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Jog sza bályok

2006. évi LXVII.
tör vény

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl
és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról  szóló

1994. évi LXIV. tör vény módosításáról*

1.  § A pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kérdé -
seirõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól
 szóló 1994. évi LXIV. tör vény (a továb biak ban: Pttv.)
15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„15.  § (1) A kép vi se lõ ha vi tisz te let dí ja (alap díj) nem
ha lad hat ja meg a Ktv. 43.  § (1) be kez dé se sze rint meg ál la -
pí tott il let mény alap, és az alább meg ha tá ro zott szor zó -
szám szor za tát:

– 1000-nél ke ve sebb la ko sú te le pü lés
ese tén 1,0

– 1000–2999 la ko sú te le pü lés ese tén 1,3
– 3000–10 000 la ko sú te le pü lés ese tén 1,8
– 10 000-nél több la ko sú te le pü lés, va la -

mint kör zet köz pon ti fel ada tot el lá tó ön -
kor mány zat ese tén 2,2

– fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat ese tén 2,5
– me gyei jo gú vá ro si és me gyei ön kor -

mány zat ese tén 2,6
– fõ vá ro si ön kor mány zat ese tén 2,8
(2) Ha a kép vi se lõ bi zott ság nak tag ja, a tisz te let dí ja az

alap dí jon fe lül – több bi zott sá gi tag ság ese tén is – leg fel -
jebb az alap díj 45%-ával nö vel he tõ.

(3) A bi zott ság nem kép vi se lõ tag ja az alap díj 45%-át
meg nem ha la dó tisz te let díj ban ré sze sít he tõ.

(4) A bi zott ság el nö ké nek, a ta nács nok nak tisz te let dí ja
az alap dí jon fe lül – több tiszt ség, bi zott sá gi tag ság ese tén
is – leg fel jebb az alap díj 90%-ával nö vel he tõ.”

2.  § A Pttv. 17.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A kép vi se lõ-tes tü let a kö te le zett sé ge it meg sze gõ
kép vi se lõ meg ál la pí tott tisz te let dí ját leg fel jebb 25%-kal,
ma xi mum 12 ha vi idõ tar tam ra csök kent he ti, il le tõ leg ter -
mé szet be ni jut ta tá sát ugyan ilyen idõ tar tam ra megvon -
hatja. Is mé telt kö te le zett ség sze gés ese tén a csök ken tés,
 illetve a meg vo nás új ra meg ál la pít ha tó.”

3.  § E tör vény a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol -
gár mes te rek 2006. évi ál ta lá nos vá lasz tá sá nak nap ján lép
ha tály ba és ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Pttv. 16.  §
(1) be kez dé se a) pont já nak „amely a kép vi se lõ vá lasz tá sa
sze rint pénz ben is ki fi zet he tõ,” szö veg ré sze.

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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

A Kormány
149/2006. (VII. 21.) Korm.

rendelete
egyes országos hatáskörû államigazgatási szervek

megszüntetésérõl és jogutódlásáról

A Kor mány egyes, a kor mány za ti irá nyí tás kor sze rû sí -
té sé vel meg szû nõ, or szá gos ha tás kö rû ál lam igaz ga tá si
szer vek fel ada ta i nak to váb bi el lá tá sa ér de ké ben az aláb -
biakat ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány
a) a Ma gyar Tu risz ti kai Hi va talt,
b) a Nem ze ti Sport hi va talt,
c) az Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va talt, va la mint
d) az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va talt
(a továb biak ban együtt: Hi va ta lok)
2006. jú li us 31. nap já val meg szün te ti.
(2) A Hi va ta lok ál ta lá nos jog utód ja – a (3) be kez dés ben

fog lal tak ki vé te lé vel – az Ön kor mány za ti és Te rü let fej -
lesz té si Mi nisz té ri um.

(3) Az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va tal jog utód ja
a) a ROP és INTERREG irá nyí tó ha tó sá gok ál tal kö -

tött, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség nek a 130/2006.
(VI. 15.) Korm. ren de let sze rin ti fel adat kö re és mû kö dé se
kö ré ben lét re jött pol gá ri jo gi, tá mo ga tá si, köz be szer zé si és 
fog lal koz ta tá si szer zõ dé sek te kin te té ben,

b) a Struk tu rá lis Alap Kép zõ Köz pont (SAKK) fel adat -
kö re és mû kö dé se kö ré ben lét re jött szer zõ dé sek te kin te té -
ben, va la mint

c) a Pá lyá za ti In for má ci ós Köz pont (PIK) fel adat kö re
és mû kö dé se kö ré ben lét re jött szer zõ dé sek te kin te té ben
a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség.

2.  §

(1) Ahol ren de let Ma gyar Tu risz ti kai Hi va talt, Nem ze ti
Sport hi va talt, Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va talt, Or -
szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va talt, Nem ze ti Te rü let fej lesz -
té si Hi va talt, vagy Ma gyar Te rü let- és Re gi o ná lis Fej lesz -
té si Hi va talt em lít, ott az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri u mot kell ér te ni.

