak-
képesítés.

Közigazgatási gyakorlat vagy pénzügyi-számviteli gya-
korlat elõnyt jelent.

A pályázathoz csatolni kell: kézzel írott szakmai önélet-
rajzot, végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, há-
rom hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól, bérezés a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alap-
ján.

A pályázatot írásban kell benyújtani a pályázati kiírás a
Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl számított
harminc napon belül.

Az állás betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet az alábbi
telefonszámon: 06 (23) 341-166 dr. Tanács Péter Zsolt
jegyzõnél vagy Hegedûs Aranka munkaügyi fõelõadónál.

A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni: Tök Köz-
ség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala dr. Tanács Pé-
ter Zsolt 2073 Tök, Fõ utca 1.
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Zalakaros Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatás-szervezõi, vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy az országos

közigazgatási vizsgabizottság elnöksége által teljeskörûen
közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat
alapján adott mentesítéssel rendelkezik,

– és legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– képesítést igazoló okiratok másolatát,
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: Belügyi Közlöny-
ben való megjelenést követõ 15 nap.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ legközelebbi testületi ülésen történik, a pályázók sze-
mélyes meghallgatását követõen.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. tv. és helyi rendelet alapján.

Az állás betölthetõ: 2006. szeptember 1-jétõl.
A pályázatokat Zalakaros Város Polgármesteréhez kell

benyújtani. Szirtes Lajos polgármester, 8749 Zalakaros,
Gyógyfürdõ tér 1.

Pellérd Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

és Aranyosgadány Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

körjegyzõi állás betöltésére

Az állás betöltésének idõpontja: 2006. szeptember 1.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszerve-

zõi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt élvez a körjegyzõi gyakorlattal rendelkezõ pá-
lyázó.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– szakmai gyakorlatot igazoló okmány másolatát,
– szakvizsgát tanúsító okmány másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat a képviselõ-testületek soron következõ
együttes ülésén kerül elbírálásra.

A pályázatot Pellérd Község Önkormányzata polgár-
mesterének címezve kell benyújtani zárt borítékban, „Kör-
jegyzõi pályázat” megjelöléssel. Cím: 7831 Pellérd, Dózsa
György u. 33.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
a Humánpolitikai Fõosztály

fõosztályvezetõi munkakörére

A fõosztályvezetõ feladata: a vonatkozó jogszabályok,
valamint a GKM Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
elõírásai és a minisztérium vezetõinek utasításai figyelem-
bevételével szervezi, irányítja és ellenõrzi a vezetése alatt
álló fõosztály munkáját, illetve ellátja a személyes hatás-
körébe tartozó feladatokat. [A Humánpolitikai Fõosztály
feladatait a GKM Szervezeti és Mûködési Szabályzata
tartalmazza, amely megtalálható a GKM honlapján
(www.gkm.hu).]

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskolai és/vagy egye-

temi diploma), a köztisztviselõk képesítési elõírásairól
szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– kiemelt EU-nyelvek valamelyikének legalább közép-

fokú ismerete (angol, német, francia),

1136 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 14. szám



– további szakirányú másoddiploma,
– közigazgatási szakvizsga, jogi szakvizsga, valamint

az OKV elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jelle-
gûnek minõsített tudományos fokozat és az annak alapján
adott mentesítés,

– közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fény-

képes önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai (vezetõi) elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban résztvevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minõsül,
melynek betöltéséhez szükséges a nemzetbiztonsági ellen-
õrzés lefolytatása és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség teljesítése.

A pályázat benyújtásának határideje: a hivatalos (Bel-
ügyi Közlönyben történõ) megjelenést követõ 15 napon
belül.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal, de
legkésõbb az elbírálást követõ egy hónapon belül.

A pályázatot – zárt borítékban – a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium Humánpolitikai Fõosztályának cí-
mezve (1055 Budapest, Honvéd u. 13–15. III. em. 336.
szoba) három példányban kell benyújtani. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Pályázat a GKM Humánpolitikai Fõ-
osztály fõosztályvezetõi munkakörére”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidõt

követõ 30 napon belül kerülnek elbírálásra.
A kiválasztott pályázók a miniszter által kijelölt minisz-

tériumi vezetõkkel személyes konzultáción vesznek részt.
A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na-

pon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A Gazdasági Fõigazgatóságot Irányító Szakállamtitkár

Titkárságán személyesen vagy a 06 (1) 472-8531-es tele-
fonszámon.

