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Jog sza bály

A Kormány
142/2006. (VI. 29.) Korm.

rendelete
a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról  szóló
191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény 98.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok ról  szóló
191/1996. (XII. 17.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Korm. ren de let) 1.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1.  § A köz igaz ga tá si hi va ta lok a Kor mány te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer vei.”

2.  §

A Korm. ren de let 3.  §-ának (1)–(3) be kez dé sei he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A köz igaz ga tá si hi va ta lo kat a Kor mány az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel 
irá nyít ja.

(2) A hi va tal ve ze tõt – pá lyá zat alap ján – a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és az ön kor mány za ti és te -
rü let fej lesz té si mi nisz ter együt tes ja vas la tá ra a mi nisz ter -
el nök bíz za meg. A hi va tal ve ze tõ meg bí zá sát – a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és az ön kor mány za ti és
te rü let fej lesz té si mi nisz ter együt tes ja vas la tá ra – a mi nisz -
ter el nök von ja vissza.

(3) A hi va tal ve ze tõ mi nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze tõi be -
so ro lá sú köz tiszt vi se lõ, meg bí zá sa ha tá ro zat lan idõ re
szól.”

3.  §

A Korm. ren de let 3/A.  §-ának (2) és (3) be kez dé sei he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A hi va tal ve ze tõ-he lyet tes mi nisz té ri u mi fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet te si be so ro lá sú köz tiszt vi se lõ.

(3) A hi va tal ve ze tõ-he lyet test – a hi va tal ve ze tõ ja vas la -
tá ra – az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter bíz -
za meg, il let ve von ja vissza a meg bí zá sát. A hi va tal ve ze -
tõ-he lyet tes fe let ti mun kál ta tói jo go kat egye bek ben a hi -
va tal ve ze tõ gya ko rol ja.”

4.  §

A Korm. ren de let 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„4.  § Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
– a ve ze tõi meg bí zás és a ve ze tõi meg bí zás aló li fel men tés
ki vé te lé vel – gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a hi va tal -
ve ze tõ fe lett.”

5.  §

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

„(1) A költ ség ve tés elõ ké szí té se so rán az ön kor mány za -
ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ki ké ri az igaz ga tá si szer -
vek te vé keny sé gé nek szak mai irá nyí tá sát el lá tó mi nisz ter,
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ je (a továb biak ban
együtt: mi nisz ter) vé le mé nyét.”

6.  §

(1) A Korm. ren de let 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter el -
lát ja a he lyi ön kor mány za tok és a ki sebb sé gi ön kor mány -
za tok tör vényességi el len õr zé sé nek, a te rü let fej lesz té si ta -
ná csok tör vényességi fel ügye le té nek, to váb bá a köz igaz -
ga tá si hi va ta lok és a de kon cent rált szer vek jog sza bály ban
sze rep lõ el len õr zé sé nek a szak mai irá nyí tá sát, s en nek ke -
re té ben gya ko rol ja az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
jo go kat.”

(2) A Korm. ren de let 6.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a § a kö vet ke zõ (7) be kez -
dés sel egé szül ki:
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„(6) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
meg ha tá ro zott ügy ben el já rás ra az ille té kességgel ren del -
ke zõ hi va tal ve ze tõ he lyett más hi va tal ve ze tõt je löl het ki.

(7) A köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tás mû köd te té -
sé nek, va la mint a szak em ber-után pót lás meg szer ve zé sé -
vel kap cso la tos fel ada tok nak a szak mai irá nyí tá sát a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, a köz tiszt vi se lõk
kép zé sé vel, to vább kép zé sé vel kap cso la tos fel ada tok nak a
szak mai irá nyí tá sát a köz igaz ga tá si hi va ta lok be vo ná sá val
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter lát ja el,
en nek ke re té ben gya ko rol ja az (1)–(3) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott jo go kat.”

7.  §

A Korm. ren de let 12.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A hi va tal ve ze tõ ko or di ná ci ós fel adat- és ha tás kö ré -
ben]

„c) köz re mû kö dik – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint – a köz pon ti köz -
szol gá la ti nyil ván tar tás mû köd te té sé vel kap cso la tos fel -
ada tok el lá tá sá ban;”

8.  §

A Korm. ren de let 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A több me gyét érin tõ, il let ve a fõ vá ros közigaz -
gatási ha tá rán túl ter je dõ – az (1) be kez dés ben meg határo -
zott – te rü le ti ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sá ról az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter gon dos ko dik.”

9.  §

A Korm. ren de let 18.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A hi va tal ve ze tõ a köz tiszt vi se lõk kép zé se, to vább kép zé -
se kö ré ben]

„b) köz re mû kö dik az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té -
si mi nisz ter nek a köz tiszt vi se lõk kép zé sé vel, to vább kép -
zé sé vel, va la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -

nisz ter nek a szak em ber-után pót lás meg szer ve zé sé vel kap -
cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sá ban;”

10.  §

A Korm. ren de let 23.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter hagy ja jó vá,
az igaz ga tá si szer vek re vo nat ko zó ren del ke zé sek te kin te -
té ben az ér de kelt mi nisz te rek egyet ér té sé vel.

(3) A mi nisz ter és a hi va tal ve ze tõ kö zöt ti vi tás kér dé -
sek ben – az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
elõ ter jesz tésére – a mi nisz ter el nök dönt.”

11.  §

(1) Ez a ren de let 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Korm. ren de let 6.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja.

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

Köz le mé nyek

Pót je lent ke zé si fel hí vás
az Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ és To vább kép zõ Kft.

mun ka- és tûz vé del mi szak kép zé se i re
2006/2007-es tan év

FMK Nyil ván tar tá si szám: 01-0182-05
In téz mény akk re di tá ci ós lajst rom szám: 0477

I. Fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak irá nyú to vább kép -
zés

A to vább kép zés a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do -
má nyi Egye tem és az OMKT Kft. együtt mû kö dé sé nek a
ke re té ben in dul.
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Je lent ke zé si fel té tel: egye te mi, il let ve fõ is ko lai vég zett -
ség.

Kép zé si idõ: 5 fél év.

A ta nul má nyok el vég zé se után tett si ke res zá ró vizs ga
ese tén a hall ga tók fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak irá nyú ké -
pe sí tést iga zo ló ok le ve let kap nak. Az ok le vél mun ka vé del -
mi szak ké pe sí tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, il let -
ve mun ka biz ton sá gi szak te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sít,
egy ben alap fel té te le a mun ka vé del mi szak ér tõi iga zol vány
meg sze rez he tõ sé gé nek is.

II. Mun ka vé del mi tech ni kus szak kép zés (Or szá gos
Kép zé si Jegy zék szá ma: 53 5499 01)

Je lent ke zé si fel té te lek:
– mû sza ki jel le gû szak kö zép is ko lai, vagy mû sza ki is -

me re tet nyúj tó kép zé sen szer zett ké pe sí tés, vagy
– mû sza ki tech ni ku si vég zett ség, vagy
– érett sé gi bi zo nyít vány és mû sza ki jel le gû szak mun kás 

bi zo nyít vány, vagy
– érett sé gi és a MÁV fel sõ fo kú for gal mi és ke res ke del -

mi tan fo lya ma in szer zett vég zett ség, vagy
– érett sé gi és pos ta for gal mi ké pe sí tés.

Kép zé si idõ: 2 fél év (250 óra).

A ta nul má nyo kat kö ve tõ en si ke res zá ró vizs gát tett hall -
ga tók mun ka vé del mi tech ni ku si bi zo nyít ványt kap nak,
mely bi zo nyít vány kö zép fo kú mun ka vé del mi szak ké pe sí -
tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, il let ve mun ka biz -
ton sá gi szak te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sít.

III. Tûz vé del mi elõ adó szak kép zés (Or szá gos Kép zé si 
Jegy zék szá ma: 52 8915 02)

Je lent ke zé si fel té te le: kö zép is ko lai vég zett ség.

Kép zé si idõ: 2 fél év. (324 óra)

A ta nul má nyo kat kö ve tõ en si ke res zá ró vizs gát tett hall -
ga tók tûz vé del mi elõ adó bi zo nyít ványt kap nak, mely bi zo -
nyít vány kö zép fo kú tûz vé del mi szak ké pe sí tés hez kö tött
mun ka kö rök be töl té sé re jo go sít.

IV. Mun ka vé del mi és tûz vé del mi szak kép zé sek

A tan ren dek össze han go lá sá val mind az I. mind a II.
pon tok ban fel so rolt mun ka vé del mi szak kép zé sek re je lent -
ke zõk ré szé re az OMKT Kft. le he tõ sé get biz to sít ar ra,
hogy a mun ka vé del mi ta nul má nya ik kal egy ide jû leg a III.
pont ban sze rep lõ tûz vé del mi elõ adó szak kép zés ben is
részt ve gye nek.

Ál ta lá nos tud ni va lók

a) Va la mennyi szak kép zés 2006. szep tem be ré ben in dul
az OMKT Kft. szék he lyén Bu da pes ten.

b) Pót je lent ke zé si ha tár idõ: 2006. au gusz tus 18.

c) Je lent kez ni az OMKT Kft. je lent ke zé si lap ján le het,
me lyek be sze rez he tõk sze mé lye sen

– az OMKT Kft.-ben (1111 Bu da pest, Mû egye tem rkp.
9. „R” ép. II. em. 216; 218.), vagy

– a Mun ka biz ton sá gi Fel ügye lõ sé gek re gi o ná lis köz -
pont ja i ban,

il let ve igé nyel he tõk le vél ben vagy te le fo non. A II. és
III. pon tok ban fel so rolt kép zé sek je lent ke zé si lap ja le tölt -
he tõ a www.omkt.bme.hu web ol dal ról is.

d) Rész le tes in for má ci ó kat a je lent ke zé si lap hoz mel lé -
kelt tá jé koz ta tó, va la mint az em lí tett hon lap tar tal maz za.
Szó be li fel vi lá go sí tást ad

– a fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak kép zés rõl: Bo gen fürst
Fe renc né a 463-3610-es te le fo non,

– a kö zép fo kú mun ka vé del mi szak kép zés rõl: Szi lá gyi -
né Mi hály Gyön gyi a 463-4396-os te le fo non,

– a tûz vé del mi elõ adó szak kép zés rõl: Mé szá ros né Mar -
git tay Ka ta lin a 463-2709-es te le fo non.
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Ar ló 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 808 010 – 808 010 800 925 – 800 925
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 088 – 1 088 2 021 – 2 021
II. Tár gyi esz kö zök 618 817 – 618 817 615 752 – 615 752
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 12 516 – 12 516 12 516 – 12 516
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott  esz kö zök 175 589 – 175 589 170 636 – 170 636

B) FORGÓESZKÖZÖK 106 190 – 106 190 78 277 – 78 277
I. Kész le tek 548 – 548 811 – 811
II. Kö ve te lé sek 41 180 – 41 180 29 754 – 29 754
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 51 398 – 51 398 32 884 – 32 884
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 064 – 13 064 14 828 – 14 828

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 914 200 – 914 200 879 202 – 879 202

D) SAJÁT TÕKE 820 768 – 820 768 807 302 – 807 302
1. In du ló tõ ke 76 293 – 76 293 76 293 – 76 293
2. Tõ ke vál to zá sok 744 475 – 744 475 731 009 – 731 009
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 39 632 – 39 632 22 843 – 22 843
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 39 632 – 39 632 22 843 – 22 843
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 53 800 – 53 800 49 057 – 49 057
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 10 620 – 10 620 10 747 – 10 747
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 18 350 – 18 350 13 441 – 13 441
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 24 830 – 24 830 24 869 – 24 869

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 914 200 – 914 200 879 202 – 879 202

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 269 408 282 011 269 634
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 88 414 91 444 86 524
03. Do lo gi ki adá sok 166 245 204 113 179 406
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 199 107 289 160 276 078
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 17 442 27 273 8 056
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 5 277 15 009 9 423
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 745 893 909 010 829 121
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 2 132 2 132 2 132
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 2 132 2 132 2 132
12. Pénz for gal mi ki adá sok 748 025 911 142 831 253
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 879 1 879 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 764
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Ki adá sok össze sen 749 904 913 021 833 017

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 31 486 32 805 30 776

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 257 764 258 348 255 411

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 4 931 5 135

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 399 585 520 588 523 142

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 390 570 480 331 480 331

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 688 835 816 672 814 464

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 61 069 53 506 –

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

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 61 069 53 506 –

26. Pénz for gal mi be vé te lek 749 904 870 178 814 464

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 42 843 42 843

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

29. Be vé te lek össze sen 749 904 913 021 857 346

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –58 937 –51 374 28 186

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 747 772 868 046 –2 132

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –1 725

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 51 398 – 51 398 32 884 – 32 884

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –11 766 – –11 766 –10 041 – –10 041

3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad-
 vá nya 6 872 – 6 872 – – –

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 32 760 – 32 760 22 843 – 22 843

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –5 689 – –5 689 –12 826 – –12 826

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 27 071 – 27 071 10 017 – 10 017

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 27 071 – 27 071 10 017 – 10 017

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

A könyv vizs gá lat so rán Ar ló Nagy 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 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.

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

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

Ba da csony to maj 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 3 314 546 – 3 314 546 3 247 928 – 3 247 928
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 731 – 2 731 1 474 – 1 474

II. Tár gyi esz kö zök 3 100 784 – 3 100 784 3 072 460 – 3 072 460
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 162 187 – 162 187 148 410 – 148 410
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 48 844 – 48 844 25 584 – 25 584
B) FORGÓESZKÖZÖK 580 291 – 580 291 412 264 – 412 264

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 46 671 – 46 671 39 469 – 39 469

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 518 252 – 518 252 356 780 – 356 780
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 368 – 15 368 16 015 – 16 015

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 894 837 – 3 894 837 3 660 192 – 3 660 192

D) SAJÁT TÕKE 3 304 957 – 3 304 957 3 121 643 – 3 121 643
1. In du ló tõ ke 185 825 – 185 825 185 825 – 185 825
2. Tõ ke vál to zá sok 3 119 132 – 3 119 132 2 935 818 – 2 935 818
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 513 312 – 513 312 351 169 – 351 169
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 513 312 – 513 312 351 169 – 351 169

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 76 568 – 76 568 187 380 – 187 380

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 23 442 – 23 442 138 030 – 138 030
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 32 818 – 32 818 27 724 – 27 724

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 20 308 – 20 308 21 626 – 21 626

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 894 837 – 3 894 837 3 660 192 – 3 660 192
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 287 609 309 933 299 641
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 93 738 100 057 94 352
03. Do lo gi ki adá sok 131 643 185 821 198 608
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 96 973 122 453 103 599
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 018 1 018 1 165
06. Fel újí tás 42 590 80 101 54 301
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 450 144 800 784 171 122
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 103 715 1 600 167 922 788
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 8 902 71 773 11 482
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 453 600 –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 8 902 525 373 11 482
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 112 617 2 125 540 934 270
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 14 686 388 454 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 647
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 127 303 2 513 994 934 917
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 116 484 119 990 105 518
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 351 354 359 854 359 867
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 42 000 58 565 17 090
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 500 500 507
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 395 442 487 691 164 950
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 243 325 175 553 112 970
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 905 280 1 026 100 647 425
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 214 653 518 395 124 702
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 453 600 –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 214 653 971 995 124 702
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 119 933 1 998 095 772 127
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 7 370 515 899 515 858
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 1 313
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 127 303 2 513 994 1 289 298

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 518 252 – 518 252 356 775 – 356 775
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –4 940 – –4 940 –5 606 – –5 606
 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) 513 312 – 513 312 351 169 – 351 169
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 280 – 1 280 5 537 – 5 537
 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) 514 592 – 514 592 356 706 – 356 706

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 46 698 – 46 698 18 869 – 18 869

13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 467 894 – 467 894 337 837 337 837

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, 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 tuk, és en -
nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tünk ar ról, hogy az éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben
fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyünk sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a Ba da csony to maj Vá ros Ön kor mány zat 2005. de cem ber
31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl összes sé gé ben meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Frick Be at rix s. k.,
könyv vizs gá ló

Ba la ton bog lár  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 10 104 457 – 10 104 457 10 368 420 – 10 368 420
I. Im ma te ri á lis ja vak 9 813 – 9 813 4 082 – 4 082
II. Tár gyi esz kö zök 9 715 869 – 9 715 869 9 982 411 – 9 982 411
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 48 552 – 48 552 48 106 – 48 106
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 330 223 – 330 223 333 821 – 333 821
B) FORGÓESZKÖZÖK 235 555 – 235 555 83 959 – 83 959

I. Kész le tek 3 884 – 3 884 1 354 – 1 354
II. Kö ve te lé sek 99 374 – 99 374 28 538 – 28 534
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 86  613 – 86 613 15 032 – 15 032
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
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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 9 827 669 – 9 827 669 9 957 533 – 9 957 533
1. In du ló tõ ke 300 092 – 300 092 300 092 – 300 092
2. Tõ ke vál to zá sok 8 842 017 – 8 842 017 8 719 980 – 8 719 980
3. Ér té ke lé si tar ta lék 685 560 – 685 560 937 461 – 937 461

E) TARTALÉKOK 87 695 – 87 695 18 034 – 18 034
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 87 695 – 87 695 18 034 – 18 034
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 424 648 – 424 648 476 812 – 476 812
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 163 100 – 163 100 177 300 – 177 300
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 216 909 – 216 909 263 443 – 263 443
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 44 639 – 44 639 36 069 – 36 069

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

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 485 677 515 421 487 732
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 160 153 168 813 156 646
03. Do lo gi ki adá sok 414 127 461 649 425 217
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 117 317 156 299 129 146
05. El lá tot tak jut ta tá sai 2 659 – –
06. Fel újí tás 35 423 35 854 10 496
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 160 407 254 334 173 416
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 375 763 1 592 370 1 382 653
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 4 900 4 900 4 920
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 4 900 4 900 4 920
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 380 663 1 586 270 1 387 573
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 740 000 640 966 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 6 649
15. Ki adá sok össze sen 2 120 663 2 238 236 1 380 924
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 207 389 210 482 136 057
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 586 995 574 102 550 353
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 332 000 333 300 41 075
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 99
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 468 319 552 999 524 166
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 232 020 274 272 274 272
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 594 703 1 670 883 1 251 651
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 447 900 447 900 66 261
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 447 900 447 900 66 261
26. Pénz for gal mi be vé te lek 2 042 603 2 118 783 1 317 912
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 78 060 119 453 119 452
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –8 460
29. Be vé te lek össze sen 2 120 663 2 238 236 1 428 904
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –443 000 –443 000 –11 550
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 443 000 443 000 61 341
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –1 811
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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 86 504 – 86 504 15 032 – 15 032
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 1 191 – 1 191 3 002 – 3 002
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 87 695 – 87 695 18 034 – 18 034
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 23 230 – 23 230 3 859 – 3 859
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 110 925 – 110 925 21 893 – 21 893
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 118 911 – 118 911 21 893 – 21 893

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá la tot a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vény X. fe je ze te, a tör vény ben fel so rolt kor mány ren de le tek és 
a Ma gyar Könyv vizs gá ló Ka ma ra mi nõ ség biz to sí tá si aján lá sai, va la mint nem ze ti stan dard jai alap ján haj tot tam vég re.
A könyv vizs gá lat ma gá ban fog lal ja a mér leg és a be szá mo ló tény szá ma it és ki je len té se it alá tá masz tó bi zony la tok szú ró -
pró ba sze rû vizs gá la tát. Emel lett tar tal maz za az al kal ma zott szám vi te li alap el vek és az ap pa rá tus ál tal tett lé nye ge sebb
fel té te lek meg íté lé sét, va la mint a mérleg és a beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. A könyvvizsgálat nem
minõsül adóvizsgálatnak.

Meg gyõ zõ dé sem, hogy mun kám meg fe le lõ ala pot nyújt a ki ál lí tott zá ra dék meg adá sá hoz a pol gár mes te ri hi va tal, ál ta -
lá nos is ko la és ze ne is ko la, egész ség ügyi központ mérlege vonatkozásában.

Vé le mé nyem sze rint a szö ve ges mel lék le tek kel el lá tott éves be szá mo ló kat, il let ve a net tó sí tott be szá mo lót a  szám -
viteli tör vény ben és az ál ta lá nos szám vi te li alap el vek ben fog lal tak sze rint ál lí tot ták össze, és az – 10 452 379 E Ft
(10 040 706 E Ft, 259 909 E Ft, 151 764 E Ft) mér leg fõ összeg gel – meg bíz ha tó és va lós ké pet ad a Ba la ton bog lá ri
Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérõl.

Vé le mé nyem kor lá to zá sa nél kül meg jegy zem azt, hogy a Ba la ton bog lá ri Ön kor mány zat a Hí rös-Ép Kft. ter hé re ér vé -
nye sí tett, 2004. év ben be vé tel ként el szá molt 120 M Ft bank ga ran cia ügyé ben indított aktív per még folyik.

Cse re Kál mán s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ba la ton föld vár Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Tárgy évi költ ség-
ve té si

be szá mo ló zá ró -
ada tai

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló zá ró -
ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 119 218 4 119 218
I. Im ma te ri á lis ja vak 11 775 11 775
II. Tár gyi esz kö zök 3 996 193 3 996 193
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 102 330 102 330
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 8 920 8 920

B) FORGÓESZKÖZÖK 36 699 36 699
I. Kész le tek 985 985
II. Kö ve te lé sek 21 870 21 870
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 5 121 5 121
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 723 8 723

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 155 917 4 155 917

D) SAJÁT TÕKE 3 978 923 3 978 923
1. In du ló tõ ke 118 264 118 264
2. Tõ ke vál to zá sok 3 860 659 3 860 659
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK –4 174 –4 174
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –4 174 –4 174
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 181 168 181 168
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 45 091 45 091
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 118 059 118 059
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 18 018 18 018

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 155 917 4 155 917

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 324 279 357 423 353 644
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 94 473 111 209 111 208
03. Do lo gi ki adá sok 267 772 282 998 270 304
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 19 909 1 391 486 1 515 529
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 11 180 17 089 14 110
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 58 000 57 835 58 420
08. Hi te lek ki adá sai 24 150 24 150 12 128
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 799 763 2 242 190 2 335 343
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 40 987 3 890 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –14 519
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 840 750 2 246 080 2 320 824
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 69 722 87 682 69 929
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 367 388 361 825 354 083
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 75 000 17 534 18 246
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 75 000 14 200 14 746
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 292 640 1 693 854 1 684 016
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 160 810 1 531 651 1 531 651
20. Hi te lek be vé te lei – 63 218 84 553
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 1 500 1 780
22. Pénz for gal mi be vé te lek (14+15+16+18+20+21) 804 750 2 225 613 2 212 607
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 36 000 20 467 –
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –1 113
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 840 750 2 246 080 2 211 494

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Tárgy évi költ ség-
ve té si

be szá mo ló zá ró -
ada tai

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló zá ró -
ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 5 089 5 089
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –9 263 –9 263
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) 1 940 1 940
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) –6 114 –6 114
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –4 723 –4 723
 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) –10 837 –10 837
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vá nya 1 396 1 396
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vá nya 14 298 14 298

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei
2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz -
ha tó és va lós ké pet ad az zal a meg jegy zés sel, hogy a pénz ma rad vány igény be vé tele és a pénz ma rad vány ban a kis tér sé gi
tár su lás nak át utalt összeg fi gye lem be vé te le nem tör tént meg.

Szi ta Lász ló s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ba la ton lel le Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

2004. évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

2005. évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Könyv vizs gá lat
módosításai

2005. évi
be szá mo ló

könyv vizs gá lat tal
korrigált

zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9 120 630 8 999 477 – 8 999 477
I. Im ma te ri á lis ja vak 4 374 1 376 – 1 376
II. Tár gyi esz kö zök 8 518 452 8 425 107 – 8 425 107
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 119 142 111 949 – 111 949
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 478 662 461 045 – 461 045

B) FORGÓESZKÖZÖK 88 776 89 216 1 463 90 679
I. Kész le tek 3 240 4 429 – 4 429
II. Kö ve te lé sek 36 760 42 595 6 606 44 058

–5 143  
III. Ér ték pa pí rok – – – –
IV. Pénz esz kö zök 25 146 11 929 – 11 929
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 23 630 30 263 – 30 263

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 9 209 406 9 088 693 1 463 9 090 156

D) SAJÁT TÕKE 8 928 625 8 815 953 1 463 8 817 416
1. In du ló tõ ke 126 192 126 192 – 126 192
2. Tõ ke vál to zá sok 8 802 433 8 689 761 6 606 8 691 224

–5 143
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – –

E) TARTALÉKOK 22 223 14 265 – 14 265
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 22 223 14 265 – 14 265
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 258 558 258 475 – 258 475
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 40 560 74 810 ” 74 810
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 191 445 155 738 – 155 738
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 26 553 27 927 – 27 927

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 9 209 406 9 088 693 1 463 9 090 156

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 401 633 399 772 394 542
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 128 032 126 849 125 176
03. Do lo gi ki adá sok 302 315 347 232 339 333
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 109 472 110 702 110 701
05. El lá tot tak jut ta tá sai 3 460 3 390 3 308
06. Fel újí tás – 23 878 24 001
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 28 679 24 540 24 133
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 973 591 1 036 363 1 021 194
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 134 030 133 080 62 860
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 134 030 133 080 62 860
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 107 621 1 169 443 1 084 054
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 6 163 6 163 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 6 633
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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 1 113 784 1 175 606 1 090 687
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 142 204 130 056 123 696
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 544 460 496 504 493 691
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 100 000 43 043 43 054
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 60 000 9 881 9 878
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 286 052 325 168 325 870
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 156 554 207 296 207 296
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 072 716 994 771 986 311
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 37 068 176 117 89 785
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 37 068 176 117 89 785
26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 109 784 1 170 888 1 076 096
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 4 000 4 718 30 326
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 1 314
29. Be vé te lek össze sen 1 113 784 1 175 606 1 107 736
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 96 962 –43 037 –4 557
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –96 962 43 037 26 925
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –5 319

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

E Ft
1. Zá ró pénz kész let 11 869
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge 2 396
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya –2 445
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 16 710
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –31 999
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 –15 289
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 –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat a 2005. évi költ ség ve té si be szá mo ló ra a zá ra dé kot a szám vi te li tör vény 158. § (3) be kez dé se szerint
adja meg:

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

A kö ve te lé sek ér té ke lé se, mi nõ sí té se nem tör tént meg, az adók ki vé te lé vel. Az adó sok ér ték vesz té sé nek el szá mo lá sa
vi szont „té ve sen” nem je lent meg a mér leg ér ték ben. Így összes sé gé ben a kö ve te lé sek be ke rü lé si és nem a re a li zál ha tó ér -
té ken ke rül tek szám ba vé tel re. Az egyéb ak tív elszámolások több éves rendezetlen tételeket tartalmaznak.

Vé le mé nyem sze rint az éves egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo lót az elõ zõ be kez dés ben fog lal ta kat ki vé ve 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, a fen ti kor lá to zás sal Ba la ton lel le Vá ros
Ön kor mány za tá nak 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós
 képet ad.

dr. Be ne dek Jó zsef s. k.,
könyv vizs gá ló
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Bé kés Me gye Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 22 483 840 – 22 483 840 22 988 659 – 22 988 659
I. Im ma te ri á lis ja vak 108 905 – 108 905 78 369 – 78 369
II. Tár gyi esz kö zök 22 052 317 – 22 052 317 22 645 277 – 22 645 277
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 223 407 – 223 407 212 951 – 212 951
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 99 211 – 99 211 52 062 – 52 062
B) FORGÓESZKÖZÖK 4 630 554 – 4 630 554 3 558 495 – 3 558 495

I. Kész le tek 292 313 – 292 313 273 492 – 273 492
II. Kö ve te lé sek 776 822 – 776 822 745 391 – 745 391
III. Ér ték pa pí rok 819 987 – 819 987 467 975 – 467 975
IV. Pénz esz kö zök 2 316 396 – 2 316 396 1 269 136 – 1 269 136
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 425 036 – 425 036 802 501 – 82 501

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 27 114 394 – 27 114 394 26 547 154 – 26 547 154

D) SAJÁT TÕKE 23 598 310 – 23 598 310 23 781 502 – 23 781 502
1. In du ló tõ ke 5 047 933 – 5 047 933 5 037 456 – 5 037 456
2. Tõ ke vál to zá sok 18 550 377 – 18 550 377 18 744 046 – 18 744 046
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 680 110 – 1 680 110 1 034 146 – 1 034 146
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 631 907 – 1 631 907 962 695 – 962 695
II. Vál lal ko zá si tar ta lék 48 203 – 48 203 71 451 – 71 451

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 835 974 – 1 835 974 1 731 506 – 1 731 506
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 152 655 – 152 655 103 707 – 103 707
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 621 998 – 621 998 590 308 – 590 308
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 061 3211 – 1 061 321 1 037 491 – 1 037 491

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 27 114 394 – 27 114 394 26 547 154 – 26 547 154

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 9 976 927 10 159 813 9 804 985
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 3 225 939 3 320 861 3 204 623
03. Do lo gi ki adá sok 6 275 200 7 609 635 7 748 579
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 249 794 441 483 366 365
05. El lá tot tak jut ta tá sai 209 641 205 110 202 675
06. Fel újí tás 190 122 204 682 127 078
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 618 538 4 033 625 2 924 240
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 23 746 161 25 975 209 24 378 545
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 33 345 74 345 61 222
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 33 345 74 345 61 222
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 23 779 506 26 049 554 24 439 767
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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 324 873 361 541 31 317
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 344 465
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 24 104 379 26 411 095 24 848 549
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 2 402 358 2 704 71 2 729 670
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 4 477 472 4 477 472 4 641 913
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 10 300 67 675 73 923
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 10 100 10 100 17 477
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 15 876 668 16 670 090 15 939 820
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 5 183 787 5 528 395 5 426 746
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 22 766 798 23 919 938 23 385 326
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei – 92 496 57 730
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 819 987 350 747
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) – 912 483 408 477
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 22 766 798 24 832 421 23 793 803
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 1 337 581 1 578 674 1 988 421
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –15 505
29. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 24 104 379 26 411 095 25 766 719
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) 33 345 –838 138 963 885
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –33 345 838 138 347 255
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –392 970

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 2 121 136 – 2 121 136 1 082 202 – 1 082 202
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –441 026 – –441 026 –48 056 – –48 056
3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 2 880 – 2 880 –1 246 – –1 246
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye 48 203 – 48 203 71 451 – 71 451
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

 (1+2–3–4) 1 629 027 – 1 629 027 963 941 – 963 941
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –103 496 – –103 496 –14 666 – –14 666
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 23 107 – 23 107 31 317 – 31 317
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) 1 548 638 – 1 548 638 980 592 – 980 592
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

pénz ma rad vány
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány
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Egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tás 
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te lei 
szak fel ada ton elszá molt 540 147 – 540 147 673 928 – 673 928

2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton 
elszá molt ki adá sai 491 944 – 491 944 602 477 – 602 477

3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi  
ered mé nye (1–2) 48 203 – 48 203 71 451 – 71 451

4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték- 
csök ke né si le írás 5 – 5 – – –

5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és 
fel hasz nál ni ter ve zett ered mény 48 203 – 48 203 71 451 – 71 451

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 – –5 – – –

8. Vál lal ko zá si te vé keny ség ter he lõ be fi ze tés – – – – – –

9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 25 096 – 25 096 40 134 – 40 134

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Bé kés Me gyei Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett össze vont éves költ ség ve té si be szá -
mo ló ját, an nak 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 kormányren de let szerint készítették el.

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

Ben cze La jos né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Bics ke Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 6 246 940 – 6 246 940 6 574 376 – 6 574 376
I. Im ma te ri á lis ja vak 10 597 – 10 597 7 601 – 7 601

II. Tár gyi esz kö zök 6 131 803 – 6 131 803 6 472 247 – 6 472 247
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 84 340 – 84 340 81 018 – 81 018
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 20 200 – 20 200 13 510 – 13 510
B) FORGÓESZKÖZÖK 364 832 – 364 832 281 346 – 281 346

I. Kész le tek 149 – 149 151 – 151
II. Kö ve te lé sek 117 438 – 117 438 117 223 – 117 223

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 205 473 – 205 473 118 992 – 118 992
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 41 772 – 41 772 44 980 – 44 980

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 611 772 – 6 611 772 6 855 722 – 6 855 722

D) SAJÁT TÕKE 6 039 915 – 6 039 915 6 126 699 – 6 126 699
1. In du ló tõ ke 300 246 – 300 246 300 246 – 300 246
2. Tõ ke vál to zá sok 5 739 669 – 5 739 669 5 826 453 – 5 826 453
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 198 069 – 198 069 123 824 – 123 824
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 198 069 – 198 069 123 824 – 123 824

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 373 788 – 373 788 605 199 – 605 199

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 40 422 – 40 422 69 820 – 69 820
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 284 514 – 284 514 495 617 – 495 617

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 48 852 – 48 852 39 762 – 39 762

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 611 772 – 6 611 772 6 855 722 – 6 855 722

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 726 205 729 843 713 893
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 238 859 239 922 230 308
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 597 259 656 903 618 613
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 81 900 305 375 288 701
05. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 17 056 120 140 96 118
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 196 475 337 572 228 239
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 857 754 2 389 755 2 175 872
09. Hi te lek, köl csö nök ki adá sai 195 424 205 274 24 770
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 195 424 205 274 24 770
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 2 053 178 2 595 029 2 200 642
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 441 890 199 060 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 3 208
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14+15) 2 495 068 2 794 089 2 203 850
16. Köz te rü let-haszn. Tár su lás át vett-át adott pénz esz kö ze mi at ti korr. – – –
17. Ki adá sok össze sen 2 495 068 2 794 089 2 203 850
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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. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 154 052 203 060 229 297
19. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 825 613 826 163 970 060
20. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 361 592 361 592 186 292
21. 20.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 459 459 –
22. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ge sen át vett pénz esz kö zök 411 955 612 786 627 392
23. 22.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 386 925 463 935 463 935
24. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (17+18+20+21) 1 753 212 2 003 601 2 013 041
25. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 571 856 574 356 113 356
26. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
27. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (24+25) 571 856 574 356 113 356
28. Pénz for gal mi be vé te lek (23+26) 2 325 068 2 577 957 2 126 397
29. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 170 000 216 132 216 132
30. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –9 335
31. Be vé te lek össze sen (27+28+29) 2 495 068 2 794 089 2 333 194
32. Köz te rü let-haszn. Tár su lás át vett-át adott pénz esz kö ze mi at ti korr. – – –
33. Be vé te lek össze sen 2 495 068 2 794 089 2 333 194
34. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (23+28–8–13)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)]
–376 432 –369 082 53 301

35. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (26–11) 376 432 369 082 88 586
36. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (29–14) – – –12 543

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 204 723 – 204 723 117 935 – 117 935
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –6 654 – –6 654 5 889 – 5 889
 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) 198 069 – 198 069 123 824 – 123 824
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –50 655 – –50 655 1 942 – 1 942
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. Költ ség ve té si pénz ma rad vány (05±06±07) 147 414 – 147 414 125 766 – 125 766
 9. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

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

(8+9±10) 147 414 – 147 414 125 766 – 125 766
12. 08.-ból sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo -

lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
13. 08.-ból sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 147 414 – 147 414 125 766 – 125 766
14. 08.-ból 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 Bics ke Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré -
sze it és té te le it, azok 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 ge i nek sa -
já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek fi gye lem be vé te lé -
vel ál lí tot ták össze. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló a kon szo li dá lás ba be vont ál lam ház tar tás szer ve ze tei
együt tes va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

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

Bocs ka i kert Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 555 472 – 555 472 611 821 – 611 821
I. Im ma te ri á lis ja vak 298 – 298 45 – 45

II. Tár gyi esz kö zök 496 662 – 496 662 527 786 – 527 786
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 58 512 – 58 512 83 990 – 83 990
B) FORGÓESZKÖZÖK 32 884 – 32 884 22 220 – 22 220

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 10 783 – 10 783 9 614 – 9 614

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 13 293 – 13 293 2 752 – 2 752
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 808 – 8 808 9 854 – 9 854

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 588 356 – 588 356 634 041 – 634 041

D) SAJÁT TÕKE 484 902 – 484 902 583 509 – 583 509
1. In du ló tõ ke 13 741 – 13 741 13 741 – 13 741
2. Tõ ke vál to zá sok 471 161 – 471 161 569 768 – 569 768
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 9 953 – 9 953 272 – 272
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 9 953 – 9 953 272 – 272

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 93 501 – 93 501 50 260 – 50 260

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 81 353 – 81 353 37 926 – 37 926

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 148 – 12 148 12 334 – 12 334

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 588 356 – 588 356 634 041 – 634 041
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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 143 861 144 583 136 102
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 44 958 45 442 43 199
03. Do lo gi ki adá sok 76 863 78 616 75 650
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 49 759 59 855 53 171
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 54 328 73 566 73 364
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 369 769 402 062 381 486
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 21 618 21 000 21 000
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 21 618 21 000 21 000
12. Pénz for gal mi ki adá sok 391 387 423 062 402 486
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 238 930 3 926 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 046
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 630 317 426 988 403 532
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 23 844 27 438 23 083
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 138 278 142 424 141 032
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 4 152 4 952 5 006
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 437 299 225 793 222 684
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 349 136 197 164 197 164
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 603 573 400 607 391 805
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 16 678 16 315 1 000
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 16 678 16 315 1 000
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 620 251 416 922 392 805
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 10 066 10 066 9 953
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 186
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 630 317 426 988 402 944
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) 4 940 4 685 20 272
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –4 940 –4 685 –20 000
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –860

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 13 293 – 13 293 2 752 – 2 752
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –3 340 – –3 340 –2 480 – –2 480
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – 3 276 – 3 276
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

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

(1±2–3–4) 9 953 – 9 953 –3 004 – –3 004
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 206 – 1 206 –1 436 – –1 436
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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) 11 159 – 11 159 –4 440 – –4 440
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 Bocs ka i kert Köz sé gi Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, to váb bá a vo nat ko zó
kor mány ren de let sze rint ké szí tet ték el.

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

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

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 809 170 1 801 484
I. Im ma te ri á lis ja vak 496 232
II. Tár gyi esz kö zök 1 470 195 1 511 772
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 13 160 14 570
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 325 319 274 910

B) FORGÓESZKÖZÖK 10 709 8 576
I. Kész le tek – –
II. Kö ve te lé sek 8 408 6 326
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 844 718
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 457 1 532

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 819 879 1 810 060

D) SAJÁT TÕKE 1 760 510 1 707 456
1. In du ló tõ ke 75 617 75 617
2. Tõ ke vál to zá sok 1 684 893 1 631 839
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

E) TARTALÉKOK –16 017 –15 552

I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –16 017 –15 552

II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 75 386 118 156

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 28 195 22 765

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 28 856 77 589

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 18 335 17 802

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 819 879 1 810 060

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 184 739 199 075 191 233

02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 59 067 64 461 62 334

03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 99 153 99 063 85 855

04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 58 639 63 517 55 539

05. El lá tot tak jut ta tá sai 3 226 3 136 3 230

06. Fel újí tás 300 4 396 4 270

07. Fel hal mo zá si ki adá sok 11 962 24 072 23 571

08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 417 086 457 720 426 032

09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 25 000 27 177 26 696

10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –

11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 25 000 27 177 26 696

12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 442 086 484 897 452 728

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 9 949 9 949 –

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 75

15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 452 035 494 846 452 803

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 30 551 32 628 23 160

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 184 766 188 771 180 632

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 6 139 6 904 6 007

19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 700 1 050 952

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 197 622 242 196 237 565

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 173 409 198 630 198 630

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 419 078 470 499 447 364

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 32 952 24 347 5 829

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) 32 957 24 347 5 829

26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 452 035 494 846 453 193

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 – – –449

29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 452 035 494 846 452 744

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –7 957 2 830 21 332

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 7 957 –2 830 –20 867

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –524
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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 777 718
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo-lá sok egyen le ge (±) –16 794 –16 270
3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) –3 477 –12 990
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) –12 540 –2 562
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 2 237 1 890
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) –10 303 –672
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 pénzm rad vány 3 200 882
13. 10.-bõl sza bad pénz ma rad vány 935 –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Bo dajk 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 szám vi te li el vek, to váb bá a vo nat ko zó Korm. ren de let sze rint ké szí -
tet ték el. A be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni,
pénz ügyi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Po vol nik György né s. k.,
könyv vizs gá ló

Bod rog kis fa lud 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 1 073 860 – 1 073 860 1 284 567 – 1 284 567
I. Im ma te ri á lis ja vak 49 – 49 170 – 170
II. Tár gyi esz kö zök 608 083 – 608 083 832 481 – 832 481
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 13 754 – 13 754 14 469 – 14 469
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 451 974 – 451 974 437 447 – 437 447
B) FORGÓESZKÖZÖK 10 345 – 10 345 20 127 – 20 127

I. Kész le tek 208 – 208 381 – 381
II. Kö ve te lé sek 3 367 – 3 367 4 808 – 4 808
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 6 770 – 6 770 14 916 – 14 916
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok – – – 22 – 22

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 084 205 – 1 084 205 1 304 694 – 1 304 694
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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 1 038 884 – 1 038 884 1 264 562 – 1 264 562
1. In du ló tõ ke 7 637 – 7 637 7 637 – 7 637
2. Tõ ke vál to zá sok 1 031 247 – 1 031 247 1 256 925 – 1 256 925
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –2 512 – –2 512 10 840 – 10 840
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –2 512 – –2 512 10 840 – 10 840
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 47 833 – 47 833 29 292 – 29 292
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 5 408 – 5 408 2 398 – 2 398
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 33 144 – 33 144 22 796 – 22 796
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 281 – 9 281 4 098 – 4 098

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 084 205 – 1 084 205 1 304 694 – 1 304 694

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 84 963 89 047 87 320
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 27 873 29 693 28 635
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 44 987 55 411 58 497
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 23 577 25 074 25 473
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 3 600 49 014 41 831
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 199 422 202 034 203 127
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 384 422 450 273 444 883
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 11 450 11 450 12 465
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 11 450 11 450 12 465
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 395 872 461 723 457 348
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 24 425 24 425 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 22
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 420 297 486 148 457 370
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 25 717 25 717 25 436
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 60 905 60 906 59 132
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 16 000 21 096 18 379
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 1 552
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 268 615 354 876 354 753
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 171 100 319 598 319 504
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 371 237 462 595 457 700
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 49 060 23 553 13 000
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 49 060 23 553 13 000
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 420 297 486 148 470 700
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 – – –5 121
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 420 297 486 148 465 579
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok 
kü lönb sé ge (22+27–08–13) [költ ség ve té si hi ány (–),
költ ség ve té si több let (+)] –37 610 –12 103 12 817

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 37 610 12 103 535
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek 

ered mé nye (28–14) – – –5 143

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 6 703 – 6 703 14 912 – 14 912
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –9 215 – –9 125 –4 072 – –4 072
3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) – – – 1 672 – 1 672
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)–2 512 –2 512 – –2 512 9 168 – 9 168
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 204 – 204 464 – 464
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 (±) 697 – 697 – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) –1 611 – –1 611 9 632 – 9 632
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 – – – 9 632 – 9 632
13. Sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Bod rog kis fa lud 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 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 szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános szám vi te li
elvek sze rint készítették el.

A 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Bod rog kis fa lud 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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Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei 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 16 080 586 – 16 080 586 17 074 578 – 17 074 578
I. Im ma te ri á lis ja vak 127 276 – 127 276 107 293 – 107 293

II. Tár gyi esz kö zök 15 382 481 – 15 382 481 16 057 193 – 16 057 193
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 292 557 – 292 557 615 720 – 615 720
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 278 272 – 278 272 294 372 – 294 372
B) FORGÓESZKÖZÖK 4 735 969 – 4 735 969 3 657 781 – 3 657 781

I. Kész le tek 537 836 – 537 836 533 447 – 533 447
II. Kö ve te lé sek 1 782 175 – 1 782 175 1 170 852 – 1 170 852

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 845 814 – 1 845 814 1 399 883 – 1 399 883
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 570 144 – 570 144 553 599 – 553 599

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 20 816 555 – 20 816 555 20 732 359 – 20 732 359

D) SAJÁT TÕKE 15 780 960 – 15 780 960 16 386 643 – 16 386 643
1. In du ló tõ ke 4 064 176 – 4 064 176 4 064 176 – 4 064 176
2. Tõ ke vál to zá sok 11 716 784 – 11 716 784 12 322 467 – 12 322 467
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 054 977 – 1 054 977 1 015 641 – 1 015 641
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 965 690 – 965 690 848 720 – 848 720

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 89 287 – 89 287 166 921 – 166 921
F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 980 618 – 3 980 618 3 330 075 – 3 330 075

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 410 589 – 410 589 244 185 – 244 185
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 2 209 048 – 2 209 048 2 148 049 – 2 148 049

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 360 981 – 1 360 981 937 841 – 937 841

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 20 816 555 – 20 816 555 20 732 359 – 20 732 359

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 15 711 883 16 187 890 15 703 087
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 4 998 135 5 170 988 4 977 941
03. Do lo gi ki adá sok 11 454 692 13 496 119 12 834 450
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 481 158 498 959 477 327
05. El lá tot tak jut ta tá sai 277 909 283 903 266 238
06. Fel újí tás 119 600 322 059 187 703
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 554 460 2 884 636 1 974 877
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 34 597 837 38 844 554 36 421 623
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – 40 000 36 654
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 36 654
12. Pénz for gal mi ki adá sok 34 597 837 38 884 554 36 458 277
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 123 206 138 976 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –16 545
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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) 34 721 043 39 023 530 36 441 732
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 3 570 442 4 292 844 4 018 517
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 6 691 611 6 706 955 6 982 697
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 460 000 589 963 628 533
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 19 000 19 000 21 205
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 22 540 883 24 840 776 24 457 975
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 6 824 205 7 823 121 7 729 962
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 33 262 936 36 430 538 36 087 722
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 1 458 107 1 223 994 17 198
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) 1 458 107 1 223 994 17 198
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 34 721 043 37 654 532 36 104 920
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 1 368 998 1 368 998
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –419 691
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 34 721 043 39 023 530 37 054 227
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –1 458 107 –1 183 994 1 035 097
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 1 458 107 1 183 994 –19 456
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –403 146

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 1 840 412 – 1 840 412 1 397 930 – 1 397 930
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –785 435 – –785 435 –382 289 – –382 289
 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 (–) 89 287 – 89 287 166 921 – 166 921
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 965 690 – 965 690 848 720 – 848 720
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –163 406 – –163 406 –99 345 – –99 345
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg 26 489 – 26 489 75 426 – 75 426
 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) 828 773 – 828 773 824 801 – 824 801
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 117 545 – 117 545 141 819 – 141 819
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 672 617 – 672 617 636 516 – 636 516
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 29 436 – 29 436 – – –
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Egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
be vé te lei 772 272 – 772 272 1 078 041 – 1 078 041

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 682 985 – 682 985 911 120 – 911 120

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 89 287 – 89 287 166 921 – 166 921

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 127 – 127 192 – 192

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz -
nál ni ter ve zett ered mény (–) 58 436 – 58 436 124 505 – 124 505

 6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály alap ján 
mó do sí tó egyéb té tel (±) –26 583 – –26 583 –36 880 – –36 880

 7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz for gal -
mi ered mé nye (3–4–5±6) 4 141 – 4 141 5 344 – 5 344

 8. 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 62 798 – 62 798 91 495 – 91 495

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.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gye Ön kor mány za -
tá nak 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni és pénz ügyi hely ze té 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 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 ke te Ti bor s. k.,

könyv vizs gá ló
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Bor sod ná dasd 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 614 995 – 614 995 874 896 – 874 896
I. Im ma te ri á lis ja vak 558 – 558 106 – 106
II. Tár gyi esz kö zök 473 989 – 473 989 744 978 – 744 978
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 102 368 – 102 368 99 423 – 99 423
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 30 080 – 30 080 30 389 – 30 389
B) FORGÓESZKÖZÖK 48 532 – 48 532 71 474 – 71 474

I. Kész le tek 845 – 845 1 168 – 1 168
II. Kö ve te lé sek 17 450 – 17 450 11 662 – 11 662
III. Ér ték pa pí rok 9 – 9 9 – 9
IV. Pénz esz kö zök 20 685 – 20 685 39 686 – 39 686
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 543 – 9 543 18 949 – 18 949

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 663 527 – 663 527 946 370 – 946 370

D) SAJÁT TÕKE 503 618 – 503 618 663 908 – 664 908
1. In du ló tõ ke 70 451 – 70 451 70 451 – 70 451
2. Tõ ke vál to zá sok 433 167 – 433 167 593 457 – 593 457
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 10 278 – 10 278 20 855 – 20 885
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 10 278 – 10 278 20 855 – 20 855
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 149 631 – 149 631 261 607 – 261 607
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 7 163 – 7 163 19 536 – 19 536
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 122 518 – 122 518 204 291 – 204 291
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 950 – 19 950 37 780 – 37 780

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 663 527 – 663 527 946 370 – 946 370

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 252 618 253 347 251 466
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 82 693 83 157 83 292
03. Do lo gi ki adá sok 140 945 150 134 149 450
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 122 575 190 444 172 690
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 300 287 292 843 292 727
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 899 118 969 925 949 625
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 33 000 31 239 31 239
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 3 777 –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 33 000 35 016 31 239
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

12. Pénz for gal mi ki adá sok 932 118 1 004 941 980 864

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 691 2 691 –

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 9 406

15. Ki adá sok össze sen 934 809 1 007 632 990 270

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 36 912 31 205 31 515

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 222 863 237 055 234 443

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 8 728 13 562 13 777

19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 150 150 72

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 512 859 654 123 657 542

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 400 508 618 384 618 384

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 781 362 935 945 937 277

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 138 074 48 646 48 543

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 15 373 9 398 5 621

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 153 447 58 044 54 164

26. Pénz for gal mi be vé te lek 934 809 993 989 991 441

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 13 643 13 643

28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 18 365

29. Be vé te lek össze sen 934 809 1 007 632 1 023 449

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –120 447 –23 028 1 295

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 901 809 958 973 960 202

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 8 959

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 20 130 – 20 130 39 666 – 39 666

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –9 852 – –9 852 –18 811 – –18 811

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 10 278 – 10 278 20 855 – 20 855

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –5 222 – –5 222 –6 876 – –6 876

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 5 056 – 5 056 13 979 – 13 979

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 – – – – – –

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

A könyv vizs gá lat so rán Bor sod ná dasd Vá ro si 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 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.

2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Bor sod ná dasd 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 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.

Vé le mé nyem kor lá to zá sa nél kül fel hí vom Bor sod ná dasd Vá ro si Ön kor mány zat ve ze tõ i nek fi gyel mét a következõkre:
– te kin tet tel a bel sõ el len õr zés re vo nat ko zó új elõ írá sok ra, ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a fo lya mat ba épí tett bel sõ

el len õr zés végrehajtására.

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

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ségve té si
be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év au di tált
egy sze rûsí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 251 326 – 1 241 205
I. Im ma te ri á lis ja vak 23 523 – 3 633
II. Tár gyi esz kö zök 429 548 – 473 358
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 6 651 – 11 447
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 791 604 – 752 767

B) FORGÓESZKÖZÖK 178 141 – 137 104
I. Kész le tek 122 – 117
II. Kö ve te lé sek 109 454 – 73 854
III. Ér ték pa pí rok 25 755 – 36 619
IV. Pénz esz kö zök 30 256 – 17 216
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 554 – 9 298

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 429 467 – 1 378 309

D) SAJÁT TÕKE 1 274 828 – 1 280 461
1. In du ló tõ ke 56 839 – 56 839
2. Tõ ke vál to zá sok 1 217 989 – 1 223 622
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – –

E) TARTALÉKOK 27 769 – 13 781
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 27 769 – 13 781
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 126 870 – 84 067
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 64 455 – 54 990
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 47 374 – 16 344
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 041 – 12 733

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 429 467 – 1 378 309
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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 125 961 128 422 127 494
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 41 200 41 745 41 776
03. Do lo gi ki adá sok 85 787 91 290 96 439
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 54 661 52 410 47 309
05. El lá tot tak jut ta tá sai 260 716 916
06. Fel újí tás 29 761 57 371 17 702
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 83 745 75 442 51 369
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 421 375 447 396 383 005
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 38 098 46 173 48 788
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 10 863
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 38 098 46 173 59 651
12. Pénz for gal mi ki adá sok 459 473 493 569 442 656
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 9 871 12 644 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –3 256
15. Ki adá sok össze sen 469 344 506 213 439 400
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 12 050 12 794 28 685
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 139 320 140 326 132 817
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 34 000 34 000 40 813
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 9 000 9 000 8 999
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 244 424 288 375 223 562
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 146 959 168 305 149 629
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 429 794 475 495 425 877
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 36 498 – 2 791
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 36 498 – 2 791
26. Pénz for gal mi be vé te lek 466 292 475 495 428 668
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 3 052 30 718 30 784
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –2 308
29. Be vé te lek össze sen 469 344 506 213 457 144
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 1 600 46 173 73 656
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –1 600 –46 173 –56 860
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 948

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 30 256 – 30 256 17 216 – 17 216
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –2 487 – –2 487 –3 435 – –3 435
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 27 769 – 27 769 13 781 – 13 781
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –1 504 – –1 504 1 292 – 1 292
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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 26 265 – 26 265 15 073 – 15 073
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

pénz ma rad vány 26 265 – 26 265 235 – 235
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány – – – 14 838 – 14 838

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Bölcs ke 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 és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vonatkozó
Korm. rendelet 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.

Fel hí vom az ön kor mány zat fi gyel mét, hogy a szenny víz be ru há zás la kos sá gi tár su lá si – tár su lat tól át vett – kö ve te lés ál -
lo mány sze mé lyen kén ti egyez te té sét és nap ra kész köny ve lé si fel ada ta it fo lya ma to san el kell lát nia, és a lemaradást 2006. 
szeptember 1-jéig pótolja.

Kiss Ka ta lin s. k.,
könyv vizs gá ló

Bu da je nõ 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 533 162 – 533 162 558 264 –3 758 554 506
I. Im ma te ri á lis ja vak 488 – 488 553 – 553

II. Tár gyi esz kö zök 417 530 – 417 530 445 645 –2 858 442 787
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 6 692 – 6 692 6 577 –900 5 677
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 108 452 – 108 452 105 489 – 105 489
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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 62 571 –474 62 097 378 013 – 378 013
I. Kész le tek 464 – 464 490 – 490

II. Kö ve te lé sek 19 668 – 19 668 24 473 –2 981 21 492
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 32 672 – 32 672 341 489 – 341 489
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 767 –474 10 241 11 561 – 11 561

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 595 733 –474 595 259 936 277 –6 739 929 538

D) SAJÁT TÕKE 419 683 – 419 683 490 018 –6 739 483 279
1. In du ló tõ ke –3 248 – –3 248 –3 248 – –3 248
2. Tõ ke vál to zá sok 422 931 – 422 931 493 266 –6 739 486 527

E) TARTALÉKOK 32 367 –574 32 941 345 279 – 345 279
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 32 367 –574 32 941 345 279 – 345 279

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 143 683 100 143 583 100 980 – 100 980

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 81 341 – 81 341 78 541 – 78 541
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 52 270 – 52 270 14 668 – 14 668

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 072 100 9 972 7 771 – 7 771

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 595 733 –474 595 259 936 277 –6 739 929 538

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 103 066 103 066 100 166
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 34 127 34 127 31 790
03. Do lo gi ki adá sok 78 443 78 443 61 809
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 16 234 16 234 21 557
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 10 773 11 898 10 402
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 109 948 108 823 32 654
08. Hi te lek ki adá sai 32 800 32 800 14 649
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 385 391 385 391 273 027
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 9 897 24 136 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 395 288 409 527 273 027
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 39 269 39 269 23 827
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 117 850 117 850 123 433
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 74 200 74 200 69 708
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 62 903
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 1 467 1 467 363 704
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 82 382 96 621 96 621
20. Hi te lek be vé te lei 45 110 45 110 3 473
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) 360 278 374 517 584 145
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 26 727 26 727 –
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –2 301
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 387 005 401 244 581 844

15. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1181



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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 32 672 – 32 672 341 489 – 341 489
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –305 –574 –879 3 790 – 3 790
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 301 – 301 – – –
 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) 32 066 –574 31 492 345 279 – 345 279
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –2 475 – –2 475 1 941 – 1 941
 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) 29 591 –574 29 017 347 220 – 347 220
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 Bu da je nõ Köz sé gi Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót – az au di tá lá si el té ré sek kel ja ví tott té te lek ki vé te lé vel – a szám vi te li tör vény ben fog lal tak 
és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, to váb bá a vo nat ko zó kor mány ren de le tek sze rint ké szí tet ték el.

Az au di tá lá si el té ré sek kel he lyes bí tett egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat
2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz -
ha tó és va lós ké pet ad.

Czi bul ká né dr. Né meth Emí lia s. k.,
könyv vizs gá ló

1182 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 15. szám



Ó bu da-Bé kás me gyer 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 106 417 204 –36 846 106 380 358 112 550 177 – 112 500 177
I. Im ma te ri á lis ja vak 39 221 – 39 221 49 743 – 49 743
II. Tár gyi esz kö zök 72 981 123 –10 855 72 970 268 110 803 691 – 110 803 691
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 408 118 –14 729 393 389 1 646 743 – 1 646 743
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 32 988 742 –11 262 32 977 480 – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 566 617 –36 635 1 529 982 1 398 761 –6 995 1 391 766

I. Kész le tek 3 250 – 3 250 2 335 – 2 335
II. Kö ve te lé sek 875 575 –21 180 854 395 533 213 –6 995 526 218
III. Ér ték pa pí rok 30 829 –3 600 27 229 33 136 – 33 136
IV. Pénz esz kö zök 307 344 +10 307 355 414 413 – 414 413
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 349 619 –11 855 337 764 415 664 – 415 664

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 107 983 821 –73 481 107 910 340 113 898 938 –6 995 113 891 943

D) SAJÁT TÕKE 106 065 969 –132 947 105 933 022 112 068 329 –10 803 112 057 526
1. In du ló tõ ke 2 577 251 – 2 577 251 2 577 251 – 2 577 251
2. Tõ ke vál to zá sok 69 114 257 –129 052 68 985 205 62 873 080 –10 803 62 862 277
3. Ér té ke lé si tar ta lék 34 374 461 –3 895 34 370 566 46 617 998 – 46 617 998

E) TARTALÉKOK 171 502 – 171 502 411 377 – 411 377
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 171 502 – 171 502 411 377 – 411 377
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 746 350 59 466 1 805 816 1 419 232 3 808 1 423 040
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 1 260 889 59 466 1 320 355 1 000 532 3 808 1 004 340
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 485 461 – 485 461 418 700 – 418 700

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 107 983 821 –73 481 107 910 340 113 898 938 –6 995 113 891 943

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 6 573 334 6 805 343 6 779 976
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 2 219 082 2 258 061 2 236 146
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 4 198 131 5 856 500 5 582 102
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 1 755 499 2 007 414 1 776 656
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 46 518 47 546
06. Fel újí tás 422 017 674 345 355 312
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 408 778 1 881 820 980 176
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (1+…+7) 16 576 841 19 530 001 17 757 914
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 180 000 422 567 1 252 003
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (8+11) 180 000 422 567 1 252 003
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

12. Pénz for gal mi ki adá sok (1+…+9) 16 756 841 19 952 568 19 009 917

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 242 958 1 081 530 –

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 66 045

15. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 17 999 799 21 034 098 19 075 962

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 778 362 1 930 149 1 679 337

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 8 274 570 10 354 730 10 215 826

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 189 400 1 90 600 895 817

19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 631 000 631 000 155 008

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 5 733 014 6 147 120 6 060 977

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 4 443 336 4 600 974 4 600 974

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 16 975 346 19 622 599 18 851 957

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 1 024 453 1 239 997 393 135

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – 4 700

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 1 024 453 1 239 997 397 835

26. Pénz for gal mi be vé te lek (14+…+22) 17 999 799 20 862 596 19 249 792

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 171 502 171 502

28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –39 898

29. Be vé te lek össze sen (23+24+25) 17 999 799 21 034 098 19 381 396

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 268 214 – 268 214 402 146 – 402 146

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo-
 lá sok egyen le ge –96 712 – –96 712 9 231 – 9 231

3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 53 124 924 54 048 – – –

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) 118 378 –924 117 454 411 377 – 411 377

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók – – – 101 953 – 101 953

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) 118 378 –924 117 454 513 330 – 513 330

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 vál la lás sal 
ter helt 45 195 – 45 195 500 872 – 500 872

13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 73 183 –924 72 259 12 458 – 12 458
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Bu da pest Fõ vá ros III. ke rü le té nek Ó bu da-Bé kás me gyer Ön kor mány za ta 2005. évi  egy -
szerûsített költ ség ve té si be szá mo ló ját – mely ben az esz kö zök és for rá sok au di tá lá si el té rés nél kü li egye zõ fõ össze ge
113 898 938 E Ft –, 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 gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let sze rint
ké szí tet ték el. Az éves egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo ló a Bu da pest Fõ vá ros III. ke rü le té nek Ó bu da-Bé kás me gyer
Ön kor mány za ta va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós képet ad. Az ingatlankataszter
nyilvántartásban, valamint az ingatlan nyilvántartásban szereplõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési
beszámoló adataival összhangban vannak.

Dr. Bal la Ist ván s. k.,
könyv vizs gá ló

Bu da pest-Cse pel 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 – – 77 507 855 74 740 105 – 74 740 105
I. Im ma te ri á lis ja vak – – 111 574 148 384 – 148 384

II. Tár gyi esz kö zök – – 37 042 576 37 865 537 – 37 865 537
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök – – 1 326 983 1 268 143 – 1 268 143
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – – 39 026 722 35 458 041 – 35 458 041

B) FORGÓESZKÖZÖK – – 2 089 332 13 329 921 – 13 329 921
I. Kész le tek – – 15 861 16 484 – 16 484

II. Kö ve te lé sek – – 812 316 833 530 – 833 530
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök – –  1 032 522 12 109 233 – 12 109 233
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok – – 228 633 370 674 – 370 674

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: – – 79 597 187 88 070 026 – 88 070 026

D) SAJÁT TÕKE – – 75 298 269 71 352 979 – 71 352 979
1. In du ló tõ ke – – 1 569 899 1 569 899 – 1 569 899
2. Tõ ke vál to zá sok – – 73 728 370 69 783 080 – 69 783 080
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK – – 962 818 12 134 937 – 12 134 937
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok – – 962 435 12 134 521 – 12 134 521

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – 383 416 – 416
F) KÖTELEZETTSÉGEK – – 3 336 100 4 582 110 – 4 582 110

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – 1 228 192 1 245 406 – 1 245 406
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek – – 1 809 571 2 991 734 – 2 991 734

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok – – 298 337 344 970 – 344 970

FORRÁSOK ÖSSZESEN: – – 79 597 187 88 070 026 –  88 070 026
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 5 766 652 6 153 878 5 721 647
02. Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék 1 867 950 1 983 693 1 866 598
03. Do lo gi ki adá sok 3 850 171 7 197 262 4 553 602
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 1 293 021 2 549 800 966 050
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 3 637 3 428
06. Fel újí tás 427 792 604 730 529 596
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 831 383 2 241 734 1 764 451
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 15 036 969 20 734 734 15 405 372
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 127 449 110 705 110 693
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 127 449 110 705 110 693
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 15 164 418 20 845 439 15 516 065
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 293 675 9 377 910 383
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 142 041
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 17 458 093 30 223 349 15 658 489
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 936 359 3 204 272 3 201 151
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 6 907 551 6 312 923 6 129 287
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 139 753 9 845 846 9 845 846
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 220 000 396 990 396 989
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 5 535 565 6 270 413 6 856 699
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 3 541 053 3 713 435 3 646 285
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 14 519 228 25 633 454 26 032 983
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 2 938 865 2 972 772 655 201
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) 2 938 865 2 972 772 655 201
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 17 458 093 28 606 226 26 688 184
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 1 617 123 1 365 230
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –36 838
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 17 458 093 30 223 349 28 016 576
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –2 811 416 –2 862 067 11 992 458
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 2 811 416 2 862 067 544 508
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –

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 3965 – 3965 4357 – 4357

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 3582 – 3582 3941 – 3941

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 383 – 383 416 – 416

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 42 – 42 37 – 37

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz -
nál ni ter ve zett ered mény (–) 386 – 386 383 – 383
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

 7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz for gal -
mi ered mé nye (3–4–5±6) –45 – –45 –4 – –4

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 –3 – –3 33 – 33

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 1 031 365 – 1 031 365 12 024 605 – 12 024 605
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –68 547 – –68 547 110 332 – 110 332
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) 304 613 – 304 613 251 028 – 251 028
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 383 – 383 416 – 416
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 657 822 – 657 822 11 883 493 – 11 883 493
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –21 535 – –21 535 3 825 – 3 825
 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 386 – 386 383 – 383
 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) 636 673 – 636 673 11 887 701 – 11 887 701
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 9 319 – 9 319 – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 416 784 – 416 784 11 704 176 – 11 704 176
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 210 184 – 210 184 183 142 – 183 142

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A Bu da pest Fõ vá ros XXI. Ke rü let Cse pel 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 állam ház tar tá si tör vény, a vo nat ko zó kor mány ren de le tek és más kap cso ló dó jog sza bá lyok 
elõ írá sai sze rint ké szült.

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 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 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 va lós ké pet ad.