A pályázati felhívás a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium honlapján (www.gkm.hu) is megtalálható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
az Informatikai Fõosztály

fõosztályvezetõi munkakörére

A fõosztályvezetõ feladata: a vonatkozó jogszabályok,
valamint a GKM Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
elõírásai és a minisztérium vezetõinek utasításai figyelem-
bevételével szervezi, irányítja és ellenõrzi a vezetése alatt
álló fõosztály munkáját, illetve ellátja a személyes hatás-
körébe tartozó feladatokat. [A Humánpolitikai Fõosztály
feladatait a GKM Szervezeti és Mûködési Szabályzata
tartalmazza, amely megtalálható a GKM honlapján
(www.gkm.hu).]

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskolai és/vagy egye-

temi diploma), a köztisztviselõk képesítési elõírásairól
szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– kiemelt EU-nyelvek valamelyikének legalább közép-

fokú ismerete (angol, német, francia),
– további szakirányú másoddiploma,
– közigazgatási szakvizsga, jogi szakvizsga, valamint

az OKV elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jelle-
gûnek minõsített tudományos fokozat és az annak alapján
adott mentesítés,

– közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fény-

képes önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai (vezetõi) elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban résztvevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minõsül,
melynek betöltéséhez szükséges a nemzetbiztonsági ellen-
õrzés lefolytatása és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség teljesítése.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a hi va ta los (Bel -
ügyi Köz löny ben tör té nõ) meg je le nést kö ve tõ 15 napon
belül.

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal, de
leg ké sõbb az el bí rá lást kö ve tõ egy hónapon belül.

A pá lyá za tot – zárt bo rí ték ban – a Gaz da sá gi és Köz le -
ke dé si Mi nisz té ri um Hu mán po li ti kai Fõ osz tá lyá nak cí -
mez ve (1055 Bu da pest, Hon véd u. 13–15. III. em. 336.
szo ba) há rom pél dány ban kell be nyúj ta ni. A bo rí té kon
kérjük fel tün tet ni: „Pá lyá zat a GKM In for ma ti kai Fõ osz -
tály fõosztályvezetõi munkakörére”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je:

A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt
kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül nek elbírálásra.

A ki vá lasz tott pá lyá zók a mi nisz ter ál tal ki je lölt mi nisz -
té ri u mi ve ze tõk kel sze mé lyes kon zul tá ci ón vesznek részt.

A pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lás tól szá mí tott 8 na -
pon be lül a pá lyá zók írás ban ér te sí tést kapnak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni lehet:

A Hu mán po li ti kai Fõ osz tá lyon sze mé lye sen vagy a
06 (1) 374-2969-es te le fon szá mon.

A pá lyá za ti fel hí vás a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té ri um hon lap ján (www.gkm.hu) is megtalálható.

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
(1055 Bu da pest, Hon véd ut ca 13–15.)

pá lyá za tot hir det
a Költ ség ve té si Fõ osz tály

fõ osz tályve ze tõi mun ka kö ré re

A fõ osz tály ve ze tõ fel ada ta: a vo nat ko zó jog sza bá lyok,
va la mint a GKM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak
elõ írá sai és a mi nisz té ri um ve ze tõ i nek uta sí tá sai fi gye lem -
be vé te lé vel szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi a ve ze té se alatt
ál ló fõ osz tály mun ká ját, il let ve el lát ja a sze mé lyes ha tás -
kö ré be tar to zó fel ada to kat. [A Hu mán po li ti kai Fõ osz tály
fel ada ta it a GKM Szer ve ze ti és Mûködési Szabályzata
tartalmazza, amely megtalálható a GKM honlapján
(www.gkm.hu).]

Pá lyá za ti fel té te lek:

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

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

– leg alább 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent:
– ki emelt EU-nyel vek va la me lyi ké nek leg alább kö zép -

fo kú is me re te (an gol, né met, francia),
– to váb bi szak irá nyú má sod dip lo ma,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga, jo gi szak vizs ga, va la mint

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

– köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó szak mai élet út ját rész le te sen be mu ta tó fény -

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

nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get és egyéb vég zett sé get/is me re tet

ta nú sí tó ok ira tok másolatát,
– a meg pá lyá zott mun ka kör rel kap cso la tos rö vid szak -

mai (ve ze tõi) el kép ze lé sét,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já -

rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

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

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

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a hi va ta los (Bel -
ügyi Köz löny ben tör té nõ) meg je le nést kö ve tõ 15 napon
belül.

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal, de
leg ké sõbb az el bí rá lást kö ve tõ egy hónapon belül.