Dr. Ta kács Im re s. k.,
könyv vizs gá ló
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Csen gõd 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 1 778 490 – 1 778 490 1 721 849 – –
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 560 – 3 560 3 950 – –

II. Tár gyi esz kö zök 1 173 716 – 1 173 716 1 199 254 – –
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 573 – 1 573 1 408 – –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 599 641 – 599 641 517 237 – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 86 488 – 86 488 66 838 – –
I. Kész le tek 362 – 362 319 – –

II. Kö ve te lé sek 58 531 – 58 531 44 071 – –
III. Ér ték pa pí rok 795 – 795 795 – –
IV. Pénz esz kö zök 18 038 – 18 038 12 407 – –
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 762 – 8 762 9 246 – –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 864 978 – 1 864 978 1 788 687 – –

D) SAJÁT TÕKE 1 770 358 – 1 770 358 1 708 839 – –
1. In du ló tõ ke 31 719 – 31 719 31 719 – –
2. Tõ ke vál to zá sok 1 738 639 – 1 738 639 1 677 120 – –
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 15 540 – 15 540 10 451 – –
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 15 540 – 15 540 10 451 – –

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 79 080 – 79 080 69 397 – –

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 12 357 – 12 357 13 055 – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 55 463 – 55 463 45 140 – –

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 260 – 11 260 11 202 – –

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 864 978 – 1 864 978 1 788 687

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 130 562 132 583 129 078
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 42 214 42 852 41 545
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 62 095 70 222 69 934
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 30 514 68 658 68 106
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 4 027 57 690 49 713
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 50 881 14 326 12 596
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 320 293 386 331 370 972
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 86 045 52 829 20 978
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 86 045 52 829 20 978
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 406 338 439 160 391 950
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 888 2 804 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 484
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 409 226 441 964 392 434
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 22 063 26 994 27 645
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 124 568 125 303 125 512
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 5 000 40
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei – – –
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 202 363 257 397 225 206
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 100 801 150 645 150 645
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 348 994 414 694 378 403
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 44 394 7 860 8 458
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 795 795 –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 45 189 8 655 8 458
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 394 183 423 349 386 861
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 15 043 18 615 18 025
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –58
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 409 226 441 964 404 828
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) 40 856 441 174 25 456
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –40 856 –44 174 –12 520
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –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 18 038 – 18 038 12 407 – –
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –2 498 – –2 498 –1 956 – –
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 13 257 – 13 257 –1 498 – –
 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) 2 283 – 2 283 8 953 – –
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) – 1 336 3 075 1 835 – –
 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) 2 283 1 336 5 358 10 788 – –
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 Csen gõd Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak
ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog -
lal tak sze rint fe lül vizs gál tam. A fe lül vizs gá lat alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si
és könyv ve ze té si sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek
sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló az ál lam ház tar tás szer ve ze te va gyo ni, pénz ügyi és
jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Sza lon tai Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló
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Cso bán 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 év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 908 162 3 480 207
I. Im ma te ri á lis ja vak 5 751 7 050
II. Tár gyi esz kö zök 3 851 878 2 700 318
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 50 533 772 839

B) FORGÓESZKÖZÖK 23 363 99 300
I. Kész le tek – –
II. Kö ve te lé sek 11 354 19 472
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 4 662 71 814
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 347 8 014

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 931 525 3 579 507

D) SAJÁT TÕKE 3 675 149 3 280 515
1. In du ló tõ ke 19 991 19 991
2. Tõ ke vál to zá sok 762 454 751 331
3. Ér té ke lé si tar ta lék 2 892 704 2 509 193

E) TARTALÉKOK 174 56 907
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 174 56 907
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 256 202 242 085
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 164 530 199 672
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 79 836 19 492
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 836 22 921

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 931 525 3 579 507

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 159 286 167 132 160 516
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 50 245 51 465 48 861
03. Do lo gi ki adá sok 125 258 145 165 109 384
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 54 703 48 422 44 791
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 60 60
06. Fel újí tás 5 285 16 095 11 119
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 37 006 37 910 14 300
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 431 783 466 249 389 031
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 96 782 146 982 126 982
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai 700 – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 97 482 146 982 126 982
12. Pénz for gal mi ki adá sok 529 265 613 231 516 013
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 14 481 10 986 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 667
15. Ki adá sok össze sen 543 746 624 217 516 680
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 84 626 75 493 66 239
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 160 641 180 613 169 826

1190 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 15. szám



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 81 803 95 796 95 863
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 132 1 461 1 689
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 146 676 140 310 141 318
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 101 248 101 827 101 827
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 473 746 492 212 473 246
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 70 000 127 500 99 500
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 70 000 127 500 99 500
26. Pénz for gal mi be vé te lek 543 746 619 712 572 746
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 4 505 4 505
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 1 032
29. Be vé te lek össze sen 543 746 624 217 578 283
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 27 482 19 482 88 720
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –27 482 –19 482 –27 482
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 365

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 2 828 59 926
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –2 654 –3 019
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya –3 951 –6 162
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 4 125 63 069
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –944 2 622
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 3 181 65 691
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. A 10. sor ból a kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány –944 –
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány – 2 622

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az ön kor mány zat zár szám adá sát, 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 zár szám adást a ma gyar szám vi te li tör vény ben fog lal tak és a
Ma gyar or szá gon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint a zár szám adás a Cso bán ka Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni,
pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós képet ad.

He ge dûs Mik lós s. k.,
könyv vizs gá ló
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De ve cser 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 705 904 – 705 904 1 474 490 – 1 474 490
I. Im ma te ri á lis ja vak 4 073 – 4 073 4 592 – 4 592

II. Tár gyi esz kö zök 606 318 – 606 318 1 357 835 – 1 357 835
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 52 953 – 52 953 48 937 – 48 937
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 42 560 – 42 560 63 126 – 63 126
B) FORGÓESZKÖZÖK 77 806 – 77 806 91 835 – 91 835

I. Kész le tek 2 452 – 2 452 3 543 – 3 543
II. Kö ve te lé sek 26 843 – 26 843 32 707 – 32 707

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 16 839 – 16 839 18 145 – 18 145
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 31 672 – 31 672 37 440 – 37 440

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 783 710 – 783 710 1 566 325 – 1 566 325

D) SAJÁT TÕKE 719 055 –124 462 594 593 1 134 952 – 1 134 952
1. In du ló tõ ke 141 088 – 141 088 141 088 – 141 088
2. Tõ ke vál to zá sok 577 967 –124 462 453 505 993 864 – 993 864
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 8 131 – 8 131 17 083 – 17 083
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 8 131 – 8 131 17 083 – 17 083

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 56 524 124 462 180 986 414 290 – 414 290

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 16 144 124 462 140 606 375 788 – 375 788

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 40 380 – 40 380 38 502 – 38 502

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 783 710 – 783 710 1 566 325 – 1 566 325

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 411 830 416 357 406 027
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 134 189 134 449 130 423
03. Do lo gi ki adá sok 210 457 244 510 228 990
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 161 670 173 755 157 487
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 168 168
06. Fel újí tás 2 800 2 800 2 700
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 977 997 1 051 849 1 000 779
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 898 943 2 023 888 1 926 574
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai 3 000 3 000 849 205
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 3 000 3 000 849 205
12. Pénz for gal mi ki adá sok – – –
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 22 486 8 882 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 5 768

1192 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 15. szám



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 1 924 429 2 035 770 2 781 547
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 238 282 240 091 193 540
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 316 819 318 821 309 986
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 14 122 30 286 16 307
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 11 022 25 968 14 967
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 1 294 847 1 383 455 1 199 320
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 435 763 743 091 711 130
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 864 070 1 972 653 1 719 153
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 52 243 55 001 1 065 578
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 52 243 55 001 1 065 578
26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 916 313 2 027 654 2 784 731
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 8 116 8 116 8 131
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –1 878
29. Be vé te lek össze sen 1 924 429 2 035 770 2 790 984
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –49 243 –52 001 –199 290
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 49 243 52 001 216 373
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –7 646

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 16 839 – 16 839 18 145 – 18 145
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –8 708 – –8 708 –1 062 – –1 062
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – –4 475 – –4 475
 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) 8 131 – 8 131 12 608 – 12 608
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –8 630 – –8 630 7 810 – 7 810
 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) –499 – –499 20 418 – 20 418
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

De ve cser Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny -
ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint – fi gye lem mel
az ál lam ház tar tás gaz dál ko dá sá nak, jog sza bá lyi elõ írá sa i nak sa já tos sá ga i ra – fe lül vizs gál tam.

Mindezek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az önkormányzat egyszerûsített éves
beszámolóját a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyv ve ze té si kö te le zett sé -
gé nek sajátosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános szám vi te li alap -
el vek szerint készítették el.

Az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Devecser Város Önkormányzatának vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad. A szöveges kiegészítõ melléklet az éves
beszámoló adataival összhangban van.

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

Dombóvár 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 10 395 576 – 10 395 576 10 932 285 – 10 932 285
I. Immateriális javak 112 317 – 112 317 67 871 – 67 871

II. Tárgyi eszközök 8 730 481 – 8 730 481 9 420 016 – 9 420 016
III. Befektetett pénzügyi eszközök 750 337 – 750 337 653 687 – 653 687
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 802 441 – 802 441 790 711 – 790 711
B) FORGÓESZKÖZÖK 468 352 – 468 352 401 904 – 401 904

I. Készletek 9 693 – 9 693 8 503 – 8 503
II. Követelések 172 827 – 172 827 109 185 – 109 185

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 259 346 – 259 346 253 663 – 253 663
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 26 486 – 26 486 30 553 – 30 553

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 10 863 928 – 10 863 928 11 334 189 – 11 334 189

D) SAJÁT TÕKE 10 174 528 – 10 174 528 10 169 250 – 10 169 250
1. Indulótõke 857 724 – 857 724 857 724 – 857 724
2. Tõkeváltozások 9 316 804 – 9 316 804 9 311 526 – 9 311 526
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 124 903 – 124 903 92 795 – 92 795
I. Költségvetési tartalékok 124 903 – 124 903 92 949 – 92 949

II. Vállalkozási tartalékok – – – –154 – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 564 497 – 564 497 1 072 144 – 1 072 144

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 236 415 – 236 415 229 768 – 229 768
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 167 153 – 167 153 650 955 – 650 955

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 160 929 – 160 929 191 421 – 191 421

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 10 863 928 – 10 863 928 11 334 189 – 11 334 189
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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 1 965 367 1 977 668 1 924 720
02. Munkaadókat terhelõ járulék 642 817 647 013 622 615
03. Dologi kiadások 1 129 350 1 364 862 1 294 241
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 361 494 434 621 420 720
05. Ellátottak juttatásai 16 600 22 243 21 305
06. Felújítás 850 805 1 588 354 515 858
07. Felhalmozási kiadások 1 044 740 666 945 530 883
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07) 6 011 173 6 701 706 5 330 342
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 60 698 93 056 88 796
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 60 698 93 056 88 796
12. Pénzforgalmi kiadások (08+11) 6 071 871 6 794 762 5 419 138
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 137 958 64 528 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 9 534
15. Kiadások összesen (12+13+14) 6 209 829 6 859 290 5 428 672
16. Intézményi mûködési bevételek 359 168 379 224 372 472
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 1 717 777 1 704 857 1 666 818
18. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek 207 000 402 908 405 249
19. 18.-ból önkorm. sajátos felhalm.-i és tõkebevételei 19 000 24 100 30 248
20. Támogatás, kiegészítõ és/vagy átvett pénzeszközök 3 509 777 3 915 678 2 769 921
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 2 379 516 2 667 760 2 165 454
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 5 793 722 6 402 667 5 214 460
23. Hitelek, kölcsönök bevételei 293 430 265 224 178 037
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 293 430 265 224 178 037
26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 6 087 152 6 667 891 5 392 497
27. Pénzforgalom nélküli bevételek 122 677 191 399 160 431
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek összesen – – 16 070
29. Bevételek összesen (26+27+28) 6 209 829 6 859 290 5 568 998
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27–8–13) –232 732 –172 168 44 549
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 232 732 172 168 89 241
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – 6 536

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 258 923 – 258 923 238 818 – 238 818
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±) –134 020 – –134 020 –146 023 – –146 023
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

(–) – – – 2 – 2
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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. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye (–) – – – –154 – –154

 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4) 124 903 – 124 903 92 947 – 92 947

 6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 7 012 – 7 012 –13 950 – –13 950
 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) 131 915 – 131 915 78 997 – 78 997
11. Módosított pénzmaradványból az

egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz 
maradványa – – – – – –

12. A módosított pénzmaradványból kötelezettséggel
terhelt maradvány 130 319 – 130 319 98 688 – 98 688

13. A  módosított pénzmaradványból szabad
pénzmaradvány 7 859 – 7 859 9 075 – 9 075

Egyszerûsített eredménykimutatás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt folyó bevételei – 3 251
 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (–) – 3 405
 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1–2) – –154
 4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökkenési leírás (–) – 192
 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (–) – –
 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±) – –
 7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3–4–5±6) – –346
 8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés (–) – –
 9. Tartalékba helyezhetõ összeg – –154

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Dombóvár Város Önkormányzatának 2005. évi egyszerûsített, összevont éves beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyv ve ze -
té si kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli
elvek figyelembevételével készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, az önkormányzat és intézményei
2005. de cem ber 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés ered mé nyé rõl meg bíz -
ha tó és valós képet ad.

Sza bó Edit s. k.,
könyv vizs gá ló
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Do rog 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 12 341 049 – 12 341 049 10 540 803 – 10 540 803
I. Im ma te ri á lis ja vak 863 – 863 560 – 560
II. Tár gyi esz kö zök 11 944 530 – 11 944 530 9 031 524 – 9 031 524
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 177 083 – 177 083 1 333 626 – 1 333 626
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 218 573 – 218 573 1 333 626 – 1 333 626
B) FORGÓESZKÖZÖK 580 116 – 580 116 510 467 – 510 467

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 398 937 – 398 937 185 248 – 185 248
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 134 378 – 134 378 317 671 – 317 671
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 46 801 – 46 801 7 548 – 7 548

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 12 921 165 – 12 921 165 11 051 270 – 11 051 270

D) SAJÁT TÕKE 12 281 096 – 12 281 096 9 953 326 – 9 953 326
1. In du ló tõ ke 1 007 550 – 1 007 550 1 007 550 – 1 007 550
2. Tõ ke vál to zá sok 1 239 670 – 1 239 670 1 258 211 – 1 258 211
3. Ér té ke lé si tar ta lék 10 033 876 – 10 033 876 7 687 565 – 7 587 565

E) TARTALÉKOK 129 611 – 129 611 252 035 – 252 035
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 129 611 – 129 611 252 035 – 252 035
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 510 458 – 510 458 845 909 – 845 909
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 116 700 – 116 700 296 402 – 296 402
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 342 190 – 342 190 476 323 – 476 323
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 51 568 – 51 568 73 184 – 73 184

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 12 921 165 – 12 921 165 11 051 270 – 11 051 270

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 818 241 841 722 835 208
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 263 276 271 130 267 825
03. Do lo gi ki adá sok 316 745 426 644 401 304
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 594 695 635 335 633 476
05. El lá tot tak jut ta tá sai 7 214 7 762 8 539
06. Fel újí tás 48 500 46 159 46 051
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 631 700 742 018 741 811
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 2 680 371 2 972 770 2 934 214
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 70 000 60 485 60 441
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai 4 000 3 000 3 000
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 74 000 63 485 63 441
12. Pénz for gal mi ki adá sok 2 754 371 3 036 255 2 997 655
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 288 929 272 179 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –36 253
15. Ki adá sok össze sen 3 043 300 3 308 434 2 961 402
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 146 601 122 268 119 081
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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 1 158 968 1 194 831 1 168 908
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 166 540 120 140 120 122
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 45 000 55 900 55 903
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 1 054 071 1 427 784 1 396 040
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 757 728 887 679 887 679
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 2 526 180 2 865 023 2 804 151
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 256 000 318 928 318 928
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 247 000 – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 503 000 318 928 318 928
26. Pénz for gal mi be vé te lek 3 029 180 3 183 951 3 123 079
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 14 120 124 483 124 483
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 21 616
29. Be vé te lek össze sen 3 043 300 3 308 434 3 269 178
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –429 000 –255 443 –5 580
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 429 000 255 443 255 487
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 57 869

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 134 277 – 134 277 317 570 – 317 570
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –4 666 – –4 666 –65 535 – –65 535
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 129 611 – 129 611 252 035 – 252 035
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –5 128 – –5 128 81 107 – 81 107
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 124 483 – 124 483 333 142 – 333 142
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 9 008 – 9 008 9 453 – 8 453
12. A 10. sor ból a kö te le zett ség gel 

ter helt pénz ma rad vány 108 941 – 108 941 316 365 – 316 365
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány 6 534 – 6 534 7 324 – 7 324

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az ön kor mány zat zár szám adá sát, 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 zár szám adást a ma gyar szám vi te li tör vény ben fog lal tak és a
Ma gyar or szá gon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint a zár szám adás a Do rog Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz -
ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

He ge dûs Mik lós s. k.,
könyv vizs gá ló
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Du na ha rasz ti 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 12 940 508 – 12 940 508 13 372 547 – 13 372 547
I. Im ma te ri á lis ja vak 12 736 – 12 736 25 121 – 25 121
II. Tár gyi esz kö zök 10 503 988 – 10 503 988 10 811 451 – 10 811 451
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 442 571 – 442 571 551 937 – 551 937
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 1 981 213 – 1 981 213 1 984 038 – 1 984 038
B) FORGÓESZKÖZÖK 541 479 – 541 479 466 946 – 466 946

I. Kész le tek 407 – 407 462 – 462
II. Kö ve te lé sek 193 872 – 193 872 116 195 – 116 195
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 279 607 – 279 607 280 773 – 280 773
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 67 593 – 67 593 69 516 – 69 516

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 13 481 987 – 13 481 987 13 839 493 – 13 839 493

D) SAJÁT TÕKE 12 425 814 – 12 425 814 12 587 161 – 12 587 161
1. In du ló tõ ke 124 570 – 124 570 124 570 – 124 570
2. Tõ ke vál to zá sok 12 301 244 – 12 301 244 12 462 591 – 12 462 591

E) TARTALÉKOK 218 306 – 218 306 223 893 – 223 893
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 218 306 – 218 306 223 893 – 223 893
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 837 867 – 837 867 1 028 439 – 1 028 439
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 460 123 – 460 123 625 517 – 625 517
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 248 851 – 248 851 276 527 – 276 527
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 128 893 – 128 893 126 395 – 126 395

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 13 481 987 – 13 481 987 13 839 493 – 13 839 493

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 1 260 281 1 318 851 1 302 522
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 404 594 409 833 408 831
03. Do lo gi ki adá sok 734 702 870 762 832 143
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 142 281 209 695 200 523
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 62 000 72 120 6 993
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 506 855 821 057 602 395
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 3 110 713 3 702 318 3 353 407
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 72 332 89 332 88 632
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 72 332 89 332 88 632
12. Pénz for gal mi ki adá sok 3 183 045 3 791 650 3 442 039
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E Ft-ban

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 430 447 285 482 –

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 923

15. Ki adá sok össze sen 3 613 492 4 077 132 3 443 962

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 285 124 287 255 294 011

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 521 451 1 542 542 1 661 792

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 495 424 529 203 305 214

19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 3 700 3 700 3 129

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 782 622 980 230 932 628

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 746 481 807 335 807 335

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 3 084 621 3 339 230 3 193 645

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 375 521 515 872 253 981

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

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 375 521 515 872 253 981

26. Pénz for gal mi be vé te lek 3 460 142 3 855 102 3 447 626

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 153 350 222 030 238 390

28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –6 072

29. Be vé te lek össze sen 3 613 492 4 077 132 3 679 944

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –303 189 –426 540 78 628

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 303 189 426 540 165 349

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –7 995

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 221 381 – 221 381 218 973 – 218 973

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –3 075 – –3 075 4 920 – 4 920

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 218 306 – 218 306 223 893 – 223 893

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 3 724 – 3 724 –3 212 – –3 212

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 222 030 – 222 030 220 681 – 220 681

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

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

Az éves költ ség ve té si be szá mo ló (az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló) az ál lam ház tar tás szer ve ze te va gyo ni, pénz ügyi
és jö ve del mi hely ze té rõl 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 Du na ha rasz ti 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

Encs 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 3 479 257 – 3 479 257 4 168 859 – 4 168 859
I. Im ma te ri á lis ja vak 12 421 – 12 421 29 166 – 29 166
II. Tár gyi esz kö zök 2 952 858 – 2 952 858 3 646 732 – 3 646 732
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 183 459 – 183 459 175 029 – 175 029
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 330 519 – 330 519 317 932 – 317 932
B) FORGÓESZKÖZÖK 302 808 – 302 808 299 324 – 299 324

I. Kész le tek 4 675 – 4 675 10 365 – 10 365
II. Kö ve te lé sek 47 497 – 47 497 44 529 – 44 529
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 161 392 – 161 392 150 225 – 150 225
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 89 244 – 89 244 94 205 – 94 205

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 782 065 – 3 782 065 4 468 183 – 4 468 183

D) SAJÁT TÕKE 3 511 345 – 3 511 345 3 899 597 – 3 899 597
1. In du ló tõ ke 302 890 – 302 890 302 890 – 302 890
2. Tõ ke vál to zá sok 3 208 455 – 3 208 455 3 596 707 – 3 596 707
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 178 566 – 178 566 190 890 – 190 890
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 178 566 – 178 566 190 890 – 190 890
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 97 154 – 97 154 377 696 – 377 969
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 25 084 – 25 084 324 156 – 324 156
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 72 070 – 72 070 53 540 – 53 540

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 787 065 – 3 787 065 4 468 183 – 4 468 183
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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 861 380 922 401 884 961

02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 278 814 294 483 287 494

03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 428 504 522 114 490 390

04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 474 696 500 797 464 816

05. El lá tot tak jut ta tá sai 500 500 479

06. Fel újí tás 25 319 222 069 224 020

07. Fel hal mo zá si ki adá sok 921 500 779 508 587 491

08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 2 990 713 3 241 872 2 939 651

09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 70 000 70 000 –

10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –

11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 70 000 70 000

12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 3 060 713 3 311 872 2 939 651

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 9 224 9 224 –

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 4 961

15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 3 069 937 3 321 096 2 944 612

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 177 072 175 327 172 183

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 632 713 637 193 633 458

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 25 000 70 000 79 942

19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 25 000 58 000 58 440

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 1 975 491 2 208 554 2 004 466

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 981 946 1 328 564 1 248 477

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 2 810 276 3 091 074 2 890 049

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 98 270 63 605 61 926

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) 98 270 63 605 61 926

26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 2 908 546 3 154 679 2 951 975

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 161 391 166 417 175 217

28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –19 074

29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 3 069 937 3 321 096 3 108 118

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 (±)] –28 270 6 395 125 615

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 28 270 –6 395 61 926

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek 
ered mé nye (28–14) – – –24 035

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek 
ered mé nye (28–14) – – 163 506
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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 161 392 – 161 392 149 681 – 149 681
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) 17 174 – 17 174 41 209 – 41 209
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) 200 – 200 36 277 – 36 277
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) 178 366 – 178 366 154 613 – 154 613
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –6 130 – –6 130 –19 041 – –19 041
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) 172 236 – 172 236 135 572 – 135 572
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 2 730 – 2 730 8 997 – 8 997

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Encs 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 éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te -
le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek
szerint készítették el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Encs Vá ros 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 fõ össze gét te kint ve 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,
ugyan ak kor va gyon cso por ton ként – a ka tasz te ri nyilvántartás hiányosságai miatt – eltérést mutatnak.

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

és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elõírásait,
– a ka tasz te ri nyil ván tar tás ban a vál to zá so kat év köz ben úgy kell do ku men tál ni – fi gye lem mel az ön kor mány za tok tu -

laj do ná ban lé võ in gat lan va gyon nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si rend jé rõl 147/1992. (XI. 6.) Korm. ren de let elõ írá sa i -
ra – hogy a ka tasz te ri nyil ván tar tás ada tai a szám vi te li nyilvántartások adataival tételesen is egyezõek legyenek.

Gyõrf fy De zsõ s. k.,
könyv vizs gá ló
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Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 772 381 – 1 772 381 1 765 834 – 1 765 834
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 650 – 3 650 2 548 – 2 548
II. Tár gyi esz kö zök 1 689 992 – 1 698 992 1 698 653 – 1 698 653
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 69 739 – 69 739 64 633 – 64 633
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 143 992 – 143 992 201 494 – 201 494

I. Kész le tek 20 523 – 20 523 21 477 – 21 447
II. Kö ve te lé sek 58 994 – 58 994 73 389 – 73 389
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 29 158 – 29 158 99 276 – 99 276
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 35 317 – 35 317 7 352 – 7 352

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 916 373 – 1 916 373 1 967 328 – 1 967 328

D) SAJÁT TÕKE 1 702 397 – 1 702 397 1 686 951 – 1 686 951
1. In du ló tõ ke 115 182 – 115 182 115 182 – 115 182
2. Tõ ke vál to zá sok 1 587 215 – 1 587 215 1 571 769 – 1 571 769
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 18 003 – 18 003 67 585 – 67 585
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 18 003 – 18 003 67 585 – 67 585
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 195 973 – 195 973 212 792 – 212 792
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 69 283 – 69 283 72 810 – 72 810
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 80 218 – 80 218 100 939 – 100 939
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 46 472 – 46 472 39 043 – 39 043

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 916 373 – 1 916 373 1 967 328 – 1 967 328

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 490 687 496 916 495 900
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 160 257 161 711 161 392
03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 458 825 516 530 508 029
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 184 757 211 516 211 397
05. El lá tot tak jut ta tá sai 791 4 223 4 222
06. Fel újí tás 1 700 3 632 3 630
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 303 369 115 185 86 260
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 600 386 1 509 713 1 470 830
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 74 250 76 311 25 720
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (01+…+09) 74 250 76 311 25 720
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 1 674 636 1 586 024 1 496 550
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 52 437 65 010 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –27 965
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 727 073 1 651 034 1 468 585
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 355 805 366 541 366 196
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 382 218 380 677 373 500
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 15 159 16 982 17 965
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 12 159 16 853 17 850
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 797 409 732 022 734 026
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 483 007 586 462 574 687
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 550 591 1 496 222 1 491 687
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 150 915 121 108 54 445
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) 150 915 121 108 54 445
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 701 506 1 615 330 1 546 132
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 25 567 33 704 33 704
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –7 429
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 727 073 1 651 034 1 572 407
30. Költ ség ve té si be vé te lek és kiadások 

különbsége (22+27–8–13) –76 665 –44 797 54 561
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 76 665 44 797 28 725
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mûveletek 

eredménye (28–14) – – 20 536

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 29 158 – 29 158 99 276 – 99 276
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi elszámo- 

lások egyen le ge (±) –11 155 – –11 155 –31 691 – –31 691
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok marad- 

ványa (–) – – – – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénzforgalmi

 eredménye (–) – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénzmaradvány 

(1±2–3–4) 18 003 – 18 003 67 585 – 67 585
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 6 633 – 6 633 3 937 – 3 937
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség eredményébõl

 alaptevékenység el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – – – – – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt külön 

jogszabály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) 24 636 – 24 636 71 522 – 71 522
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alapból 

folyósított pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel terhelt 

pénzmaradvány 24 078 – 24 078 71 522 – 71 522
13. 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 558 – 558 – – –
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Hitelesítõ záradék:

A könyv vizs gá lat so rán Fegy ver nek 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, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze -
té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli
elvek szerint készítették el.

Az 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 nye i rõl megbízható és valós
képet ad.

Czi bul ká né dr. Né meth Emí lia
könyv vizs gá ló

Fehérgyarmat 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 3 743 452 6 829 3 750 281 3 830 465 – 3 830 465
I. Immateriális javak 34 608 –1 236 33 372 29 448 – 29 448

II. Tárgyi eszközök 3 521 527 8 065 3 529 592 3 618 900 – 3 618 900
III. Befektetett pénzügyi eszközök 21 567 – 21 567 21 964 – 21 964
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 165 750 – 165 750 160 153 – 160 153

B) FORGÓESZKÖZÖK 353 077 – 353 077 329 406 – 329 406
I. Készletek 8 443 – 8 443 10 696 – 10 696

II. Követelések 191 055 – 191 055 184 551 – 184 551
III. Értékpapírok 53 170 – 53 170 53 170 – 53 170
IV. Pénzeszközök 49 601 – 49 601 29 143 – 29 143
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 50 808 – 50 808 51 846 – 51 846

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 096 529 6 829 4 103 358 4 159 871 – 4 159 871

D) SAJÁT TÕKE 3 807 961 6 829 3 814 790 3 845 366 – 3 845 366
1. Induló tõke 351 132 – 351 132 351 132 – 351 132
2. Tõkeváltozások 3 456 829 6 829 3 463 658 3 494 234 – 3 494 234

E) TARTALÉKOK 5 856 – 5 856 –61 157 – –61 157
I. Költségvetési tartalékok 5 856 – 5 856 –61 157 – –61 157

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 282 712 – 282 712 375 662 – 375 662

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 103 132 – 103 132 125 084 – 125 084
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 85 028 – 85 028 108 433 – 108 433

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 94 552 – 94 552 142 145 – 142 145

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 096 529 6 829 4 103 358 4 159 871 – 4 159 871
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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 908 942 934 259 916 094
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 303 458 309 397 299 894
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 503 042 560 343 558 411
04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 168 253 195 501 194 115
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 44 000 30 946 30 507
07. Felhalmozási kiadások 341 197 196 821 188 677
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07) 2 268 892 2 227 767 2 187 698
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 59 287 59 287 51 447
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 59 287 59 287 51 447
12. Pénzforgalmi kiadások (08+11) 2 328 179 2 286 554 2 239 145
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 16 932 18 917 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 1 038
15. Kiadások összesen (12+13+14) 2 345 111 2 305 471 2 240 183
16. Intézményi mûködési bevételek 218 929 245 719 251 329
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 589 234 584 560 590 979
18. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek 77 329 77 329 69 308
19. 18.-ból önkorm. sajátos felhalm.-i és tõkebevételei 8 000 8 000 9 992
20. Támogatás, kiegészítõ és/vagy átvett pénzeszközök 1 261 210 1 216 155 1 209 253
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 919 655 979 177 979 177
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 2 146 702 2 123 763 2 120 869
23. Hitelek, kölcsönök bevételei 175 875 154 243 51 263
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 175 875 154 243 51 263
26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 2 322 577 2 278 006 2 172 132
27. Pénzforgalom nélküli bevételek 22 534 27 465 27 470
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek összesen – – 47 593
29. Bevételek összesen (26+27+28) 2 345 111 2 305 471 2 247 195
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27–8–13) –116 588 –94 956 –39 359
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 116 588 94 956 –184
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – 46 555

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 49 600 – 49 600 29 142 – 29 142
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±) –43 744 – –43 744 –90 299 – –90 299
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

(–) –2 923 – –2 923 –14 950 – –14 950
 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

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

(1±2–3–4) 8 779 – 8 779 –46 207 – –46 207
 6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –17 445 – –17 445 –13 139 – –13 139
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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. 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) –8 666 – –8 666 –59 346 – –59 346
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Fehérgyarmat város 2005. évi egyszerûsített, összevont éves beszámolóját, annak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak
szerint felülvizsgáltam, ami alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves
beszámolót a számviteli törvényben, valamint az idevonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli
alapelvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az összevont egyszerûsített éves beszámoló Fehérgyarmat város 2005. évi költségvetésének
teljesítésérõl, az önkormányzat és intézményeinek 2005. de cem ber 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Kereszti Lajos s. k.,
könyvvizsgáló

Fejér Megyei Önkormányzat és intézményei 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 14 101 285 – 14 101 285 15 066 786 – 15 066 786
I. Immateriális javak 43 618 – 43 618 36 342 – 36 342

II. Tárgyi eszközök 12 648 109 – 13 648 109 14 676 298 – 14 676 298
III. Befektetett pénzügyi eszközök 35 117 – 35 117 32 771 – 32 771
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 374 441 – 374 441 321 375 – 321 375
B) FORGÓESZKÖZÖK 4 415 067 – 4 415 067 5 354 216 – 5 354 216

I. Készletek 267 625 – 267 625 280 764 – 280 764
II. Követelések 2 006 502 – 2 006 502 3 438 279 – 3 438 279

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 1 342 691 – 1 342 691 911 478 – 911 478
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 798 249 – 798 249 723 695 – 723 695

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 18 516 352 – 18 516 352 20 421 002 – 20 421 002
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 13 770 686 – 13 770 686 16 062 231 – 16 062 231
1. Indulótõke 4 136 758 – 4 136 758 4 136 758 – 4 136 758
2. Tõkeváltozások 7 945 706 – 7 945 706 9 792 001 – 9 792 001
3. Értékelési tartalék 2 138 222 – 2 138 222 2 133 474 – 2 133 472

E) TARTALÉKOK 998 508 – 998 508 479 504 – 479 504
I. Költségvetési tartalékok 976 162 – 976 162 436 403 – 436 403

II. Vállalkozási tartalékok 22 346 – 22 346 43 101 – 43 101
F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 747 158 – 3 747 158 3 879 267 – 3 879 267

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 705 844 – 705 844 724 316 – 724 316
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 904 086 – 1 904 086 2 004 422 – 2 004 422

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 137 228 – 1 137 228 1 150 529 – 1 150 529

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 18 516 352 – 18 516 352 20 421 002 – 20 421 002

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 9 106 942 9 602 601 9 385 293
02. Munkaadókat terhelõ járulék 2 922 055 3 092 745 3 038 991
03. Dologi kiadások 7 013 002 8 357 973 8 136 463
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 253 398 290 484 272 432
05. Ellátottak juttatásai 48 873 80 585 74 505
06. Felújítás 56 583 85 883 43 710
07. Felhalmozási kiadások 372 489 608 002 320 766
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07) 19 773 342 22 118 273 21 272 160
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 809 500 824 547 822 816
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 809 500 824 547 822 816
12. Pénzforgalmi kiadások 20 582 842 22 942 820 22 094 976
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 423 903 284 759 10 345
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – –74 554
15. Kiadások összesen (12+13+14) 21 006 745 23 227 579 22 030 767
16. Intézményi mûködési bevételek 1 836 295 2 079 077 2 023 563
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 4 785 598 4 783 905 4 602 753
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 416 542 122 000 149 641
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 800 801
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 13 068 310 13 887 380 13 885 941
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 2 293 385 2 428 642 2 428 642
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 20 106 745 20 872 362 20 661 898
23. Hitelek, kölcsönök bevételei 900 000 1 213 164 914 074
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 900 000 1 213 164 914 074
26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 21 006 745 22 085 526 21 575 972
27. Pénzforgalom nélküli bevételek – 1 142 053 1 139 584
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek összesen – – 22 584
29. Bevételek összesen (26+27+28) 21 006 745 23 227 579 22 738 140
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27+8+13) –90 500 –388 617 518 977
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 90 500 388 617 91 258
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – 97 138
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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 1 264 721 – 1 264 721 842 855 – 842 855
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±) –266 213 – –266 213 –363 351 – –363 351
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

(–) –101 379 – –101 379 2 469 – 2 469
 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye (–) 22 346 – 22 346 43 101 – 43 101
 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 1 077 541 – 1 077 541 433 934 – 433 934
 6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –22 177 – –22 177 11 924 – 11 924
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 22 000 – 22 000 10 345 – 10 345
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

alapján módosító tétel (±) 22 000 – 22 000 – – –
10. Módosított pénzmaradvány

(5±6±7±8±9) 1 099 364 – 1 099 364 456 203 – 456 203
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Egyszerûsített eredménykimutatás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt 
bevételei 524 770 – 524 770 516 503 – 516 503

 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt 
kiadásai (–) 502 424 – 502 424 473 402 – 473 402

 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye (1–2) 22 346 – 22 346 43 101 – 43 101

 4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ
értékcsökkenési leírás (–) 665 – 665 665 – 665

 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és
felhasználni tervezett eredmény (–) 22 000 – 22 000 39 090 – 39 090

 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján 
módosító egyéb tétel (±) –2 037 – –2 037 –3 346 – –3 346

 7. Vállalkozási tevékenység módosított
pénzforgalmi eredménye (3–4–5±6) –2 356 – –2 356 – – –

 8. Tárgyévrõl átvitt veszteség – – – – – –
 9. Megelõzõ év(ek) el nem számolt veszteségének

tárgyévre esõ része (–) – – – – – –
10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye

(7+8–9) –2 356 – –2 356 – – –
11. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – – – – – –
12. Tartalékba helyezhetõ összeg 346 – 346 32 756 – 32 756
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Fejér Megye Önkormányzatának és intézményeinek, az államháztartás szervezete 2005. évi
egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az
érvényes mag yar nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és
megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben,
illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak, és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerûsített éves
beszámoló az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. Az
önkormányzati ingatlankataszter, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplõ értékadatok az
egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, a Fejér Megye Önkormányzata és
intézményei 2005. de cem ber 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mû kö dés ered mé -
nyé rõl megbízható és valós képet ad.