A pá lyá za tot – zárt bo rí ték ban – a Gaz da sá gi és Köz le -
ke dé si Mi nisz té ri um Hu mán po li ti kai Fõ osz tá lyá nak cí -
mez ve (1055 Bu da pest, Hon véd u. 13–15. III. em. 336.
szo ba) há rom pél dány ban kell be nyúj ta ni. A bo rí té kon
kér jük fel tün tet ni: „Pá lyá zat a GKM Költ ség ve té si Fõ osz -
tály fõosztályvezetõi munkakörére”.

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

kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül nek elbírálásra.
A ki vá lasz tott pá lyá zók a mi nisz ter ál tal ki je lölt mi nisz -

té ri u mi ve ze tõk kel sze mé lyes kon zul tá ci ón vesznek részt.
A pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lás tól szá mí tott 8 na -

pon be lül a pá lyá zók írás ban ér te sí tést kapnak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni lehet:
A Hu mán po li ti kai Fõ osz tá lyon sze mé lye sen vagy a

06 (1) 374-2969-es te le fon szá mon.
A pá lyá za ti fel hí vás a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -

nisz té ri um hon lap ján (www.gkm.hu) is meg ta lál ha tó.
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
a Vagyongazdálkodási Fõosztály

fõosztályvezetõi munkakörére

A fõosztályvezetõ feladata: a vonatkozó jogszabályok,
valamint a GKM Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
elõírásai és a minisztérium vezetõinek utasításai figyelem-
bevételével szervezi, irányítja és ellenõrzi a vezetése alatt
álló fõosztály munkáját, illetve ellátja a személyes hatás-
körébe tartozó feladatokat. [A Humánpolitikai Fõosztály
feladatait a GKM Szervezeti és Mûködési Szabályzata
tartalmazza, amely megtalálható a GKM honlapján
(www.gkm.hu).]

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskolai és/vagy egye-

temi diploma), a köztisztviselõk képesítési elõírásairól
szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– kiemelt EU-nyelvek valamelyikének legalább közép-

fokú ismerete (angol, német, francia),
– további szakirányú másoddiploma,
– közigazgatási szakvizsga, jogi szakvizsga, valamint

az OKV elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jelle-
gûnek minõsített tudományos fokozat és az annak alapján
adott mentesítés,

– közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fény-

képes önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai (vezetõi) elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban résztvevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkakör fontos és bizalmas munkakörnek minõsül,
melynek betöltéséhez szükséges a nemzetbiztonsági ellen-
õrzés lefolytatása és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség teljesítése.

A pályázat benyújtásának határideje: a hivatalos (Bel-
ügyi Közlönyben történõ) megjelenést követõ 15 napon
belül.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal, de
legkésõbb az elbírálást követõ egy hónapon belül.

A pályázatot – zárt borítékban – a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium Humánpolitikai Fõosztályának cí-
mezve (1055 Budapest, Honvéd u. 13–15. III. em. 336.
szoba) három példányban kell benyújtani. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Pályázat a GKM Vagyongazdálkodási
Fõosztály fõosztályvezetõi munkakörére”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidõt

követõ 30 napon belül kerülnek elbírálásra.
A kiválasztott pályázók a miniszter által kijelölt minisz-

tériumi vezetõkkel személyes konzultáción vesznek részt.
A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na-

pon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A Humánpolitikai Fõosztályon személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon.
A pályázati felhívás a Gazdasági és Közlekedési Mi-

nisztérium honlapján (www.gkm.hu) is megtalálható.

Tájékoztató

A Belügyi Közlöny minden hónap 1. és 15. napján jele-
nik meg.

Lapzárta: a megjelenés elõtti 15. munkanap, déli 12 óra.
A köztisztviselõi pályázatokat a 441-1708-as faxszámra

kérjük megküldeni.
A pénzügyi beszámolók megjelentetése térítés ellené-

ben történik.
Közzététel díja: 38 000 Ft + áfa.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az egyes cégformákat szabályozó törvények, jogszabályok
elõírásainak megfelelõen a társadalmi kontroll, a közhitelesség
és a nyilvánosság biztosítása érdekében jelenteti meg a cé-
gekrõl szóló közleményeket, a cégbírósági és a cégeket érintõ
egyéb bírósági végzéseket a CÉGKÖZLÖNY.

A hetenként (általában csütörtökön) megjelenõ, az Igaz-
ságügyi Minisztérium által 1989-ben alapított közlöny cégbíró-
ságonként rendszerezetten közzéteszi az új cégek adatait, és
folyamatosan közli a már bejegyzett cégek adataiban bekövet-
kezett változásokat. Megtalálhatók még a lapban a gazdálko-
dó szervezetek átalakulási közleményei; a törzs- és alaptõ-
ke-leszállításokkal, a különbözõ hitelezõi felhívásokkal, a be-
folyásszerzésekkel, az árverésekkel, üzletrészek értékesíté-
sével, felszámolási árverésekkel, pályázatokkal kapcsolatos
céghirdetmények; valamint a részvénytársaságok (közgyûlé-
sek összehívásával, mérlegadatok, osztalékok közzétételé-
vel, illetve a részvények tranzakcióival összefüggõ) piacgaz-
dasági, tõzsdei közleményei és hirdetményei is.