Garami Júlia s. k.,
könyvvizsgáló

Gyön gyös pa ta Község Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 584 118 1 613 522
I. Im ma te ri á lis ja vak 706 97
II. Tár gyi esz kö zök 1 161 989 1 206 726
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 390 2 390
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 419 033 404 309

B) FORGÓESZKÖZÖK 92 525 57 057
I. Kész le tek 271 316
II. Kö ve te lé sek 36 165 3 492
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 47 130 42 685
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 959 10 564

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 676 643 1 670 579

D) SAJÁT TÕKE 1 613 275 1 595 018
1. In du ló tõ ke 38 915 38 915
2. Tõ ke vál to zá sok 1 574 360 1 556 103

E) TARTALÉKOK 42 975 40 309
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 42 975 40 309
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 20 393 35 252
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 2 260 15 305
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 5 019 7 007
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 114 12 940

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 676 643 1 670 579
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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 155 703 162 365 155 205
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 50 907 53 390 50 718
03. Do lo gi ki adá sok 71 033 78 757 63 562
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 18 101 69 341 65 635
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 20 250 56 421 52 862
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 18 840 21 780 21 421
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 334 834 442 054 409 403
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 767 852 852
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 767 852 852
12. Pénz for gal mi ki adá sok 335 601 442 906 410 255
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 24 551 2 856 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 605
15. Ki adá sok össze sen 360 152 445 762 411 860
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 9 381 10 232 11 721
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 150 699 150 721 156 865
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 4 900 4 900 2 900
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 –
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 136 197 217 963 220 103
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 122 603 196 614 196 614
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 301 177 383 816 391 589
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 16 000 16 000 16 000
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 16 000 16 000 16 000
26. Pénz for gal mi be vé te lek 317 177 399 816 407 589
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 42 975 45 946 45 946
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –137
29. Be vé te lek össze sen 360 152 445 762 453 398
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –15 233 –15 148 28 132
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 15 233 15 148 15 148
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –1 742

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 47 068 42 660
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –4 093 –2 351
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 42 975 40 309
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 94 2 691
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 43 069 43 000
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. A 10. sor ból a kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 16 779 40 309
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány 26 290 2 691
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Gyön gyös pa ta 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 ló a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vo nat ko zó kor mány -
ren de let szerint készítették el.

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

Fü le ki Meny hért né s. k.,
könyv vizs gá ló

Haj más kér 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 1 341 705 –67 1 341 638 1 234 424 – 1 234 424
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 967 – 1 967 1 443 – 1 443
II. Tár gyi esz kö zök 1 297 417 – 1 297 417 979 301 – 979 301
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 39 865 –67 39 798 35 450 – 35 450
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

 esz kö zök 2 456 – 2 456 218 230 – 218 230
B) FORGÓESZKÖZÖK 129 401 –3 366 126 035 191 694 – 191 694

I. Kész le tek 76 – 76 116 – 116
II. Kö ve te lé sek 17 998 –3 366 14 632 15 675 – 15 675
III. Ér ték pa pí rok 35 000 – 35 000 76 402 – 76 402
IV. Pénz esz kö zök 60 398 – 60 398 61 332 – 61 332
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 929 – 15 929 38 169 – 38 169

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 471 106 –3 433 1 467 673 1 426 118 – 1 426 118

D) SAJÁT TÕKE 1 359 832 –3 433 1 356 399 1 307 910 – 1 307 910
1. In du ló tõ ke 27 188 – 27 188 27 188 – 27 188
2. Tõ ke vál to zá sok 1 332 644 –3 433 1 329 211 1 280 722 – 1 280 722
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 48 635 – 48 635 56 686 – 56 686
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 48 635 – 48 635 56 686 – 56 686
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 62 639 – 62 639 61 522 – 61 522
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 15 296 – 15 296 – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 19 651 – 19 651 18 707 – 18 707
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 27 692 – 27 692 42 815 – 42 815

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 471 106 –3 433 1 467 673 1 426 118 – 1 426 118
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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 136 158 133 030 131 969
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 43 450 42 402 42 056
03. Do lo gi ki adá sok 93 320 91 073 88 574
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 47 827 36 574 36 572
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 9 845 12 682 12 681
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 37 313 4 717 4 717
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 367 913 320 478 316 569
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 14 411 14 411 14 411
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 37 921 37 921
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 14 411 52 332 52 332
12. Pénz for gal mi ki adá sok 382 324 372 810 368 901
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 28 172 65 776 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 6 813
15. Ki adá sok össze sen 410 496 438 586 375 714
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 22 032 31 712 31 711
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 136 353 134 191 130 841
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 275 51 569 51 569
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 470 984 984
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 154 348 160 717 162 831
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 128 209 128 986 128 986
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 315 008 378 189 376 952
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei – – –
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 35 000 – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 35 000 – –
26. Pénz for gal mi be vé te lek 350 008 378 189 376 952
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 60 398 60 397 –
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –316
29. Be vé te lek össze sen 410 406 438 586 376 636
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –20 679 52 332 60 383
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 20 589 –52 332 –52 332
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –7 129

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 60 398 – 60 398 61 320 – 61 320
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo-

 lá sok egyen le ge –11 763 – –11 763 –4 634 – –4 634
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 47 979 –980 46 999 54 016 – 54 016
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 656 980 1 636 2 670 – 2 670
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –351 – –351 705 – 705
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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 305 980 1 285 3 375 – 3 375
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 Haj más kér Köz ség Ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és  téte -
leit, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint
fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves 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 szerint készítették el, továbbá a vonatkozó
kormányrendelet szerint készítették el.

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

Kiss Pé ter s. k.,
könyv vizs gá ló

He jõ bá ba 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 357 309 – 357 309 396 739 – 396 739
I. Im ma te ri á lis ja vak – – – – –
II. Tár gyi esz kö zök 328 679 – 328 679 365 924 – 365 924
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 28 630 – 28 630 28 630 – 28 630
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 20 970 – 20 970 17 905 – 17 905

I. Kész le tek 184 – 184 83 – 83
II. Kö ve te lé sek 2 637 – 2 637 3 516 – 3 516
III. Ér ték pa pí rok – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 8 184 – 8 184 3 827 – 3 827
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 965 – 9 965 10 479 – 10 479

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 378 279 – 378 279 414 644 – 414 644
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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 353 439 – 353 439 397 294 – 397 294
1. In du ló tõ ke 33 139 – 33 139 33 139 – 33 139
2. Tõ ke vál to zá sok 320 300 – 320 300 364 155 – 364 155
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – –

E) TARTALÉKOK 7 518 – 7 518 3 895 – 3 895
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 7 518 – 7 518 3 895 – 3 895
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 17 322 – 17 322 13 455 – 13 455
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 625 – 1 625 1 125 – 1 125
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 5 066 – 5 066 1 919 – 1 919
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 631 – 10 631 10 411 – 10 411

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 378 279 – 378 279 414 644 – 414 644

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 119 920 118 890 116 908
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 39 108 38 251 37 478
03. Do lo gi ki adá sok 45 346 44 621 44 447
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 53 927 52 553 52 992
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 11 480 11 130 11 009
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 35 710 38 788 38 733
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 305 491 304 233 301 567
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 500 2 000 2 000
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 1 500 2 000 2 000
12. Pénz for gal mi ki adá sok 306 991 306 233 303 567
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 127 1 727 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 514
15. Ki adá sok össze sen 309 118 307 960 304 081
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 7 748 7 798 10 341
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 104 137 104 136 102 564
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – – 123
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 33
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 175 254 184 115 183 916
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 143 948 156 427 156 427
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 287 139 296 049 296 944
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 14 979 3 000 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 14 979 3 000 3 000
26. Pénz for gal mi be vé te lek 302 110 299 049 299 944
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 7 000 8 911 8 911
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –220
29. Be vé te lek össze sen 309 118 307 960 308 635
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –13 4790 –1 000 4 288
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 13 479 1 000 1 000
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –734
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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. Záró pénzkészlet 8 184 – 8 184 3 827 – 3 827
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –666 – –666 68 – 68
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad-

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

ered mé nye – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 7 518 – 7 518 3 895 – 3 895
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 970 – 970 –1 034 – –1 034
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 8 488 – 8 488 2 861 – 2 861
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

pénz ma rad vány 4 745 – 4 745 419 – 419
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány 3 743 – 3 743 2 442 – 2 442

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán He jõ bá ba Köz sé gi 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 költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si
és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az  álta -
lános számviteli elvek szerint készítették el.

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 nincsenek összhangban.

Vé le mé nyem kor lá to zá sa nél kül fel hí vom He jõ bá ba Köz sé gi Ön kor mány zat ve ze tõ i nek fi gyel mét a következõkre:
– a va gyon nyil ván tar tást úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a ka tasz te ri nyil ván tar tás ada tai a szám vi tel nyil ván tar tás ada ta i val

egyezõek legyenek,
– gon dos kod ni kell törzs va gyon és nem törzs va gyon el kü lö ní tett nyil ván tar tá sá ról, a fõ köny vi szám lák alá bon tá sá -

val is,
– gon dos kod ni kell a kö te le zett ség vál la lá sok nyil ván tar tá sá ról az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998.

(XII. 31.) Korm. ren de let ben fog lalt elõírásoknak megfelelõen,
– a kö ve te lé sek ér té ke lé sét, mi nõ sí té sét a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vény 55. §-a, 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
31. §-ban foglaltak szerint el kell végezni.

Gyõrf fi De zsõ s. k.,
könyv vizs gá ló
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Her nád né me ti 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 3 246 186 – 3 246 186 3 071 514 – 3 071 514
I. Im ma te ri á lis ja vak – – – 66 – 66
II. Tár gyi esz kö zök 1 133 187 – 1 133 187 1 025 852 – 1 025 852
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 50 461 – 50 461 50 309 – 50 309
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 2 062 538 – 2 062 538 1 995 287 – 1 995 287
B) FORGÓESZKÖZÖK 65 683 – 65 683 98 138 – 98 138

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 6 124 – 6 124 11 215 – 11 215
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 47 371 – 47 317 74 629 – 74 629
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 188 – 12 188 12 294 – 12 294

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 311 869 – 3 311 869 3 169 652 – 3 169 652

D) SAJÁT TÕKE 3 217 191 – 3 217 191 3 046 249 – 3 046 249
1. In du ló tõ ke 29 425 – 29 425 29 425 – 29 425
2. Tõ ke vál to zá sok 3 187 766 – 3 187 766 3 016 824 – 3 016 824
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 38 379 – 38 379 66 016 – 66 016
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 38 379 – 38 379 66 016 – 66 016
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 56 299 – 56 299 57 387 – 57 387
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 27 973 – 27 973 – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 7 146 – 7 146 36 480 – 36 480
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 21 180 – 21 180 20 907 – 20 907

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 311 869 – 3 311 869 3 169 652 – 3 169 652

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 214 864 224 814 209 685
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 73 305 75 443 67 946
03. Do lo gi ki adá sok 129 301 138 576 126 429
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 89 696 99 768 95 805
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 22 280 58 493 42 356
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 529 446 597 094 542 221
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 681 1 681 1 700
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 1 681 1 681 1 700
12. Pénz for gal mi ki adá sok 531 127 598 775 543 921
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 8 086 4 086 –

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 106

15. Ki adá sok össze sen 539 213 602 861 544 027

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 8 000 24 413 24 211

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 204 334 207 460 208 747

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 6 954 6 955

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 301 827 324 806 331 488

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 267 984 276 769 276 769

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 514 161 563 633 571 401

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 25 052 – 157

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

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 25 052 – 157

26. Pénz for gal mi be vé te lek 539 213 563 633 571 558

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 39 228 39 228

28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –273

29. Be vé te lek össze sen 539 213 602 861 610 513

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –23 371 1 681 68 408

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 23 371 –1 681 –1 543

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –379

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 47 371 – 74 629 74 629 – 74 629

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo-
 lá sok egyen le ge –8 992 – –8 613 –8 613 – –8 613

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 38 379 – 66 016 66 016 – 66 016

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 1 262 – 3 443 3 443 – 3 443

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 39 641 – 69 459 69 459 – 69 459

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

12. A 10. sor ból a kö te le zett ség gel ter helt 
pénz ma rad vány 3 370 – 7 712 7 712 – 7 712

13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány 36 271 – 61 747 61 747 – 61 747
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Her nád né me ti Köz ség Ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té -
te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint
fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves be -
szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak, és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, to váb bá az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be -
szá mo lá si és könyv ve ze té si kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendeletben foglaltak szerint készítették el.

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

Ju hász Gé za s. k.,
könyv vizs gá ló

He ves 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 3 374 409 – 3 375 409 4 056 751 – 4 056 751
I. Im ma te ri á lis ja vak 30 679 – 30 679 39 201 – 39 201
II. Tár gyi esz kö zök 3 196 752 – 3 196 752 3 871 395 – 3 871 395
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 138 793 – 138 793 138 199 – 138 199
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 8 185 – 8 185 7 956 – 7 956
B) FORGÓESZKÖZÖK 392 895 – 392 895 364 171 – 364 171

I. Kész le tek 9 676 – 9 676 9 571 – 9 571
II. Kö ve te lé sek 78 743 – 78 743 30 352 – 30 352
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 173 778 – 173 778 182 204 – 182 204
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 130 698 – 130 698 142 044 – 142 044

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 767 304 – 3 767 304 4 420 922 – 4 420 922

D) SAJÁT TÕKE 3 308 306 – 3 308 306 3 825 843 – 3 825 843
1. In du ló tõ ke 330 458 – 330 458 330 458 – 330 458
2. Tõ ke vál to zá sok 2 977 848 – 2 977 848 3 495 385 – 3 495 385
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 151 255 – 151 255 161 045 – 161 045
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 151 255 – 151 255 161 045 – 161 045
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 307 743 – 307 743 434 034 – 434 034
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 15 497 – 15 497 64 532 – 64 532
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 139 025 – 139 025 206 299 – 206 299
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 153 221 – 153 221 163 203 – 163 203

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 767 304 – 3 767 304 4 420 922 – 4 420 922
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 1 334 963 1 361 310 1 354 067

02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 437 940 441 360 439 188

03. Do lo gi és egyéb ki adá sok 617 506 694 587 673 854

04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 276 410 404 212 399 589

05. El lá tot tak jut ta tá sai 4 750 5 998 5 823

06. Fel újí tás 48 243 61 588 40 329

07. Fel hal mo zá si ki adá sok 804 633 830 949 755 293

08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 3 524 445 3 800 004 3 668 143

09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 5 601 5 601 5 601

10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –

11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 5 601 5 601 5 601

12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 3 530 046 3 805 605 3 673 744

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 158 804 105 807 –

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 11 346

15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 3 688 850 3 911 412 3 685 090

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 255 969 268 832 264 664

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 936 325 965 567 953 021

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 66 500 10 450 12 659

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 8 500 6 644

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 2 098 273 2 399 468 2 380 190

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 560 894 1 743 997 1 734 613

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 3 357 067 3 644 317 3 610 534

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 152 267 94 558 73 000

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 5 000 5 000 –

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 157 267 99 558 73 000

26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 3 514 334 3 743 875 3 683 534

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 174 516 167 537 175 798

28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 11 921

29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 3 688 850 3 911 412 3 871 253

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –151 666 –93 957 118 189

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 151 666 93 957 67 399

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 575
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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 168 539 – 168 539 178 904 – 178 904
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –17 284 – –17 284 –17 859 – –17 859
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) 26 040 – 26 040 – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

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

(1±–2–3–4) 125 215 – 125 215 161 045 – 161 045
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 16 324 – 15 324 –14 388 – –14 388
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) 140 539 – 140 539 146 657 – 146 657
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 5 362 – 5 362 3 407 – 3 407
11. 10-bõl kö te le zett ség gel ter helt 

pénz ma rad vány 124 438 – 124 438 141 099 – 141 099
11. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány – – 10 739 2 151 – 2 151

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán He ves 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, 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 köny ve lé 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 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 a Ma gyar or szá gon el fo -
ga dott ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el. Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá -
mo ló Heves Város Önkormányzat és intézményei 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Bat tá né Pé ter vá ri Éva s. k.,
könyv vizs gá ló
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Hi das né me ti 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 306 267 – 306 267 423 176 – 423 176
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 502 – 1 502 1 537 – 1 537
II. Tár gyi esz kö zök 281 030 – 281 030 399 518 – 399 518
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 23 735 – 23 735 22 121 – 22 121
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 18 076 – 18 076 18 562 – 18 562

I. Kész le tek 362 – 362 426 – 426
II. Kö ve te lé sek 842 – 842 911 – 911
III. Ér ték pa pí rok 74 – 74 74 – 74
IV. Pénz esz kö zök 11 289 – 11 289 10 279 – 10 279
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 509 – 5 509 6 872 – 6 872

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 324 343 – 324 343 441 738 – 441 738

D) SAJÁT TÕKE 303 741 – 303 741 368 192 – 368 192
1. In du ló tõ ke 32 425 – 32 425 32 425 – 32 425
2. Tõ ke vál to zá sok 271 316 – 271 316 335 767 – 335 767
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 6 753 – 6 753 7 074 – 7 074
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 6 753 – 6 753 7 074 – 7 074
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 13 849 – 13 849 66 472 – 66 472
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 5 491 – 5 491
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 3 804 – 3 804 50 904 – 50 904
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 045 – 10 045 10 077 – 10 077

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 324 343 – 324 343 441 738 – 441 738

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 125 210 128 385 123 376
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 41 502 42 899 41 524
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 62 436 69 799 62 829
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 50 058 58 158 54 795
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 68 825 77 538 15 132
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 161 609 451 310 116 394
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 509 640 828 089 414 050
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) – – –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 509 640 828 089 414 050
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 948 3 946 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 363
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 513 588 832 035 415 413
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 20 204 20 414 18 638
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 76 080 75 709 74 505
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 13 398 13 398 9 861
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 12 998 12 998 4 589
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 375 576 656 420 263 367
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 143 292 185 329 185 329
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 485 258 765 941 366 371
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 28 330 57 713 48 000
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 28 330 57 713 48 000
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 513 588 823 654 414 371
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 8 381 8 381
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 32
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 513 588 832 035 422 784
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–08–13)
 [költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (±)] –28 330 –57 713 –39 298
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 28 330 57 713 48 000
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –1 331

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 11 289 – 11 289 10 279 – 10 279
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo-

 lá sok egyen le ge (±) –4 536 – –4 536 –3 205 – –3 205
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) 6 753 – 6 753 7 074 – 7 074
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 (±) 850 – 850 1 – 1
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) 7 603 – 7 603 7 075 – 7 075
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 – 28 832 – 832
12. Kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 6 716 – 6 716 1 787 – 1 787
13. Sza bad pénz ma rad vány 859 – 859 4 456 – 4 456
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Hi das né me ti Köz ségi 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 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 Hi das né me ti 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 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

Hosszú he tény 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 959 807 – 959 807 1 191 913 – 1 191 913
I. Im ma te ri á lis ja vak 8 793 – 8 793 6 996 – 6 996
II. Tár gyi esz kö zök 945 392 – 945 392 808 951 – 808 951
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 483 – 1 483 1 579 – 1 579
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 4 139 – 4 139 374 387 – 374 387
B) FORGÓESZKÖZÖK 50 357 – 50 357 32 801 – 32 801

I. Kész le tek 316 – 316 459 – 459
II. Kö ve te lé sek 20 968 – 20 968 13 335 – 13 335
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 19 288 – 19 288 8 227 – 8 227
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 785 – 9 785 10 780 – 10 780

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 010 164 – 1 010 164 1 224 714 – 1 224 714

D) SAJÁT TÕKE 948 481 – 948 481 1 192 901 – 1 192 901
1. In du ló tõ ke 53 454 – 53 454 53 454 – 53 454
2. Tõ ke vál to zá sok 895 027 – 895 027 1 139 447 – 1 139 447
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 14 327 – 14 327 4 034 – 4 034
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 14 327 – 14 327 4 034 – 4 034
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 47 356 – 47 356 27 779 – 27 779
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 3 439 – 3 439 454 – 454
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 29 191 – 29 171 12 352 – 12 352
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 746 – 14 746 14 973 – 14 973

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 010 164 – 1 010 164 1 224 714 – 1 224 714
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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 174 951 175 411 167 973
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 57 550 58 297 55 342
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 83 775 94 398 79 358
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 33 244 64 390 63 662
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 1 600 18 781 17 050
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 252 667 241 034 239 338
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 603 787 652 311 622 723
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 10 936 10 936 8 959
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Pénz for gal mi ki adá sok 10 936 10 936 8 959
12. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 21 248 1 000 –
13. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 995
14. Ki adá sok össze sen 635 971 664 247 632 677
15. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 31 090 31 090 26 388
16. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 177 606 173 245 161 770
17. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 29 000 11 470 7 466
18. Ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 231
19. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 370 867 421 034 425 059
20. Ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 309 935 389 013 388 748
21. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 608 563 636 839 620 683
22. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 8 120 8 120 706
23. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
24. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 8 120 8 120 706
25. Pénz for gal mi be vé te lek 616 683 644 959 621 389
26. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 19 288 19 288 20 657
27. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 227
28. Be vé te lek össze sen 635 971 664 247 642 273
29. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 2 816 2 816 18 617
30. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –2 816 –2 816 –8 253
31. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –768

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 19 288 – 19 288 8 227 – 8 227
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo-

 lá sok egyen le ge –4 961 – –4 961 –4 193 – –4 193
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 528 – 528 – – –
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 13 799 – 13 799 4 034 – 4 034
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 5 957 – 5 957 4 243 – 4 243
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 19 756 – 19 756 8 227 – 8 227

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Hosszú he tény Ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok
köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs -
gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves köny ve lé si
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 Korm. rendelet
szerint készítették el. 

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

Re isz né Sze gõ Éva s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 864 066 – – 840 341 – –
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 367 – – 7 887 – –
II. Tár gyi esz kö zök 609 308 – – 609 964 – –
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 19 667 – – 1 500 – –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 228 724 – – 220 990 – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 40 030 – – 45 262 – –

I. Kész le tek 163 – – 195 – –
II. Kö ve te lé sek 10 050 – – 6 531 – –
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 22 327 – – 24 736 – –
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 490 – – 13 800 – –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 904 096 – – 885 603 – –
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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 813 359 – – 790 839 – –

1. In du ló tõ ke 21 042 – – 21 042 – –

2. Tõ ke vál to zá sok 768 671 – – 746 151 – –

3. Ér té ke lé si tar ta lék 23 646 – – 23 646 – –

E) TARTALÉKOK 19 385 – – 28 758

I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 19 385 – – 28 758 – –

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 71 352 – – 66 006 – –

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 39 375 – – 36 459 – –

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 21 545 – – 19 769 – –

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 432 – – 9 778 – –

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 904 096 – – 885 603 – –

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 120 578 124 861 119 698

02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 37 823 38 690 36 638

03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 67 938 83 399 82 221

04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 26 308 53 707 50 196

05. El lá tot tak jut ta tá sai – 600 600

06. Fel újí tás – 2 217 2 217

07. Fel hal mo zá si ki adá sok 18 331 19 132 18 867

08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 12 000 12 000 12 000

09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –

10. Ér ték pa pí rok ki adá sai (01+…+09) 282 978 334 606 324 437

11. Pénz for gal mi ki adá sok 9 385 18 130 –

12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 6 310

13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 292 363 352 736 330 747

14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 25 290 322 276 32 260

15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 124 151 132 021 128 636

16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 19 165 25 011 25 012

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

18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 89 484 132 134 133 935

19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 81 097 112 428 113 248

20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 34 273 10 000 13 967

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

22. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (14+15+16+18+20+21) 292 363 331 442 333 810

23. Pénz for gal mi be vé te lek – 21 294 21 294

24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –654

25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 292 363 352 736 354 440
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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 22 327 – – 24 736 – –

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge (±) –2 942 – – 4 022 – –

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) 19 385 – – 28 758 – –

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –4 169 – – –1 746 – –

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) 15 216 – – 27 012 – –

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 491 – – 6 441 – –

13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 14 725 – – 20 571 – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Az ön kor mány za ti költ ség ve té si éves be szá mo lót, egy sze rû sí tett mér le get, pénz for gal mi je len tést, pénz ma rad -
vány-ki mu ta tást a szám vi te li tör vény ben és az ál ta lá nos szám vi te li alap el vek ben fog lal tak sze rint ál lí tot ták össze. Az
éves be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható, valós képet ad.

Fe icht Fe renc né s. k.,
könyvvizsgáló
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Karc sa Község Önkormányzatának egyszerûsített mérle 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 483 863 – 483 863 471 400 – 471 400
I. Immateriális javak – – – – – –

II. Tárgyi eszközök 481 979 – 481 979 469 855 – 469 855
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 884 – 1 884 1 545 – 1 545
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 57 120 – 57 120 78 148 – 78 148

I. Készletek 680 – 680 551 – 551
II. Követelések 7 614 – 7 614 9 241 – 9 241

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 922 – 922 4 904 – 4 904
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 47 904 – 47 904 63 452 – 63 452

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 540 983 – 540 983 549 458 – 549 548

D) SAJÁT TÕKE 480 249 – 480 249 473 260 – 473 260
1. Indulótõke 48 165 – 48 165 48 165 – 48 165
2. Tõkeváltozások 432 084 – 432 084 425 095 – 425 095
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 10 069 – 10 069 14 140 – 14 140
I. Költségvetési tartalékok 5 348 – 5 348 9 362 – 9 362

II. Vállalkozási tartalékok 4 721 – 4 721 4 778 – 4 778
F) KÖTELEZETTSÉGEK 50 665 – 50 665 62 148 – 62 148

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 11 908 – 11 908 7 932 – 7 932

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 38 757 – 38 757 54 216 – 54 216

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 540 983 – 540 983 549 548 – 549 548

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 167 657 167 657 156 179
02. Munkaadókat terhelõ járulék 57 266 57 216 53 780
03. Dologi kiadások 79 536 88 763 74 162
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 21 304 75 103 71 563
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 88 88 –
07. Felhalmozási kiadások 7 738 7 738 3 250
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07) 333 589 396 565 358 934
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai – – –
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) – – –
12. Pénzforgalmi kiadások 333 589 396 565 358 934
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 5 754 5 754 4 778
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 15 548
15. Kiadások összesen (12+13+14) 339 343 402 319 379 260
16. Intézményi mûködési bevételek 13 680 13 680 14 436
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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. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 118 035 116 718 115 052
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek – – –
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 156 505 234 359 231 901
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 138 478 209 383 209 383
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 288 220 364 757 361 389
23. Hitelek, kölcsönök bevételei 51 123 37 562 1 616
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 51 123 37 562 1 616
26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 339 343 402 319 363 005
27. Pénzforgalom nélküli bevételek – – 4 778
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek összesen – – 15 459
29. Bevételek összesen (26+27+28) 339 343 402 319 383 242
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27+8+13) –51 123 –37 562 2 455
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 339 343 402 319 363 005
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –89

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 922 – 922 4 904 – 4 904
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±) 9 147 – 9 147 9 236 – 9 236
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

(–) 9 440 – 9 440 – – –
 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye (–) 4 721 – 4 721 4 778 – 4 778
 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) –4 092 – –4 092 9 362 – 9 362
 6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –1 169 – –1 169 –10 941 – –10 941
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 4 721 – 4 721 4 778 – 4 778
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) –540 – –540 3 199 – 3 199
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

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

pénzmaradvány – – – 980 – 980
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – 2 219 – 2 219
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Egyszerûsített eredménykimutatás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt 
bevételei 9442 – 9442 9556 – 9556

 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt 
kiadásai (–) 4721 – 4721 4778 – 4778

 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye (1–2) 4721 – 4721 4778 – 4778

 4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ
értékcsökkenési leírás (–) – – – – – –

 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és
felhasználni tervezett eredmény (–) – – – – – –

 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján 
módosító egyéb tétel (±) – – – – – –

 7. Vállalkozási tevékenység módosított
pénzforgalmi eredménye (3–4–5±6) 4721 – 4721 4778 – 4778

 8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – – – – – –
 9. Tartalékba helyezhetõ összeg – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Karcsa Község Önkormányzat 2005. évrõl összeállított költségvetési beszámolóját, annak
részeit és  téte leit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati szabványokban
foglaltak szerint felülvizsgáltam. Ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy a
beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Karcsa Község Önkormányzat 2005. költségvetési évrõl készült beszámolója:

– a 2005. évi beszámoló mérlege 549 548 E Ft eszközértékkel,

– egyszerûsített pénzforgalmi jelentése 383 242 E Ft számított bevétellel, 379 260 E Ft számított kiadással,

– pénzmaradvány elszámolása 3 199 E Ft pénzmaradvánnyal,

– eredménykimutatása 4 778 E Ft vállalkozási eredménnyel
Karcsa Község Önkormányzat vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét valósághûen tükrözi.

Tinta Tiborné s. k.,
könyvvizsgáló
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Kesznyéten Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 713 831 721 728
I. Immateriális javak 1 497 974
II. Tárgyi eszközök 669 021 678 124
III. Befektetett pénzügyi eszközök 490 775
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 42 827 41 855

B) FORGÓESZKÖZÖK 11 180 20 071
I. Készletek 255 356
II. Követelések 5 908 2 931
III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 4 018 16 079
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 999 705

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 725 015 741 799

D) SAJÁT TÕKE 703 903 663 027
1. Induló tõke 34 445 34 445
2. Tõkeváltozások 669 458 628 582
3. Értékelési tartalék – –

E) TARTALÉKOK –10 687 3 288
I. Költségvetési tartalékok –10 687 3 288
II. Vállalkozási tartalék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 31 799 75 484
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 462 22 441
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 13 633 39 547
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 15 704 13 496

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 725 015 741 799

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 176 338 177 970 152 592
02. Munkaadókat terhelõ járulék 54 602 54 878 48 607
03. Dologi kiadások 73 731 78 521 60 385
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 94 486 81 995 81 663
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 4 444 4 568 4 568
07. Felhalmozási kiadások 38 741 44 576 30 049
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 442 342 442 508 377 864
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 10 827 10 827 12 352
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen 10 827 10 827 12 352
12. Pénzforgalmi kiadások 453 169 453 335 390 216
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 12 850 11 731 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – –294
15. Kiadások összesen 466 019 465 066 389 922
16. Intézményi mûködési bevételek 11 850 11 850 12 420
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 115 029 115 828 120 469
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 17 855 17 855 11 603
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök 220 309 225 048 223 270
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 204 710 206 816 202 317
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 365 043 370 581 367 762
23. Hitelek és kölcsönök bevételei 97 131 90 640 36 429
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen 97 131 90 640 36 429
26. Pénzforgalmi bevételek 462 174 461 221 404 191
27. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 845 3 845 473
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – –2 208
29. Bevételek összesen 466 019 465 066 402 456
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –86 304 –79 813 –9 629
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 86 304 79 813 24 077
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – –1 914

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Záró pénzkészlet 4 018 16 079
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege –14 705 –12 791
3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa –7 873 –9  517
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány –2 814 12 805
6. Finanszírozásból származó korrekciók 2 165 253
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) – –
10. Módosított pénzmaradvány –649 13 058
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa – –
12. A 10. sorból a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 533 13 058
13. A 10. sorból a szabad pénzmaradvány – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során a Kesznyéten Község Önkormányzat 2005. évi egyszerûsített, összevont éves be számo ló ját
– mér le gé nek az eszközök és források egyezõ fõösszege 741 799 E Ft, a módosított pénzmaradvány összege 13 058 E Ft –, annak 
részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak
szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves
beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint
készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, az önkormányzat és intézményei
2005. de cem ber 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés ered mé nyé rõl  meg -
bízható és valós képet ad.