A fentieken kívül a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény szerint a CÉGKÖZLÖNY a törvény
tárgykörébe tartozó bírósági végzések, határozatok és közlemé-
nyek megjelentetésére kijelölt hivatalos lap.

Mindezek szerint a CÉGKÖZLÖNY a piacgazdaság hatá-
lyos és hiteles, a közzétételi kötelezettség alá esõ cégek ese-
tében azok teljes körét átfogó céginformációs fórumaként le-

hetõvé teszi a vállalkozóknak, hogy naprakészen tájékozódja-
nak a velük üzleti, partner-, esetleg versenytársi kapcsolatban
lévõk mindenkori helyzetérõl. A CÉGKÖZLÖNY ily módon
egyre inkább nélkülözhetetlen munkaeszköze a gazdasági
társaságoknak, vállalkozóknak, menedzsereknek, cégjogi,
privatizációs és tõzsdei szakembereknek egyaránt.

2005 januárjától – elõfizetõi jelzések alapján – az elektroni-
kus CÉGKÖZLÖNY olyan területekkel bõvül, amelyeket az üz-
leti környezetben mûködõ felhasználóink jelentõs hányada a
naprakész információszolgáltatás alapvetõ részének tekint és
igényel.

A továbbra is heti rendszerességgel megjelenõ lemez a
Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs adatbázisán
kívül ezután a Közbeszerzési Értesítõ és a Versenyfel-
ügyeleti Értesítõ címû hivatalos lapok információit is tartal-
mazni fogja.

A kibõvített CD 2006. évi éves elõfizetési díja: 20%-os áfá-
val 118 080 Ft, fél évre 59 040 Ft.

A CÉGKÖZLÖNY CD egyes példányai megvásárolhatók
a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.:
321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem az elektronikus CÉGKÖZLÖNY CD-t ................. példányban.

Kérem a közlönyt az alábbi címre kézbesíteni:

A megrendelõ neve: ..............................................................................................................................................

Címe (irányítószám, város, község, kerület): ........................................................................................................

(utca, tér, ltp. házszám, emelet, ajtószám): ..........................................................................................................

Elektronikus (CD) Cégközlöny 2006. évi éves elõfizetési díja: 118 080 Ft, fél évre: 59 040 Ft.

Számlát kérek a befizetéshez

Csekket kérek a befizetéshez

P. H.

2006. .......................................................

......................................................................

aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak, to-
vábbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat biztosítá-
si ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát.

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhat mintaszövegként mindazok számára, akik tanácstalanok abban,
hogyan is induljanak neki egy társasház-alapításnak, immáron az új, negyedik társasházi törvény szabályai
alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük A társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

címû könyvet.

A Munka Törvénykönyvének kommentárja az 1992-ben született törvény hatályos szövegét és az azokhoz
fûzött jogirodalmi magyarázatokat közli, végigkövetve az elmúlt tizennégy év törvénymódosításait, különös
figyelemmel az Európai Unió munkajogi intézményeinek átvételére és a jogalkalmazói gyakorlatra.

A szerzõk szándéka szerint a kötetet haszonnal forgathatják a jogszabály értelmezését keresõ, a jo-
galkalmazói gyakorlat felõl érdeklõdõ elméleti és gyakorlati szakemberek egyaránt.

A kommentár a gyakorlatban való hasznos alkalmazhatóság érdekében az egyes jogintézmények-
hez összefoglalja a kapcsolódó jogirodalmi munkákat, jogszabályokat, a Legfelsõbb Bíróság Mun-
kajogi Kollégiumának állásfoglalásait.

A kötet szerzõi a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalom-
biztosítási Jogi Tanszékének munkatársai: dr. Kiss György egyetemi tanár, dr. Berke Gyula egyete-
mi docens, dr. Bankó Zoltán egyetemi adjunktus, valamint dr. Gyulavári Tamás, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének egyete-
mi docense.

A 736 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3192 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

címû, 736 oldal terjedelmû kétkötetes kiadványt.

(ára: 3192 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti: Szepesi Tiborné. Telefon: 441-1175, fax: 441-1708 vagy 441-1537, e-mail: szepesine@bm.gov.hu.
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Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
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06.2225 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes

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.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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