Varga Barna s. k.,
könyvvizsgáló
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Kiskunfélegyháza 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 18 725 400 – 18 725 400 20 477 947 – 20 477 947
I. Immateriális javak 82 176 – 82 176 50 124 – 50 124

II. Tárgyi eszközök 17 093 445 – 17 093 445 18 876 321 – 18 876 321
III. Befektetett pénzügyi eszközök 714 563 – 714 563 709 922 – 709 922
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 835 216 – 835 216 841 580 – 841 580
B) FORGÓESZKÖZÖK 462 186 – 462 186 411 706 – 411 706

I. Készletek 63 523 – 63 523 57 497 – 57 497
II. Követelések 227 162 – 227 162 222 385 – 222 385

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 108 243 – 108 243 64 253 – 64 253
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 63 258 – 63 258 67 571 – 67 571

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 19 187 586 – 19 187 586 20 889 653 – 20 889 653

D) SAJÁT TÕKE 17 695 596 – 17 695 596 18 897 970 – 18 897 970
1. Indulótõke 1 222 889 – 1 222 889 1 222 889 – 1 222 889
2. Tõkeváltozások 16 472 707 – 16 472 707 17 765 081 – 17 765 081
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –204 843 – –204 843 –203 648 – –203 648
I. Költségvetési tartalékok –204 843 – –204 843 –203 648 – –203 648

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 696 833 – 1 696 833 2 105 331 – 2 105 331

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 706 917 – 706 917 776 655 – 776 655
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 613 572 – 613 572 993 204 – 993 204

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 376 344 – 376 344 335 472 – 335 472

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 19 187 586 – 19 187 586 20 889 653 – 20 889 653

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 4 041 022 4 149 980 4 136 974
02. Munkaadókat terhelõ járulék 1 340 761 1 346 514 1 348 668
03. Dologi kiadások 2 208 804 2 496 087 2 442 287
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 459 797 550 897 544 833
05. Ellátottak juttatásai 6 236 1 201 1 201
06. Felújítás 268 079 679 898 432 660
07. Felhalmozási kiadások 895 478 1 191 042 977 736
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07) 9 220 177 10 415 619 9 884 359
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 297 931 308 738 250 915
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 297 931 308 738 250 915
12. Pénzforgalmi kiadások 9 518 108 10 724 357 10 135 274
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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. Pénzforgalom nélküli kiadások 252 941 159 675 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 4 313
15. Kiadások összesen (12+13+14) 9 771 049 10 884 032 10 139 587
16. Intézményi mûködési bevételek 1 250 225 1 311 020 1 248 533
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 2 731 453 2 783 429 2 751 327
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 245 000 316 743 203 091
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 83 000 9 700 19 019
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 4 699 163 5 396 796 5 326 875
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 2 881 636 3 176 050 3 094 277
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 8 925 841 9 807 988 9 529 826
23. Hitelek, kölcsönök bevételei 845 208 949 387 606 643
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 845 208 949 387 606 643
26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 9 771 049 10 757 375 10 136 469
27. Pénzforgalom nélküli bevételek – 126 657 116 226
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek összesen – – –40 095
29. Bevételek összesen (26+27+28) 9 771 049 10 884 032 10 212 600
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27+8+13) –547 277 –640 649 –238 307
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 547 277 640 649 355 728
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –44 408

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 63 936 – 63 936 20 723 – 20 723
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±) –268 779 – –268 779 –224 371 – –224 371
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

(–) –114 137 – –114 137 –71 513 – –71 513
 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

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

(1±2–3–4) –90 706 – –90 706 –132 135 – –132 135
 6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –38 456 – –38 456 –9 077 – –9 077
 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) –129 162 – –129 162 –141 212 – –141 212
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa 19 208 – 19 208 14 713 – 14 713
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 64 400 – 64 400 93 846 – 93 846
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 23 419 – 23 419 4 481 – 4 481
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyvvizsgálat során Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam. A felülvizsgálat alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot
szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Szalontai Mária s. k.,
könyvvizsgáló

Kiskunhalas 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 21 669 711 – 21 669 711 21 478 896 – 21 478 896
I. Im ma te ri á lis ja vak 15 362 – 15 362 43 960 – 44 960

II. Tár gyi esz kö zök 20 105 043 – 20 105 043 19 973 037 – 19 973 037
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 248 112 – 248 112 277 082 – 277 082
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 1 301 194 – 1 301 194 1 184 817 – 1 184 817

B) FORGÓESZKÖZÖK 374 324 – 374 324 497 188 – 497 188
I. Kész le tek 13 709 – 13 709 17 767 – 17 767

II. Kö ve te lé sek 172 357 – 172 357 169 968 – 169 968
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 150 072 – 150 072 239 277 – 239 277
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 38 186 – 38 186 70 176 – 70 176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 22 044 035 – 22 044 035 21 976 084 – 21 976 084
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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 19 438 304 – 19 438 304 19 120 393 – 19 120 393
1. In du ló tõ ke 631 495 – 631 495 631 495 – 631 495
2. Tõ ke vál to zá sok 18 806 809 – 18 806 809 18 488 898 – 18 488 898

E) TARTALÉKOK –154 – –154 121 732 – 121 732
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –154 – –154 121 732 – 121 732

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 605 885 – 2 605 885 2 733 959 – 2 733 959
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 997 998 – 1 997 998 1 936 733 – 1 936 733

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 419 475 – 419 475 609 505 – 609 505
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 188 412 – 188 412 187 721 – 187 721

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 22 044 035 – 22 044 035 21 976 084 – 21 976 084

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 2 375 293 2 403 429 2 330 026
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 766 744 770 299 750 392
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 1 287 989 1 436 320 1 358 377
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 669 915 619 502 769 503
05. El lá tot tak jut ta tá sai 780 2 520 2 480
06. Fel újí tás 159 310 180 406 82 796
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 320 759 503 551 218 081
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 5 580 790 5 916 027 5 511 655
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 92 712 92 712 103 844
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 92 712 92 712 103 844
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 5 673 502 6 008 739 5 615 499
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 176 801 47 271 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 31 990
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 5 850 303 6 056 010 5 647 489
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 822 867 320 482 358 609
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 2 612 914 2 622 373 2 584 850
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 342 821 224 992 177 195
19. 18.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei – 35 000 34 423
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 1 673 073 2 404 556 2 304 754
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 507 420 2 023 537 2 017 061
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 5 451 675 5 572 403 5 425 408
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 388 532 388 532 311 977
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) 388 532 388 532 311 977
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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) 5 840 207 5 960 935 5 737 385
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 10 096 95 075 95 075
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –2 142
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 5 850 303 6 056 010 5 830 318
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –295 820 –295 820 8 828
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 295 820 295 820 208 133
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –34 132

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 135 602 – 135 602 223 356 – 223 356
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –135 756 – –135 756 –101 624 – –101 624
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 9 456 – 9 456 65 – 65
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

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

(1±2–3–4) –9 610 – –9 610 121 667 – 121 667
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –16 239 – –16 239 –52 173 – –52 173
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) 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 (±) –1 903 – –1 093 – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) –27 432 – –27 432 69 494 – 69 494
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 86 657 – 86 657 185 769 – 185 769
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Kis kun ha las Vá ros 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. A fe lül vizs gá lat alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy -
sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek
sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló az ál lam ház tar tás szer ve ze te va gyo ni, pénz ügyi és
jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

Szalontai Mária s. k.,
könyvvizsgáló
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Kisléta 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 215 192 – 215 192 210 365 – 210 365
I. Immateriális javak – – – 786 – 786

II. Tárgyi eszközök 215 192 – 215 192 209 579 – 209 579
III. Befektetett pénzügyi eszközök – – – – – –
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 43 317 – 43 317 47 861 – 47 861

I. Készletek 928 – 928 886 – 886
II. Követelések 12 824 – 12 824 9 041 – 9 041

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 21 038 – 21 038 28 891 – 28 891
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 8 527 – 8 527 9 043 – 9 043

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 258 509 – 258 509 258 226 – 258 226

D) SAJÁT TÕKE 203 626 – 203 626 196 226 – 196 226
1. Indulótõke 34 060 – 34 060 34 060 – 34 060
2. Tõkeváltozások 169 566 – 169 566 162 166 – 162 166
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 17 621 – 17 621 26 044 – 26 044
I. Költségvetési tartalékok 17 621 – 17 621 26 044 – 26 044

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 37 262 – 37 262 35 956 – 35 956

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 7 451 – 7 451 6 203 – 6 203
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 17 867 – 17 867 17 863 – 17 863

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 11 944 – 11 944 11 890 – 11 890

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 258 509 – 258 509 258 226 – 258 226

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 156 907 160 326 153 524
02. Munkaadókat terhelõ járulék 52 074 52 877 51 033
03. Dologi kiadások 91 476 101 147 81 295
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 54 556 57 310 54 721
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás – 6 300 4 301
07. Felhalmozási kiadások 2 071 3 969 2 104
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07) 357 084 381 929 346 978
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 8 666 57 576 56 466
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 8 666 57 576 56 466
12. Pénzforgalmi kiadások (08+11) 365 750 439 505 403 444
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 7 905 20 605 –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 516
15. Kiadások összesen (12+13+14) 373 655 460 110 403 960
16. Intézményi mûködési bevételek 45 885 42 279 43 761
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 111 690 113 251 112 363
18. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek 60 10 682 10 504
19. 18.-ból önkorm. sajátos felhalm.-i és tõkebevételei – – –
20. Támogatás, kiegészítõ és/vagy átvett pénzeszközök 164 395 187 950 189 939
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 148 115 172 548 172 548
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 322 030 354 162 356 567
23. Hitelek, kölcsönök bevételei 51 625 87 719 55 300
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 51 625 87 719 55 300
26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 373 655 441 881 411 867
27. Pénzforgalom nélküli bevételek – 18 229 18 229
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek összesen – – –54
29. Bevételek összesen (26+27+28) 373 655 460 110 430 042
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27–8–13) –42 959 –30 143 27 818
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 42 959 30 143 –1 166
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –570

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 21 038 – 21 038 28 891 – 28 891
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±) –3 417 – –3 417 –2 847 – –2 847
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

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

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

(1±2–3–4) 17 621 – 17 621 26 044 – 26 044
 6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 606 – 606 260 – 260
 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) 18 227 – 18 227 26 304 – 26 304
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa 1 694 – 1 694 1 272 – 1 272
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 13 912 – 13 912 25 032 – 25 032
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 2 621 – 2 621 – – –
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Egyszerûsített eredménykimutatás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt 
bevételei 2 595 – 2 595 2 451 – 2 451

 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt 
kiadásai (–) 2 595 – 2 595 2 451 – 2 451

 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye (1–2) – – – – – –

 4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ
értékcsökkenési leírás (–) – – – – – –

 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és
felhasználni tervezett eredmény (–) – – – – – –

 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján 
módosító egyéb tétel (±) – – – – – –

 7. Vállalkozási tevékenység módosított
pénzforgalmi eredménye (3–4–5±6) – – – – – –

 8. Tárgyévrõl átvitt veszteség – – – – – –
 9. Megelõzõ év(ek) el nem számolt veszteségének

tárgyévre esõ része (–) – – – – – –
10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye

(7+8–9) – – – – – –
11. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – – – – – –
12. Tartalékba helyezhetõ összeg – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

Hivatkozva a 2006. április 25-én kiadott könyvvizsgálói jelentésemre közlöm, hogy a 2005. évre vonatkozó
könyvvizsgálatom alapján korlátozás nélküli záradékot adtam ki.

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

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben
foglaltak szerint állították össze. Az egyszerûsített beszámoló az önkormányzat 2005. de cem ber 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható képet ad.

Szarka György s. k.,
könyvvizsgáló

1242 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 15. szám



Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és intézményei 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 10 008 356 –190 10 008 166 10 790 316 – 10 790 316
I. Immateriális javak 48 995 – 48 995 61 205 – 61 205

II. Tárgyi eszközök 9 305 974 1 525 9 307 499 9 948 334 – 9 948 334
III. Befektetett pénzügyi eszközök 558 931 –1 715 557 216 689 988 – 689 988
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 94 456 – 94 456 90 789 – 90 789
B) FORGÓESZKÖZÖK 3 844 105 –2 446 3 841 659 3 498 740 –3 692 3 495 048

I. Készletek 154 966 – 154 966 137 833 – 137 833
II. Követelések 1 154 520 –2 446 1 152 074 1 210 871 –3 692 1 207 179

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 2 234 736 – 2 234 736 1 898 740 – 1 898 740
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 299 883 – 299 883 251 296 – 251 296

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 13 852 461 –2 636 13 849 825 14 289 056 –3 692 14 285 364

D) SAJÁT TÕKE 10 625 016 –2 636 10 622 380 11 236 780 –9 242 11 227 538
1. Indulótõke 1 876 602 – 1 876 602 1 876 207 – 1 876 207
2. Tõkeváltozások 8 748 414 –2 636 8 745 778 9 360 573 –9 242 9 351 331
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 642 827 – 1 642 827 1 148 707 – 1 148 707
I. Költségvetési tartalékok 1 642 827 – 1 642 827 1 148 707 – 1 148 707

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 584 618 – 1 584 618 1 903 569 5 550 1 909 119

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 179 193 – 179 193 149 125 – 149 125
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 513 633 – 513 633 753 115 5 550 758 665

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 891 792 – 891 792 1 001 329 – 1 001 329

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 13 852 461 –2 636 13 849 825 14 289 056 –3 692 14 285 364

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 7 153 090 7 534 451 6 984 147
02. Munkaadókat terhelõ járulék 2 324 741 2 426 523 2 242 845
03. Dologi kiadások 3 476 261 4 442 083 4 110 126
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 267 893 344 495 297 682
05. Ellátottak juttatásai 47 212 90 435 84 591
06. Felújítás 397 318 522 873 328 704
07. Felhalmozási kiadások 822 411 1 093 034 880 935
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07) 14 488 926 16 453 894 14 929 030
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 195 464 195 464 183 861
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 195 464 195 464 183 861
12. Pénzforgalmi kiadások 14 684 390 16 649 358 15 112 891
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 271 975 104 213 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – –48 588
15. Kiadások összesen (12+13+14) 14 956 365 16 753 571 15 064 303
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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. Intézményi mûködési bevételek 1 066 613 1 118 220 1 118 168
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 3 714 650 3 714 718 3 764 571
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 330 200 332 305 162 619
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 1 200 1 200 1 755
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 8 879 070 9 240 577 9 316 141
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 3 273 765 3 455 751 3 379 094
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 13 990 533 14 405 820 14 361 499
23. Hitelek, kölcsönök bevételei 494 714 644 510 214 262
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 494 714 644 510 214 262
26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 14 485 247 15 050 330 14 575 761
27. Pénzforgalom nélküli bevételek 471 118 1 703 241 1 567 486
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek összesen – – 159 689
29. Bevételek összesen (26+27+28) 14 956 365 16 753 571 16 302 936
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27+8+13) –299 250 –449 046 999 955
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 299 250 449 046 30 401
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – 208 277

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 2 074 088 – 2 074 088 1 745 235 – 1 745 235
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±) –431 261 – –431 261 –596 528 – –596 528
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

(–) –24 163 – –24 163 234 661 – 234 661
 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

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

(1±2–3–4) 1 666 990 – 1 666 990 914 046 – 914 046
 6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –53 178 – –53 178 –33 586 – –33 586
 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) 1 613 812 – 1 613 812 880 460 – 880 460
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból
folyósított pénzeszköz maradványa 1 099 075 – 1 099 075 1 057 813 – 1 057 813

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt
pénzmaradvány 455 884 – 455 884 165 984 – 165 984

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 64 643 – 64 643 52 908 – 52 908

Hitelesítõ záradék:

A könyv vizs gá lat so rán az ál lam ház tar tás szer ve ze te, a Ko má rom-Esz ter gom Me gye Ön kor mány za ta éves költ ség ve -
té si  beszá molóját, a 2005. évi egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo ló ját (egy sze rû sí tett mér le get, egy sze rû sí tett éves
pénz for gal mi je len tést, egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tást, egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tást), an nak ré sze it és
té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze -
rint fe lül vizs gál tuk, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tünk ar ról, hogy az éves be szá mo lót
(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  beszámo -
lási 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 költségvetési beszámoló (az egyszerûsített éves költségvetési
beszámoló) az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Stamler Jánosné s. k.,

könyv vizs gá ló
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Kõ te lek Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 1 529 272 – 1 529 272 1 596 270 – 1 596 270
I. Im ma te ri á lis ja vak – – – – – –

II. Tár gyi esz kö zök 1 529 272 – 1 529 272 1 596 270 – 1 596 270
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök – – – – – –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 28 176 – 28 176 120 613 –8 423 112 190

I. Kész le tek 253 – 253 334 – 334
II. Kö ve te lé sek 12 519 – 12 519 105 481 –8 423 97 058

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 6 995 – 6 995 6 269 – 6 269
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 409 – 8 409 8 529 – 8 529

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 557 448 – 1 557 448 1 716 883 –8 423 1 708 460

D) SAJÁT TÕKE 1 474 994 – 1 474 994 1 532 923 –8 423 1 524 500
1. In du ló tõ ke 43 748 – 43 748 43 748 – 43 748
2. Tõ ke vál to zá sok 1 431 246 – 1 431 246 1 489 175 –8 423 1 480 752
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 345 – 1 345 4 594 – 4 594
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 345 – 1 345 4 594 – 4 594

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 81 109 – 81 109 179 366 – 179 366

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 4 056 – 4 056 15 700 – 15 700
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 62 994 – 62 994 153 462 – 153 462

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 059 – 14 059 10 204 – 10 204

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 557 448 – 1 557 448 1 716 883 –8 423 1 708 460

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 157 666 152 277 148 584
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 47 149 47 149 45 616
03. Do lo gi ki adá sok 133 189 139 819 136 003
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 31 854 31 854 34 965
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 221 860 110 312 112 570
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 591 718 481 411 477 738
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 43 770 43 770 12 029
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 43 770 43 770 12 029
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 635 488 525 181 489 767
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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 5 687 5 687 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 120
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 641 175 530 868 489 887
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 75 852 75 852 72 265
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 93 023 96 919 95 873
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 500 8 037 8 337
19. 18.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei – 662 662
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 354 023 301 371 300 984
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 105 482 194 713 194 713
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 524 398 482 179 477 459
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 107 864 39 776 15 577
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) 107 864 39 776 15 557
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 632 262 521 955 493 016
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 8 913 8 913 0
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –3 885
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 641 175 530 868 489 161
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –64 094 3 994 –279
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 64 094 –3 994 3 528
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –3 975

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 6 995 – 6 995 6 269 – 6 269
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –5 650 – –5 650 –1 675 – –1 675
 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) 1 345 – 1 345 4 594 – 4 594
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –985 – –985 – – –
 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) 360 – 360 4 594 – 4 594
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 8 913 – 8 913 4 612 – 4 612
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 Kõ te lek 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 be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze -
té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li
el vek fi gye lem be vé te lé vel 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 mér leg ben ki mu ta tott és a je len tés ben is mer te -
tett au di tá lá si el té rés sel Kõ te lek Köz ség Ön kor mány za tá nak 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.

Gellén Olivérné s. k.,
könyvvizsgáló

Kun ágo ta Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 799 486 836 835
I. Im ma te ri á lis ja vak 840 724
II. Tár gyi esz kö zök 794 416 833 702
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 4 230 2 409
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 35 333 22 985
I. Kész le tek 526 317
II. Kö ve te lé sek 10 348 4 181
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 22 800 17 400
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 659 1 087

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 834 819 859 820

D) SAJÁT TÕKE 802 591 827 100
1. In du ló tõ ke 52 688 52 688
2. Tõ ke vál to zá sok 749 903 774 412
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 4 914 2 466
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 4 914 2 466
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 27 314 30 254
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 155 604
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 6 614 13 629
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 545 16 021

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 834 819 859 820
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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 185 080 197 113 194 170
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 62 378 66 455 65 156
03. Do lo gi ki adá sok 91 114 98 458 98 798
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 110 648 103 842 103 439
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 450 450
06. Fel újí tás – 6 547 11 086
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 350 637 356 306 64 570
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 799 857 829 171 537 669
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 700 700 36 106
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 700 700 36 106
12. Pénz for gal mi ki adá sok 800 557 829 871 573 775
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 630 – –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –572
15. Ki adá sok össze sen 803 187 829 871 573 203
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 30 181 30 181 28 132
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 186 981 184 560 184 356
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 1 239 1 808
19. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 551 575 575 931 311 114
19. 19.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 222 937 240 327 240 327
21. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 768 737 791 911 525 410
22. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 29 058 29 057 45 917
23. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 29 058 29 057 45 917
24. Pénz for gal mi be vé te lek 797 795 820 968 571 327
25. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 5 392 8 903 92 339
26. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –3 524
27. Be vé te lek össze sen 803 187 829 871 577 042
28. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –28 358 –28 357 –3 020
29. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 28 358 28 357 9 811
30. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –2 952

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 1. Zá ró pénz kész let 22 800 17 400
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –17 886 –14 934
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) – –
 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (–) – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) 4 914 2 466
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 4 325 3 796
 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) 9 239 6 262
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 4 618 685
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vá nya 4 621 5 577
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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 év Tárgy év

 1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt fo lyó be vé te lei 7 264 5 733
 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt ki adá sai (–) 7 264 5 733
 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (1–2) – –
 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke né si le írás (–) – –
 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz nál ni ter ve zett ered mény (–) – –
 6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó egyéb té tel (±) – –
 7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz for gal mi ered mé nye (3–4–5±6) – –
 8. Tárgy év rõl át vitt vesz te ség – –
 9. Meg elõ zõ év(ek) el nem szá molt vesz te sé gé nek tárgy év re esõ ré sze (–) – –
10. Vál lal ko zá si te vé keny ség he lyes bí tett ered mé nye (7+8–9) – –
11. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés (–) – –
12. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Kun ágo ta Köz ség Ön kor mány za tá nak 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 éves  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 gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos
szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

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

Dr. Orosz Tivadar s. k.,
könyvvizsgáló

Kunbaja 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 975 427 –53 117 922 310 993 711 843 994 554
I. Immateriális javak 1 041 – 1 041 1 108 –130 978
II. Tárgyi eszközök 957 197 –53 117 904 080 975 246 639 975 885
III. Befektetett pénzügyi eszközök – – – 133 1 627 1 760
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 

eszközök 17 189 – 17 189 17 224 –1 293 15 931
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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 41 119 –11 393 39 726 34 981 113 699 148 680
I. Készletek 939 –538 401 325 –251 74
II. Követelések 9 402 751 10 153 10 429 113 950 124 379
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 16 432 – 16 432 20 659 – 20 659
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 14 346 –1 606 12 740 3 568 – 3 568

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 016 546 –54 510 962 036 1 028 692 114 542 1 143 234

D) SAJÁT TÕKE 959 388 –56 796 902 592 971 904 –11 446 960 448
1. Induló tõke 18 388 – 18 388 18 388 – 18 388
2. Tõkeváltozások 941 000 –56 796 884 204 953 516 –11 446 942 060

E) TARTALÉKOK 18 912 –171 18 741 12 681 – 12 681
I. Költségvetési tartalékok 18 912 –171 18 741 12 681 – 12 681
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 38 246 2 457 40 703 44 107 125 998 170 105
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 26 380 112 26 492 32 561 125 998 158 559
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 11 866 2 345 14 211 11 546 – 11 546

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 016 546 –54 510 962 036 1 028 692 114 542 1 143 234

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 135 941 168 650 168 618
02. Munkaadókat terhelõ járulék 49 567 54 103 54 089
03. Dologi kiadások 43 437 78 690 73 045
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 51 908 60 657 53 616
05. Ellátottak juttatásai 3 450 3 450 –
06. Felújítás – 62 151 62 151
07. Felhalmozási kiadások 7 750 31 509 18 854
08. Hitelek és kölcsönök kiadásai 9 000 9 000 44 661
09. Értékpapírok kiadásai – – –
10. Pénzforgalmi kiadások 301 053 468 210 475 034
11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 507 1 507 –
12. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – –10 778
13. Kiadások összesen 302 560 469 717 464 256
14. Intézményi mûködési bevételek 4 110 8 090 8 258
15. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 90 724 89 539 88 163
16. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek – 900 978
17. 16.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 900 978
18. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök 151 836 315 298 316 432
19. 18.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 148 951 209 297 209 297
20. Hitelek és kölcsönök bevételei 55 890 55 890 54 972
21. Értékpapírok bevételei – – –
22. Pénzforgalmi bevételek 302 560 469 717 468 803
23. Pénzforgalom nélküli bevételek – – –
24. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – –320
25. Bevételek összesen 302 560 469 717 468 483
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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 16 432 – 16 432 20 659 – 2 781

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 
lások egyenlege 2 480 –3 951 –1 471 –7 978 – –7 978

3. Elõzõ évben képzett tartalékok ma radvá nya 4 851 – 4 851 3 403 – 3 403

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 
eredménye – – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 14 061 –3 951 10 111 9 278 – 9 278

6. Finanszírozásból származó kor rek ci ók – – – 2 531 – 2 531

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások –14 061 3 951 –10 111 – – –

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

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

10. Módosított pénzmaradvány – – – 11 809 – 11 809

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

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és
bizonylati alátámasztást az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek
alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót
a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 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.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Kunbaja Község Önkormányzatának 2005. de -
cem ber 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós képet ad.

Temesvári Lajos s. k.,
könyvvizsgáló
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Lovasberény 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 2 595 821 – 2 595 821 2 618 189 – 2 618 189
I. Immateriális javak 240 – 240 6 571 – 6 571
II. Tárgyi eszközök 2 580 512 – 2 580 512 2 597 205 – 2 597 205
III. Befektetett pénzügyi eszközök 862 – 862 883 – 883
IV. Üzemeltetésre, kezelésre át adott 

esz kö zök 14 207 – 14 207 13 530 – 13 530
B) FORGÓESZKÖZÖK 118 575 – 118 575 60 465 – 60 465

I. Készletek 318 – 318 309 – 309
II. Követelések 8 157 – 8 157 23 519 – 23 519
III. Értékpapírok 31 177 – 31 177 635 – 635
IV. Pénzeszközök 68 854 – 68 854 24 000 – 24 000
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10 069 – 10 069 12 002 – 12 002

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

D) SAJÁT TÕKE 2 628 807 – 2 628 807 2 609 885 – 2 609 885
1. Induló tõke 15 568 – 15 568 15 568 – 15 568
2. Tõkeváltozások 2 613 239 – 2 613 239 2 594 317 – 2 594 317
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 68 459 – 68 459 25 382 – 25 382
I. Költségvetési tartalékok 68 459 – 68 459 25 382 – 25 382
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 17 130 – 17 130 43 387 – 43 387
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – 6 407 – 6 407
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 6 666 – 6 666 26 360 – 26 360
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 464 – 10 464 10 620 – 10 620

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

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 124 130 149 631 140 548
02. Munkaadókat terhelõ járulék 40 601 47 675 44 965
03. Dologi kiadások 73 371 87 691 78 345
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 10 716 11 479 9 310
05. Ellátottak juttatásai 18 745 21 408 18 992
06. Felújítás 65 000 30 718 28 123
07. Felhalmozási kiadások 51 105 163 730 66 685
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 383 668 512 332 386 968
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai – – –
10. Értékpapírok kiadásai 16 125 20 000 –
11. Finanszírozási kiadások összesen 16 125 20 000 –
12. Pénzforgalmi kiadások 399 793 532 332 386 968
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 92 896 23 127 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 1 933
15. Kiadások összesen 492 689 555 459 388 901
16. Intézményi mûködési bevételek 20 630 25 343 22 470
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 137 678 138 895 133 571
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek – 5 989 5 948
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök 135 166 163 402 144 953
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 98 777 122 136 121 815
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 293 474 333 629 306 942
23. Hitelek és kölcsönök bevételei 100 000 100 000 6 407
24. Értékpapírok bevételei 31 100 50 550 30 542
25. Finanszírozási bevételek összesen 131 100 150 550 36 949
26. Pénzforgalmi bevételek 424 574 484 179 343 891
27. Pénzforgalom nélküli bevételek 68 115 71 280 71 280
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – 156
29. Bevételek összesen 492 689 555 459 415 327
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –114 975 –130 550 –8 746
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 114 975 130 550 36 949
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – –1 777

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 68 854 – 68 854 24 000 – 24 000
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egyenlege –395 – –395 1 382 – 1 382
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad- 

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

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 68 459 – 68 459 25 382 – 25 382
6. Finanszírozásból származó korrekciók 817 2 005 2 822 –2 939 – –2 939
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások –74 – –74 – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl 

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

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 69 202 2 005 71 207 22 443 – 22 443
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során a Lovasberény Község Önkormányzat egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját, annak
részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban
foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, és az általános számviteli elvek, továbbá az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendeletben
foglaltak szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló az önkormányzat költségvetésének 2005. évi teljesítésérõl, az
ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-én fennálló va gyo ni helyzetérõl, valamint a pénzmaradványról megbízható és valós
képet ad.

Juhász Géza s. k.,
könyvvizsgáló
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Mán dok 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 973 857 – 973 857 1 002 508 – 1 002 508
I. Im ma te ri á lis ja vak – – – – – –

II. Tár gyi esz kö zök 538 509 – 538 509 584 678 – 584 678
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 862 – 3 862 2 970 – 2 970
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 431 486 – 431 486 414 753 – 414 753
B) FORGÓESZKÖZÖK 81 134 – 81 134 73 051 – 73 051

I. Kész le tek 3 265 – 3 265 880 – 880
II. Kö ve te lé sek 35 212 – 35 212 39 843 – 39 843

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 23 603 – 23 603 9 290 – 9 290
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 054 – 19 054 23 038 – 23 038

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 054 991 – 1 054 991 1 075 559 – 1 075 559

D) SAJÁT TÕKE 981 953 – 981 953 1 007 359 – 1 007 359
1. In du ló tõ ke 82 906 – 82 906 82 906 – 82 906
2. Tõ ke vál to zá sok 899 047 – 889 047 924 453 – 924 453
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 10 224 – 10 224 –1 200 – –1 200
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 10 224 – 10 224 –1 200 – –1 200

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 62 814 – 62 814 69 400 – 69 400

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 10 616 – 10 616 – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 19 765 – 19 765 35 872 – 35 872

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 32 433 – 32 433 33 528 – 33 528

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 054 991 – 1 054 991 1 075 559 – 1 075 559

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 371 510 378 122 374 482
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 121 613 122 864 121 474
03. Do lo gi ki adá sok 217 071 190 088 189 122
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 145 870 163 903 163 538
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 10 000 76 359 76 357
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 196 550 247 587 189 577
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 062 614 1 178 923 1 114 550
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 12 829 12 829 12 481
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 12 829 12 829 12 481
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 1 075 443 1 191 752 1 127 031
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 8 477 7 049 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 3 984
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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) 1 083 920 1 198 801 1 131 015
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 60 943 69 407 69 340
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 283 865 294 068 289 363
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 12 000 16 777 12 770
19. 18.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei 12 000 16 777 12 770
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 606 470 750 913 670 775
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 554 879 698 131 613 244
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 963 278 1 131 165 1 042 248
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 120 642 55 359 73 359
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) 120 642 55 359 73 359
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 083 920 1 186 524 1 115 607
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 12 277 13 379
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 1 095
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 083 920 1 198 801 1 130 081
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –107 813 –42 530 –58 923
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 107 813 42 530 60 878
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –2 889

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 23 603 – 23 603 9 290 – 9 290
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –13 379 – –13 379 –10 490 – –10 490
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 352 – 352 – – –
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

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

(1±2–3–4) 9 872 – 9 872 –1 200 – –1 200
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –1 233 – –1 233 –2 709 – –2 709
 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) 8 639 – 8 639 –3 909 – –3 909
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 1 276 – 1 276 – – –
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 7 363 – 7 363 – – –

1256 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 15. szám



Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Mán dok Nagy 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 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 ti.

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

Me zõ ko vács há za Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 189 524 3 429 727
I. Im ma te ri á lis ja vak 25 848 151 718
II. Tár gyi esz kö zök 85 042 289 779
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 39 210 37 743
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 3 039 424 2 950 487

B) FORGÓESZKÖZÖK 247 791 187 204
I. Kész le tek 6 471 1 182
II. Kö ve te lé sek 68 841 37 444
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 116 822 94 118
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 55 657 54 460

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 437 315 3 616 931

D) SAJÁT TÕKE 3 122 498 3 230 647
I. In du ló tõ ke 212 610 212 610
II. Tõ ke vál to zá sok 2 909 888 3 018 037
III. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 130 863 97 760
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 130 863 97 760
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 183 954 288 524
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 88 278 80 474
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 54 060 157 232
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 41 616 50 818

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 437 315 3 616 931
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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 524 293 505 288 496 670
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 173 163 166 007 164 871
03. Do lo gi ki adá sok 69 721 151 495 141 378
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 255 221 325 818 281 349
05. El lá tot tak jut ta tá sai 6 272 3 472 3 308
06. Fel újí tás 1 300 4 128 2 118
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 125 951 504 542 301 714
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 1 155 921 1 660 840 1 391 408
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 44 138 38 352 38 352
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 44 138 38 352 38 352
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 1 200 059 1 699 192 1 429 760
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 24 386 20 153 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –1 197
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 224 445 1 719 345 1 428 563
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 26 673 38 463 39 256
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 533 459 570 473 562 334
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 10 685 24 785 23 024
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 5 853 5 853
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és/vagy át vett pénz esz kö zök 432 033 733  256 666 443
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 339 557 440 864 427 341
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 002 850 1 366 977 1 291 057
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 113 706 215 807 105 600
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) 113 706 215 807 105 600
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 116 556 1 582 784 1 386 657
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 107 889 136 561 137 679
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 8 989
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 224 445 1 719 345 1 543 325
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –69 568 –177 455 37 328
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 69 568 177 455 67 248
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 10 186

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 116 808 93 891
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) 14 055 3 869
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) – –
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) 130 863 97 760
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –38 1 962
 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) 130 825 99 722
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 2 554 729
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 126 566 93 960
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 1 705 5 033
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

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

Nagy rá bé 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 év Tárgy év In dex %

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 698 329 738 430 105,7
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 401 6 197 258,1
II. Tár gyi esz kö zök 670 701 707 599 105,5
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 11 710 11 713 100,0
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 13 517 12 921 95,6

B) FORGÓESZKÖZÖK 32 035 38 530 120,3
I. Kész le tek 334 437 130,8
II. Kö ve te lé sek 1 851 864 46,7
III. Ér ték pa pí rok – – –
IV. Pénz esz kö zök 21 466 27 573 128,4
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 384 9 656 115,2

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 730 364 776 960 106,4

D) SAJÁT TÕKE 698 278 723 580 103,6
1. In du ló tõ ke 38 452 38 452 100,0
2. Tõ ke vál to zá sok 659 826 685 128 103,8

E) TARTALÉKOK 15 865 23 111 145,7
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 15 833 23 111 146,0
II. Vál lal ko zá si tar ta lék 32 – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 16 221 30 269 186,6
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 2 236 16 151 722,3
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 985 14 118 100,9

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 730 364 776 960 106,4

15. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1259



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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Eredeti Módosított Teljesítés In dex %

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 175 172 181 380 160 777 88,6
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 57 512 59 541 52 729 88,6
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 98 060 109 435 99 685 91,1
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 39 262 94 034 88 708 94,3
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – – –
06. Fel újí tás 400 17 529 12 447 71,0
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 11 125 50 819 50 141 98,7
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 381 531 512 738 464 487 90,6
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – – –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – – – –
12. Pénz for gal mi ki adá sok 381 531 512 738 464 487 90,6
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 244 11 134 32 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 272 –
15. Ki adá sok össze sen 384 775 523 872 465 791 88,9
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 29 746 32 349 33 483 103,5
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 142 381 140 981 139 731 99,1
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 8 839 8 814 99,7
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 151 244 291 272 289 679 99,4
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 131 251 232 952 229 452 98,5
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 323 371 473 441 471 707 99,6
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 61 404 31 847 26 –
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 61 404 31 847 26 –
26. Pénz for gal mi be vé te lek 384 775 505 288 471 733 93,4
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 18 584 18 616 100,2
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 133 –
29. Be vé te lek össze sen 384 775 523 872 490 482 93,6
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –61 404 –31 847 25 804 –
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –61 404 –31 847 26 –
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –1 139 –

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 21 466 27 573
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge (±) –5 601 –4 462
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya (–) 3 756 –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) 38 –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–3) 12 071 23 111
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 2 561 –176
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 – 32
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) 14 632 29 967
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 – –

1260 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 15. szám



Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Nagy vá zsony Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 159 672 – 1 159 672 1 546 506 –1 314 1 545 192
I. Im ma te ri á lis ja vak 5 078 – 5 078 2 530 – 2 530
II. Tár gyi esz kö zök 1 052 337 – 1 052 337 1 442 253 – 1 442 253
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 15 023 – 15 023 18 179 –1 314 16 865
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 87 234 – 87 234 83 544 – 83 544
B) FORGÓESZKÖZÖK 71 142 – 71 142 88 791 – 88 791

I. Kész le tek 668 – 668 426 – 426
II. Kö ve te lé sek 8 865 – 8 865 35 994 – 35 994
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 50 243 – 50 243 41 729 – 41 729
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 366 – 11 366 10 692 – 10 692

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 230 814 – 1 230 814 1 635 297 –1 314 1 633 983

D) SAJÁT TÕKE 919 033 – 919 033 1 512 864 –1 314 1 511 550
1. In du ló tõ ke 27 840 – 27 840 27 840 – 27 840
2. Tõ ke vál to zá sok 891 193 – 891 193 1 485 024 –1 314 1 483 710

E) TARTALÉKOK 44 655 – 44 655 36 077 – 36 077
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 44 655 – 44 655 36 077 – 36 077
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 267 126 – 267 126 86 356 – 86 356
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 250 172 – 250 172 70 012 – 70 012
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 954 – 16 954 16 344 – 16 344

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 230 814 – 1 230 814 1 635 297 –1 314 1 633 983
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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 165 421 167 889 161 925
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 52 230 53 089 52 560
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 91 603 98 643 80 889
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 24 996 26 699 31 807
05. El lá tot tak jut ta tá sai 2 680 2 680 713
06. Fel újí tás 5 637 20 637 24 669
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 457 912 480 370 480 454
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 800 479 850 007 833 017
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 227 016 227 016 291 746
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 227 016 227 016 291 746
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 027 495 1 077 023 1 124 763
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 16 949 4 794 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –674
15. Ki adá sok össze sen 1 044 444 1 081 817 1 124 089
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 252 953 257 477 230 788
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 108 614 105 153 107 635
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 12 270 28 423 22 681
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 617 710 644 289 641 866
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 256 383 387 340 386 470
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 991 547 1 035 342 1 002 970
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 10 480 2 000 113 215
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 10 480 20 000 113 215
26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 002 027 1 037 342 1 116 185
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 42 417 44 475 44 652
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –706
29. Be vé te lek össze sen 1 044 444 1 081 817 1 160 131
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 216 536 207 016 214 605
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –216 536 –207 016 –178 531
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –32

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 50 243 – 50 243 41 633 – 41 633
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –5 588 – –5 588 –5 556 – –5 556
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) 177 – 177 2 630 – 2 630
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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 44 478 – 44 478 33 447 – 33 447

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 341 – 1 341 –421 – –421

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 45 189 – 45 819 33 026 – 33 026

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 – – – – – –

12. A 10. sor ból a kö te le zett ség gel ter helt 
pénz ma rad vány 26 585 – 26 585 21 155 – 21 155

13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány 19 234 – 19 234 11 871 – 11 871

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 éves költ ség ve té si besszá mo ló ját (egy sze rû sí tett éves költ ség ve -
té si be szá mo ló ját), an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv -
vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze -
rez tem ar ról, hogy az éves köny ve lé si be szá mo lót (az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót) a szám vi te li tör -
vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei 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 egyszerûsített éves költségvetési beszámoló) az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad. 

Vé le mé nyünk kor lá to zá sa nél kül fel hív juk a fi gyel met, hogy az ön kor mány zat ál tal ösze ál lí tott ki egé szí tõ mel lék let
nem a 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let elõ írá sa i nak meg fe le lõ szer ke zet ben ké szült. Egyes ele mei a kü lön bö zõ anya -
gok ban fellelhetõk.

Ol ma Fri gyes s. k.,
könyv vizs gá ló
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Nyír adony 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 3 005 181 2 978 192
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 040 15 661
II. Tár gyi esz kö zök 1 669 482 1 643 287
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 146 925 133 780
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 1 187 734 1 185 464

B) FORGÓESZKÖZÖK 57 980 46 392
I. Kész le tek 843 620
II. Kö ve te lé sek 18 460 21 305
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 7 062 484
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 31 615 23 983

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 063 161 3 024 584

D) SAJÁT TÕKE 2 681 712 2 659 826
1. In du ló tõ ke 223 991 223 991
2. Tõ ke vál to zá sok 2 457 721 2 435 835
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK –11 336 –26 191
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –11 336 –26 191
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 392 785 390 949
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 178 363 171 825
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 164 409 168 466
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 50 013 50 658

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 063 161 3 024 584

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 570 422 577 911 552 785
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 183 325 189 350 181 600
03. Do lo gi ki adá sok 263 770 353 422 292 407
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 408 632 433 458 411 532
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 2 542 2 542
06. Fel újí tás 10 000 30 169 25 492
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 260 275 266 344 101 602
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 696 424 1 853 196 1 567 960
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 130 611 118 061 62 225
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 130 611 118 061 62 225
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 827 035 1 971 257 1 630 185
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 543 677 4 497 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –7 632
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 3 370 712 1 975 754 1 622 553
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 61 136 76 137 75 605
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 507 746 513 288 516 020
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 52 000 52 000 4 534
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 52 000 52 000 4 534
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 2 567 506 1 152 005 969 134
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 313 942 931 607 874 676
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 3 188 388 1 793 430 1 565 293
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 182 324 182 324 50 037
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) 182 324 182 324 50 037
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 3 370 712 1 975 754 1 615 330
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – 2 625
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 645
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 3 370 712 1 975 754 1 618 600
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –51 713 –64 263 –42
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –51 713 –64 263 –12 188
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 8 277

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 7 062 484
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –18 398 –26 675
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) – –13 961
 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) –11 336 –12 230
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –4 042 –12 911
 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) –15 378 –25 141
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:

Összes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy az ön kor mány zat ál tal össze ál lí tott 2005. évi költ ség ve té si be szá mo ló a szám vi -
te li tör vény, az ál lam ház tar tá si tör vény, a költ ség ve té si szer vek be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i rõl szó ló
több ször mó do sí tott 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let elõ írá sa i nak fi gye lem be vé te lé vel ke rült össze ál lí tás ra.

A be szá mo ló a kor mány ren de let nek meg fe le lõ for má ban és tar ta lom mal ké szült el. A zár szám adá si ren de let ter ve zet az ab ban
sze rep lõ ada tok min den lé nye ges vo nat ko zá sá ban meg fe lel nek, illetve össz hang ban van nak az éves beszámolóban megjelenített
adatokkal.

A könyv ve ze tés re, be szá mo ló ké szí tés re vo nat ko zó sza bá lyok ér tel mé ben a könyv vizs gá lat so rán kel lõ bi zo nyos sá got 
sze rez tem ar ról, hogy a be szá mo ló ki mu ta tá sai nem tar tal maz nak hi bás ál lí tá so kat.

Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi hely ze té rõl, mû kö dé sé nek, gaz dál ko dá sá nak
ered mé nyé rõl meg bíz ha tó, va lós ké pet mu tat, ezért hi te le sí tõ zá ra dé kot ad tam ki.

Rácz Kor né lia s. k.,
könyv vizs gá ló
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Öcsöd Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 916 235 – 1 916 235 2 004 678 – 2 004 678
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 538 – 3 538 3 471 – 3 471
II. Tár gyi esz kö zök 1 880 480 – 1 880 480 1 966 784 – 1 966 784
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 32 217 – 32 217 34 423 – 34 423
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 
esz kö zök – – – – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 65 629 – 65 629 59 887 – 59 887
I. Kész le tek 1 644 – 1 644 1 929 – 1 929
II. Kö ve te lé sek 16 039 – 16 039 20 952 – 20 952
III. Ér ték pa pí rok 5 296 – 5 296 – – –
IV. Pénz esz kö zök 29 736 – 29 736 32 465 – 32 465
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 914 – 12 914 4 541 – 4 541

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 981 864 – 1 981 864 2 064 565 – 2 064 565

D) SAJÁT TÕKE 1 927 749 – 1 927 749 1 999 275 – 1 999 275
1. In du ló tõ ke 57 833 – 57 833 57 833 – 57 833
2. Tõ ke vál to zá sok 1 869 916 – 1 869 916 1 941 442 – 1 941 442

E) TARTALÉKOK 21 720 – 21 720 15 896 – 15 896
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 21 720 – 21 720 15 896 – 15 896
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 32 395 – 32 395 49 394 – 49 394
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 331 – 1 331 – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 10 134 – 10 134 28 284 – 28 284
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 20 930 – 20 930 21 110 – 21 110

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 981 864 – 1 981 864 2 064 565 – 2 064 565

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 280 312 283 112 267 971
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 91 472 92 289 88 150
03. Do lo gi ki adá sok 127 095 201 238 200 190
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 25 655 105 225 102 941
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 66 541 77 847 74 389
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 44 692 83 901 50 576
08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 700 24 700 650
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok 636 467 868 312 784 867
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 822 2 422 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –8 373
13. Ki adá sok össze sen 639 289 870 734 776 494
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 50 829 53 619 66 763
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 227 534 222 382 220 311
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 6 500 3 910 3 336
17. 16.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 2 545
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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. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 278 881 407 802 456 807
19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 158 685 333 788 310 388
20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 70 145 66 859 26 530
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei 5 400 21 862 5 296
22. Pénz for gal mi be vé te lek 639 289 776 434 779 043
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 94 300 60 353
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 180
29. Be vé te lek össze sen 639 289 870 734 839 576

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 29 736 – 29 736 32 465 – 32 465
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –8 016 – –8 016 –16 569 – –16 569
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad-

 vá nya –169 – –169 – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 21 889 – 21 889 15 896 – 15 896
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 4 555 – 4 555 –1 356 – –1 356
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 26 444 – 26 444 14 540 – 14 540
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 54 – 54 25 – 25
12. A 10. sor ból a kö te le zett ség gel ter helt 

pénz ma rad vány 26 390 – 26 390 14 515 – 14 515
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az Öcsöd 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 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 a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, Öcsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta és
in téz mé nyei 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve 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.

Fe hér And rás né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Po máz 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 11 275 547 13 538 090
I. Im ma te ri á lis ja vak 7 030 22 931
II. Tár gyi esz kö zök 10 535 542 12 213 367
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 244 743 119 098
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 488 232 1 182 694

B) FORGÓESZKÖZÖK 346 530 285 051
I. Kész le tek 91 24
II. Kö ve te lé sek 260 104 163 569
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 29 962 60 795
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 56 373 60 663

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 11 622 077 13 823 141

D) SAJÁT TÕKE 10 309 361 12 396 849
1. In du ló tõ ke 201 769 201 769
2. Tõ ke vál to zá sok 10 095 582 12 183 070
3. Ér té ke lé si tar ta lék 12 010 12 010

E) TARTALÉKOK 4 602 34 883
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 4 602 34 883
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 308 114 1 391 409
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 852 837 166 298
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 373 544 1 138 536
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 81 733 86 575

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 11 622 077 13 823 141

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 825 157 891 318 840 842
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 264 227 283 061 272 719
03. Do lo gi ki adá sok 465 122 585 007 529 978
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 126 601 192 864 172 118
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 42 82
06. Fel újí tás 97 107 131 271 56 517
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 556 008 1 188 599 841 625
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 2 334 222 3 272 162 2 713 881
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 207 727 289 417 249 824
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 207 727 289 417 249 824
12. Pénz for gal mi ki adá sok 2 541 949 3 561 579 2 963 705
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 248 412 218 570 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 4 290
15. Ki adá sok össze sen 2 790 361 3 780 149 2 967 995
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 247 714 352 067 296 869
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 991 934 990 236 917 033
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 496 870 631 242 265 917
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 496 870 631 242 265 917
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 877 473 1 532 512 1 212 934
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 627 574 1 020 690 854 921
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 2 613 991 3 506 057 2 692 753
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 76 370 139 887 175 479
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 100 000 122 480 125 754
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 176 370 262 367 301 233
26. Pénz for gal mi be vé te lek 2 790 361 3 768 424 2 993 986
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 11 725 11 720
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 7 607
29. Be vé te lek össze sen 2 790 361 3 780 149 3 013 313
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 31 357 27 050 –9 408
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –31 357 –27 050 51 409
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 3 317

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 23 049 56 647
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –18 447 –21 764
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya –7 –3 052
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 4 609 37 935
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –9 949 –14 776
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 –5 340 23 159
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. A 10. sor ból a kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 44 785 69 942
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány 18 920 –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Po máz 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 éves költ ség ve té si be -
szá mo lót (az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót) a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si
és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

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

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

A fen ti ek ben le ír tak alap ján a Po máz 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
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Por nó apá ti 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 128 297 – – 911 046 – 911 046
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 391 – – 828 – 828
II. Tár gyi esz kö zök 124 232 – – 907 550 – 907 550
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 400 – – 2 400 – 2 400
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 274 – – 268 – 268
B) FORGÓESZKÖZÖK 176 208 – – 52 083 – 52 083

I. Kész le tek 75 – – 52 – 52
II. Kö ve te lé sek 1 857 – – 1 149 – 1 149
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 173 080 – – 49 514 – 49 514
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 196 – – 1 368 – 1 368

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 304 505 – – 963 129 – 963 129

D) SAJÁT TÕKE 108 341 – – 752 208 – 752 208
1. In du ló tõ ke 3 413 – – 3 413 – 3 413
2. Tõ ke vál to zá sok 104 928 – – 748 795 – 748 795
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 172 061 – – 48 610 – 48 610
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 172 061 – – 48 610 – 48 610
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 24 103 – – 162 311 – 162 311
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 100 182 – 100 182
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 21 888 – – 59 857 – 59 857
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 215 – – 2 272 – 2 272

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 304 505 – – 963 129 – 963 129

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 22 891 23 125 21 034
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 7 296 7 241 6 560
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 19 998 29 602 19 524
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 5 430 6 315 5 848
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok – – –
06. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás – – –
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 989 209 1 100 630 788 983
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá sok 100 100 –
11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
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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. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (01+…+12) 1 044 924 1 167 013 841 949
14. Hosszú le já ra tú hi te lek – – –
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Trtós 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) – – –
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 1 044 924 1 167 013 841 949
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 918 593 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 172
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 1 047 842 1 167 606 842 121
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 195 52 336 52 349
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te le 35 040 34 728 28 618
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 7 868 8 229 8 134
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek – – –
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 3 500 3 500 3 500
29. 28-bõl: Ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 3 500 3 500 3 500
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 – – –
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 698 287 696 382 442 371
32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 9 891 27 067 27 067
33. 32-bõl: Ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 9 891 27 067 27 067
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – 53 034 53 034
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek (24+..+28+30+31+32+34+35) 755 781 875 276 615 073
37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 120 000 120 000 103 425
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
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) 120 000 120 000 103 425
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 875 781 995 276 718 498
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 172 061 172 330 172 330
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 57
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 1 047 842 1 161 606 890 885
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 (±)] –120 000 120 000 –54 546
48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–18) 120 000 120 000 103 425
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21) – – –
50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –115

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 173 080 – – 49 514 – 49 514
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo-

 lá sok egyen le ge (±) –1 019 – – –904 – –904
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) 3 – – – – –
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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) 172 058 – – 48 610 – 48 610

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (+) –34 – – 21 – 21
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) 172 024 – – 48 631 – 48 631
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 – – – – – –
13. Sza bad pénz ma rad vány 172 024 – – 48 631 – 48 631

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Por nó apá ti Köz ség Né met Te le pü lé si Ki sebb sé gi Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett,
össze vont költ ség ve té si éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér -
vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és  megfe -
lelõ 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 a vonatkozó Korm. rendelet 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.

Kõ hal mi né Ma jor Ju dit s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 773 662 2 705 374
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 083 4 659
II. Tár gyi esz kö zök 2 142 461 2 091 284
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 22 579 22 697
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 605 539 586 734

B) FORGÓESZKÖZÖK 52 672 38 379
I. Kész le tek 877 716
II. Kö ve te lé sek 28 755 29 397
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 10 422 5 237
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 618 3 029

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 826 334 2 743 753
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

D) SAJÁT TÕKE 2 681 563 2 641 595
1. In du ló tõ ke 123 796 123 796
2. Tõ ke vál to zá sok 2 557 767 2 517 799
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 8 789 –3 111
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 8 789 –3 111
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 135 982 105 269
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 84 667 59 467
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 37 064 34 425
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 251 11 377

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 826 334 2 743 753

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 259 694 258 051 256 228
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 85 078 85 497 84 996
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 147 276 149 891 142 752
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 47 830 74 182 72 985
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 1 507 767
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 9 000 8 601 8 774
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 548 878 577 729 566 502
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 26 833 25 983 26 050
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 26 833 25 983 26 050
12. Pénz for gal mi ki adá sok 575 711 603 712 592 552
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 6 960 7 022 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –9 589
15. Ki adá sok össze sen 582 671 610 734 582 963
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 321 358 344 208 334 032
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 206 499 243 366 240 672
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 695 4 720 4 702
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 195 2 595 2 585
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 528 522 592 294 579 406
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 179 256 179 256 179 256
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 528 552 592 294 579 406
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 50 379 10 123 1 246
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 50 379 10 123 1 246
26. Pénz for gal mi be vé te lek 578 931 602 417 580 652
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 3 740 8 317 8 808
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –2 874
29. Be vé te lek össze sen 582 671 610 734 586 586
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –23 546 15 860 21 712
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 23 546 –15 860 –24 804
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 6 715
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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 év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 10 422 5 237
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –1 633 –8 348
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya –491 –282
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 8 298 –3 393
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 19 –10 468
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 8 317 –13 861
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 84 –
12. 10.-bõl egész ség bizt. alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 4 488 –
13. 10.-bõl sza bad pénz ma rad vány 4 054 –13 861

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Far kas Sán dor né dr. Po zso nyi Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló

Rösz ke Köz sé gi 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 1 423 545 – 1 423 545 1 780 542 – 1 780 542
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 429 – 2 429 5 222 – 5 222

II. Tár gyi esz kö zök 1 417 204 – 1 417 204 1 771 442 – 1 771 442
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 912 – 3 912 3 878 – 3 878
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 27 781 – 27 781 98 425 – 98 425

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 14 256 – 14 256 16 442 – 16 442

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 3 065 – 3 065 65 212 – 65 212
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 460 – 10 460 16 771 – 16 771

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 451 326 – 1 451 326 1 878 967 – 1 878 967
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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 1 227 213 – 1 227 213 1 504 776 – 1 504 776
1. In du ló tõ ke 87 391 –35 999 51 392 51 392 – 51 392
2. Tõ ke vál to zá sok 1 139 822 +35 999 1 175 821 1 453 384 – 1 453 384

E) TARTALÉKOK –3 714 – –3 714 71 680 – 71 680
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –3 714 – –3 714 71 680 – 71 680

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 227 827 – 227 827 302 511 – 302 511

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 10 577 – 10 577 8 890 – 8 890
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 200 011 – 200 011 283 318 – 283 318

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 17 239 – 17 239 10 303 – 10 303

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 451 326 – 1 451 326 1 878 967 – 1 878 967

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 214 035 213 103 191 366
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 68 082 68 286 54 332
03. Do lo gi ki adá sok 132 641 199 888 176 124
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 43 418 53 337 57 468
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 37 763 159 860 6 704
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 482 877 494 908 503 684
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 978 816 1 189 382 989 678
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 2 804 283 581 150 070
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 2 804 283 581 150 070
12. Pénz for gal mi ki adá sok 981 620 1 472 963 1 139 748
13. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 6 311
14. Pénz for gal mi ki adá sok össze sen (12+13) 981 620 1 472 963 1 146 059
15. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok – 3 222 –
16. Ki adá sok össze sen (14+15) 981 620 1 476 185 1 146 059
17. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 23 360 70 140 69 200
18. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 175 094 175 446 310 976
19. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 13 395 30 670 15 954
20. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 13 395 13 395 4 989
21. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 614 274 870 267 589 195
22. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 102 424 406 864 403 582
23. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 826 123 1 146 523 985 325
24. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 155 497 329 662 229 817
25. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
26. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 155 497 329 662 229 817
27. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 981 620 1 476 185 1 215 142
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –6 936
29. Be vé te lek össze sen (26+27) 981 620 1 476 185 1 208 206
30. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – –
31. Be vé te lek mind össze sen (28+30) 981 620 1 476 185 1 208 206
32. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+30+8+15) –152 693 –46 081 –4 353
33. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 152 693 46 081 79 747
34. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (30–15) – – –13 247
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 3 065 – 3 065 65 212 – 65 212
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –6 779 – –6 779 6 468 – 6 468
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

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

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

(1±2–3–4) –3 714 – –3 714 71 680 – 71 680
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –50 895 – –50 895 –75 963 – –75 963
 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) –54 609 – –54 609 –4 283 – –4 283
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 Rösz ke Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, to váb bá a vo nat ko zó
kor mány ren de le tek sze rint ké szí tet ték el.

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

Gaj dán né Szat má ri Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló
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Sóly 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 107 978 – 107 978 237 860 – 237 860
I. Im ma te ri á lis ja vak – – – – – –
II. Tár gyi esz kö zök 107 728 – 107 728 237 610 – 237 610
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 250 – 250 250 – 250
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – – – – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 19 152 – 19 152 36 852 – 36 852
I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 5 368 – 5 368 11 484 – 11 484
III. Ér ték pa pí rok – – – 8 000 – 8 000
IV. Pénz esz kö zök 11 467 – 11 467 8 483 – 8 483
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 317 – 2 317 8 885 – 8 885

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 127 130 – 127 130 274 712 – 274 712

D) SAJÁT TÕKE 102 974 – 102 974 246 660 – 246 660
1. In du ló tõ ke 3 308 – 3 308 3 308 – 3 308
2. Tõ ke vál to zá sok 99 666 – 99 666 243 352 – 243 352
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 9 351 – 9 351 7 601 – 7 601
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 9 351 – 9 351 7 601 – 7 601
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 14 805 – 14 805 20 451 – 20 451
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 7 594 – 7 594 6 067 – 6 067
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 2 788 – 2 788 4 617 – 4 617
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 4 433 – 4 433 9 767 – 9 767

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 127 130 – 127 130 274 712 – 274 712

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 4 082 3 419 3 416
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 1 507 1 163 1 164
03. Do lo gi ki adá sok 9 523 9 378 9 376
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 12 533 11 179 11 177
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 875 980 980
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 5 333 1 257 1 266
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 33 853 27 386 27 379
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – 1 845 1 845
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 8 000 8 000
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – 9 845 9 845
12. Pénz for gal mi ki adá sok 33 853 37 231 37 224
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 11 761 9 033 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 82
15. Ki adá sok össze sen 45 614 46 264 37 306
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 365 278 277
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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 21 115 20 195 19 637
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 70 70
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 13 638 15 225 15 490
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 4 523 2 038 2 038
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 35 118 35 768 35 474
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei – – –
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen – – –
26. Pénz for gal mi be vé te lek 35 118 35 768 35 474
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 10 496 10 496 –
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –187
29. Be vé te lek össze sen 45 614 46 264 35 287
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – 9 845 8 095
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye – –9 845 –9 845
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –269

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 10 496 – 10 496 8 477 – 8 477
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –1 145 – –1 145 –876 – –876
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 9 351 – 9 351 – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány – – – 7 601 –  7 601
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 265 – 265 – – –
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 265 – 265 7 601 – 7 601
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból
 fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Kiss Pé ter s. k.,
könyv vizs gá ló
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Sze ged 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 234 052 984 – 234 052 984 247 510 380 – 247 510 380
I. Im ma te ri á lis ja vak 64 521 – 64 521 73 546 – 73 546

II. Tár gyi esz kö zök 34 164 509 – 34 164 509 44 513 668 – 44 513 668
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 6 607 444 – 6 607 444 6 681 373 – 6 681 373
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 193 216 510 – 193 216 510 196 241 793 – 196 241 793
B) FORGÓESZKÖZÖK 6 526 652 – 6 526 652 6 803 388 – 6 803 388

I. Kész le tek 153 868 – 153 868 153 194 – 153 194
II. Kö ve te lé sek 1 104 337 – 1 104 337 1 362 375 – 1 362 375

III. Ér ték pa pí rok 2 344 088 – 2 344 088 1 863 195 – 1 863 195
IV. Pénz esz kö zök 915 607 – 915 607 1 777 993 – 1 777 993
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 008 752 – 2 008 752 1 646 631 – 1 646 631

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 240 579 636 – 240 579 636 254 313 768 – 254 313 768

D) SAJÁT TÕKE 226 295 256 – 226 295 256 233 388 639 – 233 388 639
1. In du ló tõ ke 10 549 887 – 10 549 887 10 503 675 – 10 503 675
2. Tõ ke vál to zá sok 215 745 369 – 215 745 369 222 884 964 – 222 884 964
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 066 533 – 1 066 533 1 846 103 – 1 846 103
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 062 840 – 1 062 840 1 846 103 – 1 846 103

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 3 693 – 3 693 – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 13 217 847 – 13 217 847 19 079 026 – 19 079 026

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 4 612 644 – 4 612 644 7 174 477 – 7 174 477
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 6 557 377 – 6 557 377 10 136 028 – 10 136 028

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 047 826 – 2 047 826 1 768 521 – 1 768 521

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 240 579 636 – 240 579 636 254 313 768 – 254 313 768

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 15 250 860 15 532 697 15 291 175
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 5 007 142 5 155 626 5 037 838
03. Do lo gi ki adá sok 12 666 248 13 516 162 9 922 588
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 6 235 639 6 287 934 6 018 650
05. El lá tot tak jut ta tá sai 116 585 127 303 116 421
06. Fel újí tás 3 140 377 3 040 455 2 311 655
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 23 621 762 27 317 670 15 311 937
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 66 038 613 70 977 847 54 010 264
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 773 370 1 277 870 778 895
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 773 370 1 277 870 778 895
12. Pénz for gal mi ki adá sok 66 811 983 72 255 717 54 789 159
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 677 038 1 370 290 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –320 803
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 68 489 021 73 626 007 54 468 356
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 5 335 910 5 640 663 3 655 946
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 14 519 298 14 500 958 14 076 557
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 3 329 232 3 603 387 2 817 187

15. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1279



Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 596 884 596 884 580 028
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 36 124 352 39 822 387 30 436 358
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 10 843 890 13 818 967 13 695 627
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 59 308 792 63 567 395 50 986 048
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 6 721 259 6 374 641 4 129 184
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 2 458 970 2 458 970 480 893
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 9 180 229 8 833 611 4 610 077
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 68 489 021 72 401 006 55 596 125
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 1 225 001 2 412 956
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –272 552
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 68 489 021 73 626 007 57 736 529
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 (+)]
–8 406 859 –7 555 741 –611 260

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 8 406 859 7 555 741 3 831 182
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 48 251

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 1 061 949 – 1 061 949 1 917 166 – 1 917 166
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 4 584 – 4 584 –71 063 – –71 063
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) –334 473 – –334 473 241 335 – 241 335
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 3 693 – 3 693 – – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 1 397 313 – 1 397 313 1 604 768 – 1 604 768
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 179 108 – 179 108 103 409 – 103 409
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –105 – –105 –40 – –40
 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 3 693 – 3 693 – – –
 9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály

alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – 21 598 – 21 598
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 1 580 009 – 1 580 009 1 729 735 – 1 729 735
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 80 556 – 80 556 101 214 – 101 214
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 1 327 982 – 1 327 982 1 607 067 – 1 607 067
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 167 778 – 167 778 – – –

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 7 386 – 7 386 – – –

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 3 693 – 3 693 – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 3 693 – 3 693 – – –

 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 (–) 3 693 – 3 693 – – –

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

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

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Sze ged Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak 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 éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás
szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let -
ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

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.

Szép Ta más s. k.,
könyv vizs gá ló

Szek szárd 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 34 148 263 – 34 148 263 34 683 856 – 34 683 856
I. Im ma te ri á lis ja vak 104 133 – 104 133 145 232 – 145 232

II. Tár gyi esz kö zök 31 676 999 – 31 676 999 31 867 986 – 31 867 986
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 096 401 – 1 096 401 1 098 434 – 1 098 434
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 1 270 730 – 1 270 730 1 572 204 – 1 572 204

B) FORGÓESZKÖZÖK 581 605 – 581 605 299 138 – 299 138
I. Kész le tek 16 128 – 16 128 14 377 – 14 377

II. Kö ve te lé sek 178 426 – 178 426 105 934 – 105 934
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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

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 222 659 –  222 659 132 949 – 132 949
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 164 392 – 164 392 45 878 – 45 878

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 34 729 868 – 34 729 868 34 982 994 – 34 982 994

D) SAJÁT TÕKE 33 273 883 – 33 273 883 33 675 941 – 33 675 941
1. In du ló tõ ke 964 369 – 964 369 964 369 – 964 369
2. Tõ ke vál to zá sok 32 309 514 – 32 309 514 32 711 572 – 32 711 572
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 167 868 – 167 868 –5 772 – –5 772
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 167 868 – 167 868 –5 772 – –5 772

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 288 117 – 1 288 117 1 312 825 – 1 312 825
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 181 – 1 181 3 890 – 3 890

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 067 753 – 1 067 753 1 124 336 – 1 124 336
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 219 183 – 219 183 184 599 – 184 599

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 34 729 868 – 34 729 868 34 982 994 –  34 982 994

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 2 858 337 3 017 045 2 967 504
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 950 162 970 112 947 054
03. Do lo gi ki adá sok 2 011 773 2 438 819 2 396 624
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 479 104 556 796 533 257
05. El lá tot tak jut ta tá sai 27 530 35 705 35 705
06. Fel újí tás 234 788 288 580 266 903
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 929 384 1 755 804 1 313 919
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 8 491 078 9 062 861 8 460 966
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 529 585 329 585 2 989 637
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 529 585 329 585 2 989 637
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 9 020 663 9 392 446 11 450 603
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 325 084 92 344 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –118 515
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 9 345 747 9 484 790 11 332 088
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 745 738 748 569 726 742
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 3 316 547 3 233 174 3 034 142
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 381 000 605 435 611 713
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 3 864
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 3 845 400 4 034 140 3 758 387
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 350 922 2 702 107 2 636 561
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 8 288 685 8 621 318 8 130 984
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 1 050 000 550 000 3 142 871
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 6 800 6 800 3 108
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 1 056 800 556 800 3 145 979
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 9 345 485 9 178 118 11 276 963
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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 262 306 672 306 298
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –35 136
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 9 345 747 9 484 790 11 548 125
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –527 215 –227 215 –23 684
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 527 215 227 215 156 342
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 83 379

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 222 310 – 222 310 132 049 – 132 049
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –54 442 – –54 442 –137 821 – –137 821
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 91 – 91 799 – 799
 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) 167 777 – 167 777 –6 571 – –6 571
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –27 706 –835 –28 541 –1 151 – –1 151
 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) 140 071 –835 139 236 –7 722 – –7 722
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 63 280 – 63 280 108 542 – 108 542
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 76 791 – 76 791 26 012 – 26 012

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Szek szárd Me gyei Jo gú 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 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.

A 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl 
meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Vé le mé nyem kor lá to zá sa nél kül fel hí vom a fi gyel met az egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés ben a be vé te lek és ki adá -
sok tel je sí té sé nél a lik vi di tá si hi tel zár la ti össze ve ze té sé re, net tó sí tá sá ra.

Si mon Jó zsef né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ta ta bá nya 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 17 705 165 – 17 705 165 19 001 897 – 19 001 897
I. Im ma te ri á lis ja vak 34 912 – 34 912 55 301 – 55 301
II. Tár gyi esz kö zök 14 728 878 – 14 728 878 16 506 514 – 16 506 514
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 041 850 – 1 041 850 984 898 – 984 898
IV. Üze mel te tés re át adott 1 899 525 – 1 899 525 1 455 184 – 1 455 184

B) FORGÓESZKÖZÖK 2 779 844 – 2 779 844 2 192 671 – 2 192 671
I. Kész le tek 16 577 – 16 577  19 014 – 19 014
II. Kö ve te lé sek 954 266 – 954 266 696 595 – 696 595
III. Ér ték pa pí rok 215 940 – 215 940 – –
IV. Pénz esz kö zök 1 411 103 – 1 411 103 1 286 521 – 1 286 521
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 181 958 – 181 958 190 541 – 190 541

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 20 485 009 – 20 485 009 21 194 568 – 21 194 568

D) SAJÁT TÕKE 16 528 678 – 16 528 678 16 124 980 – 16 124 980
1. In du ló tõ ke 2 719 598 – 2 719 598 2 719 598 – 2 719 598
2. Tõ ke vál to zá sok 13 809 080 – 13 809 080 13 405 382 – 13 405 382
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 074 175 – 1 074 175 927 157 – 927 157
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 074 003 – 1 074 003 927 157 – 927 157
II. Vál lal ko zá si tar ta lék 172 – 172 – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 882 156 – 2 882 156 4 142 431 – 4 142 431
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 586 705 – 1 586 705 2 235 561 – 2 235 561
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 776 564 – 776 564 1 356 965 – 1 356 965
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 518 887 – 518 887 549 905 – 549 905

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 20 485 009 – 20 485 009 21 194 568 – 21 194 568

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 6 119 533 6 367 482 6 211 093
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 2 002 068 2 072 456 2 030 092
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 3 515 076 4 109 445 3 920 106
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 1 434 385 1 868 719 1 788 970
05. El lá tot tak jut ta tá sai 77 591 81 488 69 198
06. Fel újí tás 544 336 1 002 605 949 571
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 726 370 1 358 011 1 042 747
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 16 419 359 16 860 206 16 011 777
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 223 837 228 431 214 043
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 223 837 228 431 214 043
12. Pénz for gal mi ki adá sok 16 643 196 17 088 637 16 225 820
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 967 532 158 471 –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 8 583

15. Ki adá sok össze sen 17 610 728 17 247 108 16 234 403

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 255 311 1 300 673 1 326 973

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 6 810 004 6 558 462 6 545 957

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 119 351 1 048 938 923 507

19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 556 600 549 400 260 112

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ge sen át vett pénz esz kö zök 5 499 551 6 063 557 6 165 357

21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 5 103 995 5 398 858 5 398 858

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 14 684 217 14 971 630 14 961 794

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 2 289 094 920 616 927 221

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 200 000 200 000

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 2 289 094 1 120 616 1 127 221

26. Pénz for gal mi be vé te lek 16 973 311 16 092 246 16 089 015

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 637 417 1 154 862 1 145 750

28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 30 844

29. Be vé te lek össze sen 17 610 728 17 247 108 17 265 609

31. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –2 065 257 –892 185 95 767

32. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 2 065 257 892 185 913 178

33. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 22 261

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 1 398 650 – 1 398 650 1 273 893 – 1 273 893

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –324 475 – –324 475 –346 736 – –346 736

3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 
vá nya 25 109 – 25 109 36 891 – 36 891

4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi
 ered mé nye (–) 172 – 172 – – –

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 1 048 894 – 1 048 894 890 266 – 890 266

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –91 327 – –91 327 –97 800 – 97 800

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

8. Vál lal ko zá si ered mény bõl fel hasz ná lás 172 – 172 – – –

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vá nya 957 739 – 957 739 792 466 – 792 466

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 823 – 823 – – –

12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt 
pénz ma rad vány 848 706 – 848 706 722 411 – 722 41

13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 173 787 – 173 787 70 055 – 70 055
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Egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el- 
szá molt be vé te lei 344 – 344 – – –

2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el- 
szá molt ki adá sai (–) 172 – 172 – – –

3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi  
ered mé nye 172 – 172 – – –

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 (–) 172 – 172 – – –

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 – – – – – –

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Ta ta bá nya Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta ál tal össze ál lí tott 2005. évi egy sze rû sí tett be szá mo ló a szám vi te li és
ál lam ház tar tá si tör vény, to váb bá a vo nat ko zó kor mány ren de le tek elõírásai szerint készült.

Az egy sze rû sí tett 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 eredményérõl.

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

Ti sza lök 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 1 503 943 – 1 503 943 2 460 925 – 2 460 925
I. Im ma te ri á lis ja vak 250 – 250 1 727 – 1 727
II. Tár gyi esz kö zök 1 116 846 – 1 116 846 2 078 738 – 2 078 738
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 193 563 – 193 563 193 563 – 193 563
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 193 284 – 193 284 186 897 – 186 897
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

B) FORGÓESZKÖZÖK 118 595 – 118 595 279 767 – 279 767
I. Kész le tek 1 066 – 1 066 625 – 625
II. Kö ve te lé sek 58 840 – 58 840 228 127 – 228 127
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 29 227 – 29 227 15 045 – 15 045
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 29 462 – 29 462 35 970 – 35 970

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 622 538 – 1 622 538 2 740 692 – 2 740 692

D) SAJÁT TÕKE 1 492 925 – 1 492 925 2 181 092 – 2 181 092
1. In du ló tõ ke 150 602 – 150 602 164 876 – 164 876
2. Tõ ke vál to zá sok 1 342 323 – 1 342 323 2 016 216 – 2 016 216
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 20 656 – 20 656 10 336 – 10 336
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 20 656 – 20 656 10 336 – 10 336
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 108 957 – 108 957 549 264 – 549 264
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 11 523 – 11 523 10 147 – 10 147
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 59 401 – 59 401 498 438 – 498 438
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 38 033 – 38 033 40 679 – 40 679

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 622 538 – 1 622 538 2 740 692 – 2 740 692

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 375 724 395 119 388 990
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 119 268 126 907 125 968
03. Do lo gi ki adá sok 209 284 223 960 207 439
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 151 303 159 412 161 048
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 180 –
06. Fel újí tás 255 234 310 291 184 231
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 209 700 901 915 768 477
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 320 513 2 117 784 1 836 153
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – 12 000 16 374
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – 12 000 16 374
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 320 513 2 129 784 1 852 527
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 11 431 11 431 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 6 509
15. Ki adá sok össze sen 1 331 944 2 141 215 1 859 036
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 75 378 67 431 65 885
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 338 839 341 599 336 105
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 8 960 14 330 15 053
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 390 11 250 11 619
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 819 102 1 441 700 1 015 434
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 579 072 890 532 830 767
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 242 009 1 865 060 1 432 477
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 89 935 252 898 409 730
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 89 935 252 898 409 730
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 331 944 2 117 958 1 842 207
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 23 257 23 351
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 2 647
29. Be vé te lek össze sen 1 331 944 2 141 215 1 868 205
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –89 935 –240 898 –380 325
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 89 935 240 898 393 356
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –3 862

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 29 227 – 29 227 15 045 – 15 045
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –8 571 – –8 571 –4 709 – –4 709
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 20 656 – 20 656 10 336 – 10 336
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 4 261 – 4 261 –7 262 – –7 262
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 24 917 – 24 917 3 074 – 3 074
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból
 fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. A 10. sor ból a kö te le zett ség gel ter helt 

pénz ma rad vány 24 917 – 24 917 3 074 – 3 074
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Ti sza lök 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 sége inek sa já tos sá ga i ról szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az ál ta lá -
nos számviteli elvek szerint készítették el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Ti sza lök Vá ros Ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo -
ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl megbízható és valós képet ad.

Az ön kor mány za ti in gat lan ka tasz ter nyil ván tar tás ában, 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.

Lé vayné Ha ra szi Ilo na s. k.,
könyv vizs gá ló
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Tu ra 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 3 903 728 – 3 903 728 3 811 863 – 3 811 863
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 461 – 2 461 1 913 – 1 913
II. Tár gyi esz kö zök 3 340 328 – 3 340 328 3 257 322 – 3 257 322
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 9 165 – 9 165 8 736 – 8 736
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 551 774 – 551 774 5 423 892 – 5 423 892
B) FORGÓESZKÖZÖK 109 177 – 109 177 95 105 – 95 105

I. Kész le tek 1 762 – 1 762 1 345 – 1 345
II. Kö ve te lé sek 56 939 – 56 939 34 495 – 34 495
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 25 016 – 25 016 17 202 – 17 202
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 25 460 – 25 460 42 063 – 42 063

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 012 905 – 4 012 905 3 906 968 – 3 906 968

D) SAJÁT TÕKE 3 880 445 – 3 88 445 3 726 712 – 3 726 712
1. In du ló tõ ke 114 265 – 114 265 114 265 – 114 265
2. Tõ ke vál to zá sok 3 766 180 – 3 766 180 3 612 447 – 3 612 447
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 945 – 945 13 698 – 13 698
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 945 – 945 13 698 – 13 698
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 131 515 – 131 515 166 558 – 166 558
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 18 482 – 18 482 17 488 – 17 488
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 63 502 – 63 502 103 503 – 103 503
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 49 531 – 49 531 45 567 – 45 567

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 012 905 – 4 012 905 3 906 968 – 3 906 968

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 494 248 502 068 491 029
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 162 614 163 932 161 086
03. Do lo gi ki adá sok 240 441 272 193 260 705
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 30 700 119 938 119 308
05. El lá tot tak jut ta tá sai 238 1 853 1 921
06. Fel újí tás 9 012 25 341 23 106
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 4 754 7 381 28 697
08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 23 633 23 633 32 910
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok 965 640 1 116 339 1 108 762
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 10 879 10 879 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 16 603
13. Ki adá sok össze sen 976 519 1 127 218 1 125 365
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 97 914 99 314 108 119
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 455 752 455 426 453 607
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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 30 000 30 000 15 902
17. 16.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 336 967 463 425 484 796
19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 306 347 408 321 408 321
20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 54 178 162 631 59 091
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
22. Pénz for gal mi be vé te lek 974 811 1 110 796 1 121 515
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 1 708 16 422 14 714
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –3 952
25. Be vé te lek össze sen 976 519 1 127 218 1 132 277

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 18 631 – 18 631 10 829 – 10 829
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –17 686 – –17 686 2 869 – 2 869
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya (+) –17 860 – –17 860 –7 715 – –7 715
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 18 805 – 18 805 21 413 – 21 413
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 4 322 – 4 322 –4 874 – –4 874
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 23 127 – 23 127 16 539 – 16 539
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Tu ra Vá ros Ön kor mány zat 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 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 szám vi te li elvek, továbbá a 249/2000. (XII. 24.) Korm. 
rendelet szerint készítették el.

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

Tóth Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló
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Veszp rém 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 57 073 643 – 57 073 643 57 201 309 – 57 201 309
I. Im ma te ri á lis ja vak 125 122 – 125 122 80 261 – 80 261

II. Tár gyi esz kö zök 52 792 665 – 52 792 665 52 534 403 – 52 534 403
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 803 791 – 1 803 791 1 690 135 – 1 690 135
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 2 352 065 – 2 352 065 2 896 510 – 2 896 510
B) FORGÓESZKÖZÖK 2 445 874 – 2 445 874 2 527 534 – 2 527 534

I. Kész le tek 72 954 – 72 954 54 224 – 54 224
II. Kö ve te lé sek 491 042 – 491 042 396 416 – 396 416

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 401 517 – 1 401 517 1 093 139 – 1 093 139
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 480 361 – 480 361 983 755 – 983 755

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 59 519 517 – 59 519 517 59 728 843 – 59 728 843

D) SAJÁT TÕKE 54 286 529 – 54 286 529 54 630 003 – 54 630 003
1. In du ló tõ ke 2 945 322 – 2 945 322 2 945 322 – 2 945 322
2. Tõ ke vál to zá sok 51 341 207 – 51 341 207 51 684 681 – 51 684 681
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 318 933 – 1 318 933 1 082 120 – 1 082 120
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 318 933 – 1 318 933 1 082 120 – 1 082 120

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 914 055 – 3 914 055 4 016 720 – 4 016 720

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 629 233 – 1 629 233 1 331 231 – 1 331 231
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 722 356 – 1 722 356 1 690 722 – 1 690 722

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 562 466 – 562 466 994 767 – 994 767

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 59 519 517 – 59 519 517 59 728 843 – 59 728 843

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 6 023 708 6 424 892 6 284 119
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 2 003 415 2 083 936 2 031 365
03. Do lo gi ki adá sok 3 129 954 3 709 798 3 350 430
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 830 679 978 947 1 034 706
05. El lá tot tak jut ta tá sai 4 884 22 413 20 484
06. Fel újí tás 374 704 444 395 303 247
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 555 408 3 276 466 1 620 430
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 14 922 652 16 940 847 14 644 781
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 956 502 361 318 536 759
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai 100 – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 956 602 361 318 536 759
12. Pénz for gal mi ki adá sok 15 879 254 17 302 165 15 181 540
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 245 953 263 290 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 503 394
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 17 125 207 17 565 455 15 684 934
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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 1 176 223 1 302 542 1 185 904
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 6 857 282 6 857 282 6 775 607
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 975 600 799 600 754 842
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 118 600 118 600 86 363
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 6 442 681 6 877 082 5 915 272
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 4 116 209 4 503 630 4 448 405
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 15 451 786 15 836 506 14 631 625
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 1 009 200 410 016 313 102
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) 1 009 200 410 016 313 102
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 16 460 986 16 246 522 14 944 727
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 664 221 1 318 933 1 212 871
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 436 941
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 17 125 207 17 565 455 16 594 539
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –52 598 –48 698 1 199 715
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 52 598 48 698 –223 657
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –66 453

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 1 385 159 – 1 385 159 1 081 893 – 1 081 893
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –66 226 – –66 226 227 – 227
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 184 433 – 184 433 106 062 – 106 062
 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) 1 134 500 – 1 134 500 976 058 – 976 058
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 17 017 – 17 017 14 239 – 14 239
 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) 1 151 517 – 1 151 517 990 297 – 990 297
11. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 721 583 – 721 583 933 208 – 933 208
12. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 429 934 – 429 934 57 089 – 57 089
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Ol ma Fri gyes s. k.,
könyv vizs gá ló

Za la ka ros 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 3 859 913 – 3 859 913 4 198 336 – 4 198 336
I. Im ma te ri á lis ja vak 10 367 – 10 367 5 501 – 5 501

II. Tár gyi esz kö zök 2 741 417 – 2 741 417 3 086 202 – 3 086 202
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 796 330 – 796 330 798 735 – 798 735
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 311 799 – 311 799 307 898 – 307 898
B) FORGÓESZKÖZÖK 329 037 – 329 037 241 716 241 716

I. Kész le tek 475 – 475 137 – 137
II. Kö ve te lé sek 164 272 – 164 272 160 507 – 160 507

III. Ér ték pa pí rok 122 639 – 122 639 – – –
IV. Pénz esz kö zök 24 568 – 24 568 68 462 – 68 462
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 17 083 – 17 083 12 610 – 12 610

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 188 950 – 4 188 950 4 440 052 – 4 440 052

D) SAJÁT TÕKE 4 101 913 – 4 101 913 4 188 154 – 4 188 154
1. In du ló tõ ke 290 456 – 290 456 290 456 – 290 456
2. Tõ ke vál to zá sok 3 811 457 – 3 811 457 3 897 698 – 3 897 698
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 18 553 – 18 553 57 055 – 57 055
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 18 553 – 18 553 57 055 – 57 055

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 68 484 – 68 484 194 843 – 194 843

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 16 400 – 16 400 5 200 – 5 200
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 28 986 – 28 986 165 626 – 165 626

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 23 098 – 23 098 24 017 – 24 017

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 188 950 – 4 188 950 4 440 052 – 4 440 052
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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 265 878 271 443 268 668

02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 82 054 83 706 80 194

03. Do lo gi ki adá sok 270 951 283 974 268 274

04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 37 787 60 282 56 110

05. El lá tot tak jut ta tá sai – 45 41

06. Fel újí tás 13 000 86 626 77 121

07. Fel hal mo zá si ki adá sok 358 835 475 191 323 967

08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 028 505 1 261 267 1 074 375

09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 18 000 21 700 21 487

10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –

11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 18 000 21 700 21 487

12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 046 505 1 282 967 1 095 862

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 44 870 12 237 –

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –4 473

15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 091 375 1 295 204 1 091 389

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 128 202 138 840 177 074

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 424 042 428 042 433 538

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 121 600 95 600 15 463

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 254 531 364 391 295 694

21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 87 423 93 972 93 873

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 928 375 1 026 873 921 769

23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 43 000 103 600 89 956

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 120 000 120 000 122 639

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 163 000 223 600 212 595

26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 091 375 1 250 473 1 134 364

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 44 731 45 284

28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 6 444

29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 091 375 1 295 204 1 186 092

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –145 000 –201 900 –107 322

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 145 000 201 900 191 108

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 10 917
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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 19 023 – 19 023 68 442 – 68 442
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –470 – –470 –11 387 – –11 387
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 553 – 553 – – –
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

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

(1±2–3–4) 18 000 – 18 000 57 055 – 57 055
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 26 731 – 26 731 30 345 – 30 345
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány
(5±6±7±8±9) 44 731 – 44 731 87 400 – 87 400

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 44 731 – 44 731 50 400 – 50 400
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – 37 000 – 37 000

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Za la ka ros Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett mér le gét a szám vi te li tör vény ben és az ál ta lá nos szám -
vi te li alap el vek ben fog lal tak sze rint ál lí tot ták össze.

Az egy sze rû sí tett mér leg az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl va lós ké pet ad.

Szíj ár tó né Gor za Klá ra s. k.,
könyv vizs gá ló
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Zagy va ré kas 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 1 731 744 – 1 731 744 1 708 390 – 1 708 390
I. Im ma te ri á lis ja vak 5 329 – 5 329 5 288 – 5 288

II. Tár gyi esz kö zök 741 833 – 741 833 750 752 – 750 752
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 49 320 – 49 320 49 320 – 49 320
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 935 262 – 935 262 903 030 – 903 030
B) FORGÓESZKÖZÖK 130 684 – 130 684 153 158 – 153 158

I. Kész le tek 1 502 – 1 502 1 394 – 1 394
II. Kö ve te lé sek 81 367 – 81 367 82 121 – 82 121

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 38 152 – 38 152 56 003 – 56 003
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 663 – 9 663 13 640 – 13 640

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 862 428 – 1 862 428 1 861 548 – 1 861 548

D) SAJÁT TÕKE 1 769 156 – 1 769 156 1 758 799 – 1 758 799
1. In du ló tõ ke 147 630 – 147 630 147 630 – 147 630
2. Tõ ke vál to zá sok 1 621 526 – 1 621 526 1 611 169 – 1 611 169
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 28 169 – 28 169 49 145 – 49 145
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 28 169 – 28 169 49 145 – 49 145

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 65 103 – 65 103 53 604 – 53 604

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 27 200 – 27 200 20 400 – 20 400
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 18 257 – 18 257 12 706 – 12 706

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 646 – 19 646 20 498 – 20 498

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 862 428 – 1 862 428 1 861 548 – 1 861 548

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 207 307 208 383 196 725
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 68 624 68 850 65 853
03. Do lo gi ki adá sok 69 073 85 761 74 885
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 105 829 126 937 124 630
05. El lá tot tak jut ta tá sai 9 600 9 600 6 079
06. Fel újí tás – 14 958 16 058
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 145 28 525 16 578
08. Hi te lek ki adá sai 6 800 6 800 6 800
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 468 378 549 814 507 608
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 6 080 16 033 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 3 977
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 474 458 565 847 511 585
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 18 521 31 763 28 986
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 202 009 204 801 200 986
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 4 855 4 855
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 253 928 296 259 293 565
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 221 221 250 064 250 064
20. Hi te lek be vé te lei – – 192
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) 474 458 537 678 528 584
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 28 169 19 471
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 852
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 474 458 565 847 548 907

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 38 152 – 38 152 56 003 – 56 003
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) – 9 983 – –9 983 –6 858 – –6 858
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – 8 700 – 8 700
 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) 28 169 – 28 169 40 445 – 40 445
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 6 000 – 6 000 –3 682 – –3 682
 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) 34 169 – 34 169 36 763 – 36 763
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 Zagy va ré kas Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló -
ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar -
dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az 
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, to váb bá a vo nat ko zó
kor mány ren de let sze rint ké szí tet ték el.

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

Ben csik né Ba laj ti An na má ria s. k.,
könyv vizs gá ló
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Za la eger szeg Me gyi 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 92 091 067 – 92 091 067 93 924 762 – 93 924 762
I. Im ma te ri á lis ja vak 137 028 – 137 028 127 757 – 127 757

II. Tár gyi esz kö zök 80 819 166 – 80 819 166 82 104 953 – 82 104 953
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 553 976 – 1 553 976 1 446 386 – 1 446 386
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 9 580 897 – 9 580 897 10 245 666 – 10 245 666
B) FORGÓESZKÖZÖK 4 877 520 – 4 877 520 5 008 974 – 5 008 974

I. Kész le tek 123 006 – 123 006 148 930 – 148 930
II. Kö ve te lé sek 428 257 – 428 257 503 462 – 503 462

III. Ér ték pa pí rok 2 493 670 – 2 493 670 2 494 450 – 2 494 450
IV. Pénz esz kö zök 1 538 813 – 1 538 813 1 782 832 – 1 782 832
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 293 774 – 293 774 79 300 – 79 300

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 96 968 587 – 96 968 587 98 933 736 – 98 933 736

D) SAJÁT TÕKE 94 439 882 – 94 439 882 95 850 007 – 95 850 007
1. In du ló tõ ke 5 391 375 – 5 391 375 5 391 375 – 5 391 375
2. Tõ ke vál to zá sok 89 048 507 – 89 048 507 90 458 632 – 90 458 632
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 332 678 – 1 332 678 1 418 417 – 1 418 417
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 332 678 – 1 332 678 1 418 417 – 1 418 417

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 196 027 – 1 196 027 1 665 312 – 1 665 312

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 137 745 – 137 745 487 081 – 487 081
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 558 373 – 558 373 734 516 – 734 516

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 499 909 – 499 909 443 715 – 443 715

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 96 968 587 – 96 968 587 98 933 736 – 98 933 736

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 5 832 271 5 899 673 5 815 988
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 1 903 231 1 906 619 1 867 427
03. Do lo gi ki adá sok 3 660 274 4 604 547 4 072 871
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 1 265 059 1 771 924 1 518 659
05. El lá tot tak jut ta tá sai 6 859 18 075 14 039
06. Fel újí tás 837 861 1 123 595 954 883
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 145 989 4 082 786 2 289 265
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 15 651 544 19 407 219 16 533 132
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 119 463 125 326 103 754
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 781
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 119 463 125 326 104 535
12. Pénz for gal mi ki adá sok 15 771 007 19 532 545 16 637 667
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 5 000 159 180 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –214 474
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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) 15 776 007 19 691 725 16 423 193
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 906 894 2 557 538 2 635 328
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 5 204 795 5 303 872 5 620 368
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 675 000 1 252 795 1 446 755
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 25 000 25 000 18 908
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 5 481 610 6 766 143 6 696 684
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 4 869 333 5 357 524 5 357 524
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 13 268 299 15 880 348 16 399 135
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 1 030 970 1 017 791 324 271
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 1 248 930 1 462 937 –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 2 279 900 2 480 728 324 271
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 15 548 199 18 361 076 16 723 406
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 227 808 1 330 649 1 256 500
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –56 774
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 15 776 007 19 691 725 17 923 132
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –2 160 437 –2 355 402 1 122 503
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 2 160 437 2 355 402 219 736
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 157 700

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 1 532 963 – 1 532 963 1 776 402 – 1 776 402
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –200 285 – –200 285 –357 985 – –357 985
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 165 273 – 165 273 76 178 – 76 178
 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) 1 167 405 – 1 167 405 1 342 239 – 1 342 239
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –27 580 – –27 580 114 103 – 114 103
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

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

(5±6±7±8±9) 1 139 825 – 1 139 825 1 456 342 – 1 456 342
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. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 983 323 – 983 323 719 899 – 719 899
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 156 502 – 156 502 736 443 – 736 443
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

Za la eger szeg Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak a 2005. évi egy sze rû sí tett mér le gét, egy sze rû sí tett pénz for gal mi 
je len té sét, egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tá sát és egy sze rû sí tett eredménykimutatását 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 ta össze.

A kimutatások az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl va lós ké pet adnak.

Szi jár tó né Gor za Klá ra s. k.,
könyv vizs gá ló

Zá moly 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 1 179 816 – 1 179 816 1 157 250 – 1 157 250
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 742 – 3 742 1 705 – 1 705

II. Tár gyi esz kö zök 671 271 – 671 271 674 504 – 674 504
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 37 235 – 37 235 27 144 – 27 144
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 467 568 – 467 568 453 897 – 453 897
B) FORGÓESZKÖZÖK 63 874 – 63 874 46 389 – 46 389

I. Kész le tek 640 – 640 658 – 658
II. Kö ve te lé sek 30 632 – 30 632 29 382 – 29 382

III. Ér ték pa pí rok 7 098 – 7 098 – – –
IV. Pénz esz kö zök 20 431 – 20 431 15 671 – 15 671
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 073 – 5 073 678 – 678

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 243 690 – 1 243 690 1 203 639 – 1 203 639

D) SAJÁT TÕKE 1 139 543 – 1 139 543 1 131 049 – 1 131 049
1. In du ló tõ ke 35 562 – 35 562 35 562 – 35 562
2. Tõ ke vál to zá sok 1 103 981 – 1 103 981 1 095 487 – 1 095 487
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 16 205 – 16 205 7 701 – 7 701
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 16 205 – 16 205 7 701 – 7 701

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 87 942 – 87 942 64 889 – 64 889
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 49 693 – 49 693 37 270 – 37 270

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 28 970 – 28 970 18 971 – 18 971
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 279 – 9 279 8 648 – 8 648

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 243 690 – 1 243 690 1 203 639 – 1 203 639

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 114 371 115 564 111 652
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 36 729 37 042 35 410
03. Do lo gi ki adá sok 66 420 70 390 64 253
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 11 725 28 755 27 828
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 2 000 16 890 15 232
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 11 225 13 686 10 632
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) – – –
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 12 923 12 923 12 923
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 255 393 295 250 277 930
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 7 844 10 705 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –4 395
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 263 237 305 955 273 535
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 41 844 46 784 37 441
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 104 967 105 044 106 125
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 6 912 6 912 4 969
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 83 871 111 345 100 344
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 72 627 87 719 87 719
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) – – –
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 12 719 12 719 13 449
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 4 015 4 015 7 098
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) 254 328 286 819 269 426
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 8 909 19 136 16 205
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –512
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 263 237 305 955 285 119
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –3 811 –3 811 77
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 3 811 3 811 7 624
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 3 883
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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 20 292 – 20 292 15 671 – 15 671
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge ± –4 087 – –4 087 –7 970 – –7 970
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – –2 931 – –2 931
 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) 16 205 – 16 205 4 770 – 4 770
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók ± 1 763 – 1 763 –1 572 – –1 572
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok ± – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

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

(5±6±7±8±9) 17 968 – 17 968 3 198 – 3 198
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Zá moly 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 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 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 meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Karpf né Ko lozs vá ri Bor bá la Ibo lya s. k.,
könyv vizs gá ló
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Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Balatonfûzfõ Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Balatonfûzfõ Város Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltósága (Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 2.)

parancsnoki beosztásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltó tiszti állományviszony;
– felsõfokú (egyetem vagy fõiskola) állami végzettség,
– felsõfokú szakmai (tûzoltó) képesítés,
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat tûzvédelmi igazga-

tás, tûzoltás vagy tûzmegelõzés területén,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõképzõ, rendé-

szeti mestervezetõ-képzõ tanfolyami végzettség megléte
vagy azok elõírt határidõre történõ elvégzésének vállalása,

– legalább „B” kategóriás vezetõi engedély,
– egészségi (fizikai és pszichológiai) alkalmasság,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási ismeretek,
– angol és/vagy német nyelv ismerete,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret,
– a parancsnokság mûködési területén ill. annak közvet-

len környezetében lévõ lakóhely.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó szakmai önélet-

rajzot,
– a parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetõi, szak-

mai programot,
– iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okiratok

másolatát,
– a hivatásos tûzoltó állományban eltöltött idõ igazolá-

sát;
– a vezetõi gyakorlatról szóló igazolást,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról
– rendészeti szakvizsga – kinevezést követõ egy éven

belül történõ – elvégzésérõl, illetve a rendészeti vezetõ-
képzõ, rendészeti mestervezetõ-képzõ tanfolyamok elõírt
határidõre történõ elvégzésérõl szóló nyilatkozatot,

– egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmasságot igazo-
ló okirat másolatát,

– nyilatkozatot arról, hogy nem folyik a pályázó ellen
fegyelmi ill. büntetõ eljárás.

A beosztással járó feladatok:
– a hivatásos önkormányzati tûzoltóság, tûzoltási, mû-

szaki-mentési, tûzmegelõzési, tûzvizsgálati és munkavé-
delmi, minõsített idõszaki, gazdálkodási és személyügyi
feladatai ellátásának felügyelete a mindenkor hatályos
jogszabályok, a tûzoltóság Szervezési és Mûködési Sza-
bályzata, valamint a parancsnoki munkaköri leírás alapján,

– mûködési, illetékességi területén kapcsolattartás a
társszervekkel, önkormányzatokkal, lakossággal, gazdál-
kodó szervekkel.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a fegy-
veres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-
szonyáról szóló többszörösen módosított 1996. évi XLIII.
törvény és végrehajtási rendeletei alapján történik.

A munkakör – a pályázat elnyerése esetén – 2006. no-
vember 26-tól tölthetõ be. A kinevezés határozatlan idõre
szól.

A munkakör betöltéséhez szolgálati lakás nem áll ren-
delkezésre.

A pályázatot lezárt borítékban „Pályázat tûzoltópa-
rancsnoki beosztásra” jeligével ellátva dr. Varjú Lajoshoz,
Balatonfûzfõ város polgármesteréhez (8184 Balatonfûzfõ,
Nike krt. 1.) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázatok elbírálásáról Balatonfûzfõ Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete dönt, a pályázat benyúj-
tási határidejét követõ képviselõ-testületi ülésén.

A pályázat elbírálását követõ 15 napon belül a pályáza-
tok egyidejû visszaküldésével – a nyertes pályázó kivéte-
lével – minden pályázó írásbeli értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad dr. Kecs-
kés Ferenc Balatonfûzfõ város jegyzõje 8184 Baltonfûzfõ,
Nike krt. 1. Tel.: (88) 596-910.

Bélavár Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi, vagy államigazga-

tási fõiskolai végzettség,
– közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– igazolást, legalább 2 év közigazgatási gyakorlatról.
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A képviselõ-testület szakvizsgával nem rendelkezõ pá-
lyázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstõl számított
1 éven belül azt megszerzi.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl
számított 30. nap.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján részmunkaidõben, napi 6 óra.

Az állás, a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázatot Bélavár község polgármesterének címezve

kell benyújtani. (7589 Bélavár, Szabadság tér 2.)

Délegyháza Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

a polgármesteri hivatal
gazdasági vezetõi munkaköre betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– végzettségét tekintve a 217/1998. (XII. 30.) Korm.

rendelet 18. §-a (4) bekezdésében foglaltak az irányadók,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

Az állás betöltésénél elõnyt jelent:
– a szerzett szakmai gyakorlat költségvetési gazdálko-

dás terén.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai, fényképes önéletrajzot,
– iskolai végzettségrõl, egyéb képesítésekrõl szóló ok-

iratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó fõ feladat az önkormányzat gazdálkodásával
kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási feladatok, a 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben, az önkormányzat egyéb ren-
deletében, szabályzataiban, illetve munkaköri leírásban
megállapítottak.

Illetmény, és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak, a helyi
Közszolgálati Szabályzatban meghatározottak szerint ke-
rülnek a kinevezéskor megállapításra.

A munkáltató három hónap próbaidõt köt ki.
A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenéstõl számított 30 nap.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30

napon belül Délegyháza Község Önkormányzatának jegy-
zõje – a polgármester egyetértésével – dönt.

Az álláshely a pályázat elbírálását követõen, 2006. ok-
tóber 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázatok elbírálása során a kiíró az eredménytelen-
né nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázatot az alábbi címre zárt borítékban kérjük el-
juttatni:

Délegyháza Község Önkormányzat jegyzõje részére
2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

A borítékra kérjük ráírni a „pályázat gazdasági vezetõi
állásra” jeligét.

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
kérhetõ a 06 (24) 212-057 telefonszámon, a jegyzo@
delegyhaza.hu e-mail címen, illetve személyesen elõzetes
egyeztetés alapján bármely napon.

Gyulaj Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

Gyulaj Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
(7227 Gyulaj, Szent Imre tér 1.) 23/2006. (VI. 26.) Könyv-
tár. sz. határozata alapján pályázatot ír ki jegyzõi munka-
kör betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LVI. törvény 36. § (1) és a 40. § (1)
bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiak-
ban: Ktv.) 8. § (1)–(2) bekezdése és a 10. §-a alapján.

A meghirdetett állás adatai:
A közigazgatási szerv neve: Polgármesteri Hivatal,

Gyulaj.
Címe: 7227 Gyulaj, Szent Imre tér 1. (Tolna megye).
Feladatkör: jegyzõ.
Ellátandó feladatok: az Ötv. 36. § (2)–(4) bekezdései-

ben, valamint a 40. § (2)–(5) bekezdéseiben meghatározott
feladatok.

Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell
felelnie a Ktv.-ben szereplõ általános alkalmazási feltéte-
leknek és azokat igazolnia kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi ké-

pesítés,
– legalább öt év szakmai gyakorlat.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

A körjegyzõ a Ktv. 22/A § (8) bekezdése d) pontja alap-
ján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. és a képviselõ-tes-
tületek által elfogadott közszolgálati szabályzat alapján.
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A pá lyá zat tar ta má ra vo nat ko zó elõ írá sok
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– szak mai ön élet raj zot,
– vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– hi va ta li mun ka irá nyí tá sá val, szer ve zé sé vel kap cso la -

tos el kép ze lé se ket.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód já ra és ha tár ide jé re és el -
bí rá lá sá ra vo nat ko zó elõ írá sok: a pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: Pol -
gár mes te ri Hi va tal 7227 Gyu laj, Szent Im re tér 1. Ne mes
Lász ló pol gár mes ter ré szé re.

A bo rí ték ra kér jük fel tün tet ni: „jegy zõi pá lyá zat”.
A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben tör té nõ meg je le nés tõl számított 15 nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tást kö ve tõ en a  képvi -

selõ-testületi ülé sen történik.
Az ál lás 2006. ok tó ber 1. idõ pont tól kezd ve tölt he tõ be.
Az ön kor mány zat az ál lás be töl té sé vel szol gá la ti la kást

nem tud biz to sí ta ni.
A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás kér he -

tõ: Ne mes Lász ló pol gár mes ter nél a 06 (74) 401-066
telefonszámon.

Kis ré cse, Za la sár szeg és Sand köz sé gek
kép vi se lõ-tes tü le tei

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

A köz igaz ga tá si szerv, mint mun ka hely meg ne ve zé se és 
cí me: 8756 Kis ré cse, Ság vá ri E. út 6.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi egye te men, vagy az ál lam -

igaz ga tá si fõ is ko la igaz ga tásszer ve zõi sza kán szerzett dip -
lo ma,

– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– leg alább kétéves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga.

Pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tot, vagy an nak má -

so la tát,
– szak vizs ga le té te lét iga zo ló ok ira tot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– rész le tes szak mai élet utat is be mu ta tó ön élet raj zot,
– a Ktv. 7. § (7) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tot.

Ki ne ve zés, il let mény és egyéb jut ta tás a Ktv. sze rint.
Pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny -

ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõ le jár tá tól szá mí tott 15 nap.

Az ál lás be tölt he tõ: 2006. szep tem ber 1. nap já tól.
A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton le het be -

nyúj ta ni a kör jegy zõ ség cí mé re: 8756 Kis ré cse, Ság vá ri E.
út 6.

A bo rí té kon tün tes sék fel: „Kör jegy zõi pá lyá zat”.

Kó ka Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi egye tem, vagy  államigazga -

tási fõ is ko lai végzettség,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– ki ne ve zés ese tén a Ktv. jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi

XXIII. tv. 7. §-ában fog lal tak és a Ktv. 22. § a) va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se.6

A pályá zat hoz csa tol ni kell:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get és szak vizs gát iga zo ló do ku men -

tu mok má so la ta it, in téz mény ál tal hitelesítve, 
– szak mai ön élet raj zot.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tv. alap ján. A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je a
Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30 nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a Kt. a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát
kö ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti lé sen dönt. Az ál lás a pá lyá zat
ered mé nyes el bí rá lá sá ról szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lét
 követõen azon nal be tölt he tõ. A pá lyá za tot Kó ka Köz ség
Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té hez címezve Papp
János polgármesterhez kell benyújtani, 2243 Kóka, Dózsa
György út 1.

Kun szent mik lós Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te 

pá lyá za tot hir det
– nem füg get le ní tett – al jegy zõi ál lás be töl té sé re

Az al jegy zõ egy ben az Igaz ga tá si Osz tály osz tály ve ze -
tõi fel ada ta it is ellátja.

Az ál lás a dön tést kö ve tõ nap tól be tölt he tõ.
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A pályázat kiírására a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvényben (továbbiakban: Ktv.) foglal-
tak alapján kerül sor.

A pályázónak meg kell felelnie általános, a Ktv.-ben
foglalt, alkalmazási feltételeknek: büntetlen elõélet, ma-
gyar állampolgárság, cselekvõképesség, összeférhetetlen-
ség hiánya.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási felté-
telek:

– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi dok-
tori képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem
rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kineve-
zéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási
szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége ál-
tal a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tu-
dományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.

Bérezés és juttatások a Ktv. és a helyben érvényes Köz-
szolgálati Szabályzat alapján. A munkakör vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázathoz csatolni kell: kilencven napnál nem ré-
gebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, iskolai végzettséget
és szakvizsgát igazoló dokumentumok közjegyzõ által hi-
telesített másolatát, személyi igazolvány másolatot.

A pályázat beérkezésének határideje a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30 nap, amennyiben
a 30. nap munkaszüneti napra esik, úgy a beérkezési határ-
idõ az azt követõ munkanapon 16.00-kor jár le. Ezt köve-
tõen hiánypótlásra nincs lehetõség.

A pályázatok elbírálására a pályázatok beérkezésének
határidejét követõ képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

A pályázatokat Kunszentmiklós Város Önkormányzat
jegyzõjéhez címezve kell benyújtani (6090 Kunszentmik-
lós, Kálvin tér 12.). További információ kérhetõ a fenti cí-
men valamint a (76) 551-010-es telefonszámon.

Mezõhegyes Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,

– igazgatásszervezõi vagy állam és jogtudományi dok-
tori képesítés,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a képesítést igazoló okiratok másolatát,
– szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. szeptem-
ber 15.

A pályázat elbírálásának határideje: Mezõhegyes Váro-
si Önkormányzat Képviselõ-testülete 2006. októberi
ülésén.

Az állás betöltésének idõpontja: 2006. november 1.
A kinevezés határozatlan idejû, teljes munkaidõs.

A pályázatokat Sebõk Antal polgármesterhez kell be-
nyújtani: Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete 5820
Mezõhegyes, Kozma Ferenc utca 11.

Mezõkövesd Város aljegyzõje
pályázatot ír ki

kiemelt építéshatósági ügyintézõi
munkakör betöltésére

Képesítés és egyéb feltételek:
– felsõfokú végzettség (egyetemi vagy fõiskolai szintû

építészmérnöki, építõmérnöki-szerkezetépítõ, magasépítõ
üzemmérnök, vagy fõiskolai szintû településmérnöki
szakképzettség),

– legalább egyéves szakmai (tervezõi, kivitelezõi), to-
vábbá 2 éves közigazgatási gyakorlat vagy legalább 3 éves
közigazgatási gyakorlat,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni szükséges:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okirat másolatát,
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató szak-

mai önéletrajzot.

A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15 napon belül.
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A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je:
– a pá lyá za tok a ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon be lül ke rül -

nek el bí rá lás ra,
– a pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók az el bí rá lás tól

szá mí tott 8 na pon be lül írás ban ér te sí tést kapnak.

A pá lyá za ti ál lás be tölt he tõ: el bí rá lást kö ve tõ en azon -
nal.

A be so ro lás és bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alap ján történik.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: dr. Ga lam bos Il di kó al -
jegy zõ, Pol gár mes te ri Hi va tal 3400 Me zõ kö vesd, Má tyás
király út 112.

Fel vi lá go sí tás a (49) 505-056 szá mú te le fo non kér he tõ.

Pi lis vö rös vár Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A pályá zat hoz mel lé kel ni kell:
– szak mai te vé keny sé get is be mu ta tó rész le tes ön élet -

raj zot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt

ere de ti ben,
– ké pe sí tést ta nú sí tó ok irat má so la tát,
– szak vizs gát iga zo ló do ku men tum má so la tát,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy az el bí rá lás ban részt ve võk

meg is mer he tik a pá lyá zat anyagát,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za tot el bí rá ló tes tü le ti 

ülé sen kí ván ja-e zárt ülés tartását.

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

ta lat,
– né met fel sõ fo kú nyelv vizs ga,
– an gol kö zép fo kú nyelv vizs ga.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tv. ren del ke zé sei alapján.

A pályá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 15 napon belül.

A pá lyá za to kat Pi lis vö rös vár vá ros pol gár mes te ré hez
kell be nyúj ta ni 2085 Pi lis vö rös vár, Baj csy-Zs. tér 1.

Pályá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ en vár -
ha tó an a má so dik testületi ülésen.

Sió fok Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot ír ki

Sió fok Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság
pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té sé re

A pá lyá za tot ki író szerv meg ne ve zé se, cí me: Sió fok
Város Kép vi se lõ-tes tü le te 8600 Sió fok, Fõ tér 1.

A mun ka hely (szol gá la ti hely) ne ve és cí me: Sió fok Vá -
ros Ön kor mány za tá nak Hi va tá sos Tûz ol tó sá ga 8600 Sió -
fok, Somlay A. út.

Mun ka kör (be osz tás): hi va tá sos önkor mány zati tûz ol tó -
pa rancs nok.

A be osz tás sal já ró fel ada tok rö vid le írá sa: a pa rancs nok
fe le lõs a tûz ol tó ság il le té kes sé gi és mû kö dé si te rü le ten a
tûz meg elõ zé si, a tûz ol tá si, a mû sza ki-men té si,  kataszt -
rófa elhárítási és a kár el há rí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ért,
Sió fok Vá ros Ön kor mány za tá nak Hi va tá sos Tûz ol tó sá ga
mû kö dé sé ért, sze mé lyi, tech ni kai és anya gi fel té te le i nek
biz to sí tá sá ért, irá nyí tá sá ért, a felügyeletet el lá tó szer vek -
kel, valamint társszervekkel való kap cso lat tar tá sért.

A ki ne ve zés idõ tar ta ma: ha tá ro zat lan idõ re történik.

A pa rancs no ki be osz tás be töl té sé nek ide je: 2006. de -
cem ber 1.

Az ál lás hely be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság, ál lan dó bel föl di la kó hely, 

– bün tet len elõ élet,

– leg alább 5 éves hi va tá sos tûz ol tó szol gá la ti jog vi -
szony és leg alább 5 éves ve ze tõi gyakorlat,

– fel sõ fo kú (egye tem, vagy fõ is ko lai) ál la mi vég zett ség, 
il let ve fel sõ fo kú szak mai képesítés, 

– a pa rancs no ki be osz tás hoz szük sé ges egész sé gi, pszi -
chi kai, fi zi kai alkalmasság,

– a tör vény ben elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett ség tel je sí té se (a hoz zá tar to zók vonatkozásában is).

Elõnyt je lent: fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gép-ke ze lõi is -
me ret, ide gen nyelv is me re te, leg alább B ka te gó ri ás gép -
jár mû ve ze tõi en ge dély.
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A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzot,
– a parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetõi, szak-

mai programot,
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratot vagy azok

hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt, illetve büntetlen elõéletet bizonyító okiratot,
– igazolást a hivatásos tûzoltói szakmai és a meglévõ

vezetõi gyakorlatról,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség vállalásáról,
– a rendészeti szakvizsga elvégzésérõl, illetve rendésze-

ti szakvizsga, rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolya-
mok elõírt határidõre történõ elvégzésérõl szóló nyilatko-
zatot,

– az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot igazoló
okirat másolatát.

Szolgálati lakást nem tudunk biztosítani.
Illetmény és egyéb juttatások: a fegyveres szervek hiva-

tásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény, valamint a törvény végrehajtási
rendeletei alapján.

A pályázatbenyújtás helye és határideje: dr. Balázs Ár-
pád polgármester, 8600 Siófok, Fõ tér 1. a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés napját követõ 15. nap, (zárt
borítékban, a borítékon „Tûzoltóparancsnoki pályázat”
feltüntetésével).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: dr. Balázs
Árpád polgármester, telefon: (84) 504-110.

A pályázatokat bírálóbizottság értékeli és a pályázók
személyes meghallgatása után tesz javaslatot a kineve-
zésre.

A pályázat elbírálásáról – a pályázatok egyidejû vissza-
küldésével – az elbírálást követõ 8 napon belül minden pá-
lyázó írásbeli értesítést kap.

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõ vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Benyújtandó mellékletek:
– részletes szakmai önéletrajz,
– képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat.

Bérezés a köztisztviselõi törvény szerint.
Szolgálati lakást a képviselõ-testület nem tud biztosí-

tani.
Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben való megjele-

nést követõ 15 nap.
Elbírálási határidõ: beadási határidõt követõ 30 nap.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal címére (2253

Tápióság, Bicskei út 3.) kell eljuttatni.
Érdeklõdni lehet: dr. Samu János polgármesternél.

Újkér és Egyházasfalu Községek Képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

körjegyzõi állás betöltésére

Újkér és Egyházasfalu községek önkormányzatai a he-
lyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §
(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7–9. §-ainak
figyelembevételével pályázatot írnak ki Újkér székhellyel
mûködõ körjegyzõség körjegyzõi állásának betöltésére.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszerve-

zõi képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló
törvényben, a helyi önkormányzatok és szerveik feladat-
és hatáskörérõl szóló törvényben, valamint az egyéb jog-
szabályokban a jegyzõ számára meghatározott hatáskörök
gyakorlása és feladatok ellátása.
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Il let mény, egyéb jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény, il let ve he lyi ren de let
alapján.

Az ál lás hely 2006. szep tem ber 1-jé tõl tölt he tõ be.

Pá lyá zat be nyúj tá sa: pos tai úton vagy sze mé lye sen
„Kör jegy zõi pá lyá zat” meg je lö lés sel Új kér köz ség pol gár -
mes te ré hez a kö vet ke zõ cím re: 9472 Új kér, Csí kos u. 4.

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

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá zat be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár -
idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

Lap zár ta után ér ke zett
pá lyá za ti fel hí vá sok

  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 Fi nan szí ro zá si Prog ra mok Fõ osz tály

fõ osz tály ve 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 Fi nan szí ro zá si Prog ra mok
Fõ osz tály fel ada ta it a GKM Szer ve ze ti és Mûködési
Szabályzata tartalmazza, amely megtalálható a GKM hon -
lap ján (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,

– re le váns szak mai ta pasz ta 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,
– ve ze tõ gya kor lat,

– 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 ön élet raj zot,

– 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 zatot 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 1 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 Fi nan szí ro zá si Prog -
ra mok Fõosztály fõosztályvezetõi mun ka kö ré re”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je: 

A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt
kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül nek el bí rá lás ra. A ki vá lasz tott
pá lyá zók a 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 vesz nek részt. A pá lyá zat
ered mé nyé rõl az el bí rá lás tól szá mí tott 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni lehet:

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 Hálózati Infrastruktúra 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 Hálózati Infrastruktúra Fõ-
osztály feladatait a GKM Szervezeti és Mûködési Szabály-
zata 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), 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 1 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 Hálózati Infrastruktú-
ra 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 minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
az Infrastruktúra Szabályozási 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. [Az Infrastruktúra Szabályozá-
si 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.
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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 ön élet raj zot,

– 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 zatot 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 1 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 Inf ra struk tú ra Sza bá -
lyo zá si Fõosztály fõosztályvezetõi mun ka kö ré re”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je: 

A bi zal ma san ke zelt pá lyá za tok a be nyúj tá si ha tár idõt
kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül nek el bí rá lás ra. A ki vá lasz tott
pá lyá zók a 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 vesz nek részt. A pá lyá zat
ered mé nyé rõl az el bí rá lás tól szá mí tott 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het: 

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 honlapján
(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 Jo gi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
fõ osz tály ve 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 Jo gi és Ko or di ná ci ós Fõ -
osz tály fel ada ta it a GKM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za ta tar tal maz za, amely meg ta lál ha tó a GKM hon lap ján
(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
elõ élet,

– jo gi egye te mi vég zett ség, a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si
elõ írá sa i ról szó ló 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let sze rint,

– jo gi szak vizs ga,

– leg alább 3 éves ve ze tõi, eb bõl mi ni mum 1 éves köz -
igaz ga tá si 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/fran cia),

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

– több éves 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 ön élet raj zot,

– 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 má so la tát,

– 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.
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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 1 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 Jogi és Koordinációs
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 minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a pá-
lyázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
a Kereskedelempolitikai és EU-koordinációs

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 Kereskedelempolitikai és
EU-koordinációs 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,

– angol nyelv tárgyalóképes ismerete,
– legalább 3 éves, hasonló területen szerzett vezetõi

gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– további kiemelt EU-nyelv valamelyikének legalább

középfokú ismerete (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 1 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.
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szoba) három példányban kell benyújtani. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Pályázat a GKM Kereskedelempoliti-
kai és EU-koordinációs Fõosztály fõosztályvezetõi mun-
kakörére”.

A pályázat elbírálásának rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidõt
követõ 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott
pályázók a miniszter által kijelölt minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a pá-
lyázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
a Kommunikációs 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 Kommunikációs Fõosztály
feladatait a GKM Szervezeti és Mûködési Szabályzata
tartalmazza, amely megtalálható a GKM honlapján
(www.gkm.hu)].

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség, a köztisztviselõk ké-

pesítési 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 1 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 Kommunikációs
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 minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
a Közbeszerzési, Tervezés-koordinációs

és Kontrolling Fõosztály
fõosztályvezetõi munkakörére

A fõosztályvezetõ feladata: a vonatkozó jogszabályok,
valamint a GKM Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
elõírásai, és a minisztérium vezetõinek utasításai figye-
lembevételével szervezi, irányítja és ellenõrzi a vezetése
alatt álló fõosztály munkáját, illetve ellátja a személyes ha-
táskörébe tartozó feladatokat. [A Közbeszerzési, Terve-
zés-koordinációs és Kontrolling 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:
– legalább középfokú nyelvismeret,
– 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 1 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 Közbeszerzési, Ter-
vezés-koordinációs és Kontrolling Fõosztály fõosztályve-
zetõi 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 minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
a Közszolgáltatások Szervezése 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 Közszolgáltatások Szerve-
zése 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), köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat.
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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 1 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 Közszolgáltatások
Szervezése 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 minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
a Nemzetközi kapcsolatok 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 Nemzetközi kapcsolatok
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,

– angol nyelv tárgyalóképes ismerete,
– gazdaságdiplomáciai vagy nemzetközi gazdasági ta-

pasztalat,
– legalább 3 éves, hasonló területen szerzett vezetõi

gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– további idegen nyelv(ek) ismerete,
– 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,
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– 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 1 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 Nemzetközi kapcso-
latok 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 minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
az Innovációs és K+F 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. [Az Innovációs és K+F Fõosz-
tály 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,

– angol nyelv tárgyalóképes ismerete,
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– további EU-nyelvek valamelyikének legalább közép-

fokú ismerete (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 versenyszférában vagy a közszférában szerzett K+F

és innováció menedzsmenttel kapcsolatos szakmai tapasz-
talat.

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 1 hónapon belül.
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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 Innovációs és K+F
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 minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
a Vállalkozás Finanszírozási 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 Vállalkozás Finanszírozási
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 gazdasági/pénzügyi végzettség (fõiskolai

és/vagy egyetemi diploma), a köztisztviselõk képesítési
elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– angol nyelv tárgyalóképes ismerete,
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– további EU-nyelvek valamelyikének legalább közép-

fokú ismerete (német/francia),
– jogi 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,
– pénzintézetnél, pénzügyi közvetítõnél szerzett szak-

mai tapasztalat.

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 1 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 Vállalkozás Finanszí-
rozási 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 minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
az Infokommunikációs, E-gazdaság 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. [Az Infokommunikációs,
E-gazdaság 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,

– angol nyelv tárgyalóképes ismerete,
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– további EU-nyelvek valamelyikének legalább közép-

fokú ismerete (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,
– infokommunikáció menedzsmenttel kapcsolatosan a

versenyszférában vagy a közszférában szerzett szakmai
tapasztalat.

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 1 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 Infokommunikációs,
E-gazdaság 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 minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a pá-
lyázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
az Üzleti Környezet Fejlesztése 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. [Az Üzleti Környezet Fejlesz-
tése Fõosztály feladatait a GKM Szervezeti és Mûködési
Szabályzata tartalmazza, amely megtalálható a GKM hon-
lapján (www.gkm.hu)].
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– felsõfokú gazdasági vagy jogi végzettség (fõiskolai

és/vagy egyetemi diploma), a köztisztviselõk képesítési
elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– angol nyelv tárgyalóképes ismerete,
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– további EU-nyelvek valamelyikének legalább közép-

fokú ismerete (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,
– versenyszférában megszerzett min. 2 éves vezetõi

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 1 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 Üzleti Környezet Fej-
lesztése 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 minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
a Parlamenti Kapcsolatok 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 Parlamenti Kapcsolatok
Fõosztály feladatait a GKM Szervezeti és Mûködési
Szabályzata tartalmazza, amely megtalálható a GKM
honlapján (www.gkm.hu)].

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– jogi vagy közgazdasági egyetemi végzettség, a köz-

tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet szerint,

– legalább 3 éves vezetõi, ebbõl minimum 1 éves köz-
igazgatási 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,

– többéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fény-

képes önéletrajzot,
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– 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 1 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 Parlamenti Kapcsola-
tok 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 minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
a Stratégiai 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 ha-
táskörébe tartozó feladatokat. [A Stratégiai Fõosztály
feladatait a GKM Szervezeti és Mûködési Szabályzata
tartalmazza, amely megtalálható a GKM honlapján
(www.gkm.hu)].

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– közgazdasági egyetemi végzettség, a köztisztviselõk

képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
szerint,

– legalább 3 éves vezetõi, ebbõl minimum 1 éves köz-
igazgatási 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,

– több éves 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 1 hónapon belül.

A pályázatot – zárt borítékban – a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium Humánpolitikai Fõosztályának cí-
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mezve (1055 Budapest, Honvéd u. 13–15. III. em. 336.
szoba) három példányban kell benyújtani. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Pályázat a GKM Stratégiai 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 minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
a Vállalati Kapcsolatok 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 Vállalati Kapcsolatok Fõ-
osztály feladatait a GKM Szervezeti és Mûködési Szabály-
zata tartalmazza, amely megtalálható a GKM honlapján
(www.gkm.hu)].

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– felsõfokú gazdasági végzettség (fõiskolai és/vagy

egyetemi diploma), a köztisztviselõk képesítési elõírásai-
ról szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– angol nyelv tárgyalóképes ismerete,
– legalább 3 éves, releváns vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– további kiemelt EU-nyelvek valamelyikének legalább

középfokú ismerete (német/francia),
– jogi 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 1 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 Vállalati Kapcsolatok
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 minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
a Belsõ Ellenõrzési 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 Belsõ Ellenõrzési Fõosztály
feladatait a GKM Szervezeti és Mûködési Szabályzata
tartalmazza, amely megtalálható a GKM honlapján
(www.gkm.hu)].

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség, a köztisztviselõk ké-

pesítési 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 1 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 Belsõ Ellenõrzési
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 minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a pá-
lyázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
a Belsõ Fejlesztési 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 Belsõ Fejlesztési Fõosztály
feladatait a GKM Szervezeti és Mûködési Szabályzata
tartalmazza, amely megtalálható a GKM honlapján
(www.gkm.hu)].

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– közgazdasági egyetemi végzettség, a köztisztviselõk

képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
szerint,

– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat.

1322 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 15. szám



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 kötelezettség
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 1 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 Belsõ Fejlesztési 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 minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(1055 Budapest, Honvéd utca 13–15.)

pályázatot hirdet
az Energetikai 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. [Az Energetikai 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,
– releváns (energetikai) szakmai tapasztalat,
– 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 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 1 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 Energetikai Fõosz-
tály 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 minisztériumi vezetõk-
kel személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a pá-
lyázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Humánpolitikai Fõosztályon: személyesen vagy a

06 (1) 374-2969-es telefonszámon. A pályázati felhívás
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.hu) is megtalálható.

Pályázati felhívás

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(1095 Budapest, Soroksári út 22–24.)

pályázatot hirdet
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség

Jogi Osztálya
vezetõi munkakörének betöltésére

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség szék-
helye: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.

A kirendeltség jogi osztályvezetõjének fõbb feladatai:
– a kirendeltség tevékenységi körébe tartozó támogatási

jogcímekkel és piacszabályozási intézkedésekkel kapcso-
latos jogi feladatok lebonyolításának irányítása,

– a kirendeltség mûködésével kapcsolatos jogi felada-
tok ellátása,

– a jogi osztály munkavégzésének megszervezése, irá-
nyítása.

A közszolgálati jogviszony köztisztviselõi kinevezés-
sel, határozatlan idõre jön létre.

A jogi osztály vezetõjének besorolása osztályvezetõ, il-
letménye és juttatásainak megállapítása a köztisztviselõk
jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) alapján történik.

A munkakört betöltõ a Ktv. elõírásai szerint vagyonnyi-
latkozat-tételre kötelezett.

Az állás a pályázat elbírálása után, a munkakörre vonat-
kozó feltételek teljesítését követõen azonnal betölthetõ.

Pályázhatnak azok a köztisztviselõi feltételeknek meg-
felelõ szakemberek (felsõfokú iskolai végzettség, magyar
állampolgárság, büntetlen elõélet), akik

– jogi szakvizsgával,
– 5 éves szakmai gyakorlattal,
– legalább 3 éves közigazgatási és vezetõi gyakorlattal,
– a vezetõi feladatok eredményes ellátásához szükséges

vezetõi, döntési, tárgyalási és kapcsolatteremtõ képesség-
gel rendelkeznek.

A kiválasztásnál elõnyt jelent az angol, német vagy
francia nyelv ismerete.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot az

eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével,
– szakmai, vezetõi elképzeléseinek leírását,
– iskolai végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet iga-

zoló okiratok egyszerû másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a felhívásnak a Belügyi Közlönyben törté-
nõ megjelenését követõ 15 napon belül kell benyújtani a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Humánpoliti-
kai Fõosztályára (1095 Budapest, Soroksári út 22–24.)
„MVH Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség
Jogi Osztály vezetõi pályázata” megjelöléssel.

A pályázatokról való döntésre a beadási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül kerül sor.

A pályázatokat a jogszabályban megadott módon kezel-
jük. A pályázat eredményérõl a pályázók írásban értesítést
kapnak.

Eljárási és egyéb kérdésekrõl az MVH Humánpolitikai
Fõosztályán Marozsán Tünde (telefon: 219-4555) ad fel-
világosítást.
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Nyergesújfalu Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskolai oklevél vagy állam- és jog-

tudományi egyetemen szerzett diploma,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet.

Bérezés: a köztisztviselõkrõl szóló 1992. évi XXIII. tv.
rendelkezései szerint.

A pályázat benyújtási határideje: 2006. augusztus 20.
Az álláshely 2006. szeptember 1-jével foglalható el.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
– a szakvizsgáról szóló bizonyítvány hiteles másolatát,
– 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani:
Nyergesújfalu város polgármestere, 2536 Nyergesúj-

falu, Kossuth L. u. 104. [telefon: 06 (33) 455-616].

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
fõosztályvezetõi pályázatai

Az oktatási és kulturális tárca vezetése a köztisztviselõk
jogállásáról szóló hatályos jogszabályok alapján az alábbi
fõosztályvezetõi beosztásokra hirdet pályázatot:

– Közoktatási Fõosztály vezetõje,
– Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Fõosztály

vezetõje,
– Tudománypolitikai Fõosztály vezetõje.

A fõosztályvezetõ feladata:
A vonatkozó jogszabályok, az Oktatási és Kulturális

Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elõ-
írásai, a minisztérium vezetõinek utasításai figyelembevé-
telével szervezi, irányítja és ellenõrzi a vezetése alatt álló
szervezeti egység munkáját, ellátja a személyes hatásköré-
be utalt feladatokat. A fõosztály vezetését elsõsorban a
fõosztály alapfeladatára tekintettel végzi.

Az állás betöltésének a feltételei:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény (továbbiakban: Ktv.) által elõírt felsõfokú iskolai
végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség),

– a köztisztviselõk képesítési követelményeirõl szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú melléklet által az
I. besorolási osztályban meghatározott végzettség és kép-
zettség.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent:
Közoktatási Fõosztály: (közoktatási és szakképzési

igazgatási feladatkör)
– a pedagógus pályán szerzett szakmai tapasztalat;
– vezetõi gyakorlat a közoktatás, valamint az önkor-

mányzati tanügyigazgatás területén;
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga;
– közoktatási hatósági gyakorlat;
– idegen nyelv társalgási szintû ismerete.

Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Fõosztály: (kul-
turális, oktatási igazgatási, valamint nemzetközi kapcsola-
tok és diplomáciai feladatokkal összefüggõ feladatkörök)

– vezetõi gyakorlat az oktatás/kultúra/diplomácia terü-
letén;

– az angol nyelv felsõfokú ismerete; magas tárgyaló-
szint;

– jó kommunikációs képesség;
– a magyar és nemzetközi kulturális folyamatok isme-

rete;
– külföldön szerzett szakmai, szakdiplomáciai tapaszta-

lat kulturális vagy oktatási területen;
– a telekommunikációs eszközök készségszintû haszná-

lata.
Tudománypolitikai Fõosztály: (felsõoktatási és tudo-

mányszervezési igazgatási feladatkör)
– legalább 5 év kormányzati szintû államigazgatási gya-

korlat;
– felsõoktatási szakmai tapasztalat és vezetõi gyakorlat

a tudományirányítás terén;
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga;
– az angol nyelv társalgási szintû ismerete;
– a telekommunikációs eszközök készségszintû haszná-

lata.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot;
– a pályázott fõosztály tevékenységének irányítására

vonatkozó szakmai vezetõi koncepciót, valamint a pályá-
zó szakmai elképzelését;

– végzettséget, szakképzettséget (idegennyelv-tudást)
tanúsító okirat másolatát;

– szakmai munkavégzés idõtartamát igazoló dokumen-
tumok hiteles másolatát;

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt.
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A fõosztályvezetõ vezetõi megbízása határozatlan idõre
szól. A fõosztályvezetõ jogállására, besorolására, illetmé-
nyére és egyéb juttatásaira vonatkozóan a Ktv.-ben foglal-
takat és a minisztérium vonatkozó belsõ szabályzatait kell
irányadónak tekinteni. A fõosztály-vezetõi beosztás fon-
tos és bizalmas munkakörnek minõsül, melynek betöltésé-
hez szükséges a nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatásá-
hoz való hozzájárulás és a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség teljesítése.

A pályázat benyújtásának határideje a közlönyben tör-
tént megjelenéstõl számított 15 nap. A pályázatokat, a be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül, elõkészítõ bizott-
ság bevonásával (szükség esetén a pályázó és a bizottság
személyes találkozásával) a munkáltatói jogkör gyakorló-
ja bírálja el. A fõosztályvezetõ kinevezésérõl a miniszter
dönt. A beosztások a pályázatok bírálatát követõen azon-
nal betölthetõek.

A pályázat tartalmát a bíráló bizottság tagjain kívül más
személlyel a kiíró nem közli. A pályázat eredményérõl az
érintettek 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak.

A pályázatot zárt borítékban az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Közszolgálati Fõosztályára (1055 Budapest,
Szalay u. 10–14.) kell megküldeni a szakterület megjelölé-
sével. A pályázatról általános felvilágosítás a Közszolgá-

lati Fõosztálytól 473-7416-os telefonszámon, illetve a pá-
lyázott fõosztály SZMSZ által meghatározott feladatairól,
egyéb szakmai kérdésekrõl részletes információ

– a Közoktatási Szakállamtitkári Titkárságtól a
473-7260-as,

– a Nemzetközi Szakállamtitkári Titkárságtól a
473-7569-es,

– a Felsõoktatási és Tudományos Szakállamtitkári Tit-
kárságtól a 473-7720-as telefonszámon kérhetõ.

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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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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ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
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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). Elõ-
fizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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