(2) Ahol ren de let ROP és INTERREG irá nyí tó ha tó sá -
got, Struk tu rá lis Alap Kép zõ Köz pon tot (SAKK), Pá lyá -
za ti In for má ci ós Köz pon tot (PIK) em lít, ott a Nem ze ti Fej -
lesz té si Ügy nök sé get kell ér te ni.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2006. jú li us 31-én 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) az Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal ról  szóló

135/2003. (VIII. 29.) Korm. ren de let, az Or szá gos La kás-
és Épí tés ügyi Hi va tal ról  szóló 135/2003. (VIII. 29.) Korm. 
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ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 361/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let, az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zás kap csán
szük sé ges egyes épí tés üggyel kap cso la tos kor mány ren de -
le tek mó do sí tá sá ról  szóló 121/2004. (IV. 29.) Korm. ren -
de let 22.  § (2) be kez dé se, a te le pü lés ter ve zé si és az épí té -
sze ti-mû sza ki ter ve zé si, va la mint az épí tés ügyi mû sza ki
szak ér tõi jo go sult ság sza bá lya i ról  szóló 104/2006.
(IV. 28.) Korm. ren de let 21.  § (1) be kez dé se;

b) a Ma gyar Te rü let- és Re gi o ná lis Fej lesz té si Hi va tal -
ról  szóló 195/2003. (XI. 28.) Korm. ren de let, a Ma gyar Te -
rü let- és Re gi o ná lis Fej lesz té si Hi va tal ról  szóló 195/2003.
(XI. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 41/2005.
(III. 10.) Korm. ren de let, az egyes kor mány ren de le tek mó -
do sí tá sá ról  szóló 274/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 7.  §
a) pont ja, va la mint a te rü let ren de zé si ha tó sá gi el já rá sok ról 
 szóló 134/2005. (VII. 14.) Korm. ren de let 9.  §-ának (4) be -
kez dé se;

c) a Ma gyar Tu risz ti kai Hi va tal ról  szóló 296/2004.
(X. 28.) Korm. ren de let;

d) a Nem ze ti Sport hi va tal ról  szóló 297/2004. (X. 28.)
Korm. ren de let, va la mint a Nem ze ti Sport hi va tal fel ügye -
le té nek vál to zá sá val össze füg gés ben szük sé ges, va la mint
egyes sport tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 
171/2005. (IX. 1.) Korm. ren de let 1.  §-a és 8.  §-ának
a) pont ja.

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

A Kormány
155/2006. (VII. 26.) Korm.

rendelete
Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult

rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein
ezen év elsõ hónapjaiban bekövetkezett

jelentõs belvíz  miatt keletkezett károk enyhítésérõl*

*A ren de let szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2006. jú li us 26-án meg je lent 91.
szá má ban fel lel he tõ.

A Kormány
168/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelete
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter

feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) a Kor mány

a) he lyi ön kor mány za to kért,
b) sport po li ti ká ért,
c) ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért,
d) köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért,
e) te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért,
f) a te le pü lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért,
g) épí tés ügyért,
h) tu riz mu sért,
i) a la kás gaz dál ko dá sért és la kás po li ti ká ért (a továb -

biak ban együtt: la kás ügy),
j) vá lasz tó jo gi és nép sza va zá si sza bá lyo zá sért,
k) vá lasz tá sok és nép sza va zá sok le bo nyo lí tá sá ért,
l) köz igaz ga tás-szer ve zé sért

fe le lõs tag ja.

2.  §

A mi nisz ter az e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,
va la mint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra;
b) elõ ké szí ti a tör vények és a kor mány ren de le tek ter ve -

ze te it, köz re mû kö dik az e ren de let ben meg ha tá ro zott
 hatásköröket érin tõ, más tár ca fõ fe le lõs sé gé be tar to zó kor -
mány za ti kon cep ci ók, dön té sek ki dol go zá sá ban;

c) elõ ké szí ti a Kor mány és a köz tár sa sá gi el nök ha tá ro -
za ta it;

d) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki;
e) kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé -

se ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ
tár ca-meg ál la po dá so kat;

f) fel ha tal ma zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a kül -
kap cso la tok ban és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben;

g) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
gon dos ko dik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi
kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön -
tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont elõ ké szí té sé rõl és an nak az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ dön tés-elõ ké szí tõ fó ru mo kon va ló kép vi se le té rõl;

h) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Ta ná csá ban;

i) gon dos ko dik – a sta tisz ti ká ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint – a fel adat- és ha tás kö ré vel kap cso la -
tos sta tisz ti kai in for má ció rend szer ki ala kí tá sá ról, mû köd -
te té sé rõl és fej lesz té sé rõl;

j) köz re mû kö dik a nem ze ti fej lesz té si terv el ké szí té sé -
ben és meg va ló su lá sá nak nyo mon kö ve té sé ben;

k) gon dos ko dik a tu laj do no si (va gyon ke ze lõi, ala pí tói)
jog gya kor lás kö ré ben je lent ke zõ te en dõk el lá tá sá ról, a
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Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ban rész le te zet tek
 szerint.

3.  §

A mi nisz ter a he lyi ön kor mány za to kért, a sportpoliti -
káért, a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért, az épí tés ügyért, a 
la kás ügyért, a tu riz mu sért, a te rü let fej lesz té sért és te rü let -
ren de zé sért, a te le pü lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé -
sért, to váb bá a köz igaz ga tás-szer ve zé sért va ló fe le lõs sé ge
kö ré ben gon dos ko dik az ok ta tá si és to vább kép zé si fel ada -
tok, to váb bá a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott szak -
képesítések, szak ma gya kor lá si te vé keny sé gek te kin te té -
ben a ha tás kö ré be utalt fel ada tok el lá tá sá ról, biz to sít ja a
kép zé sek össz hang ját a kor mány za ti ter vek kel, prog ra -
mok kal, to váb bá részt vesz a fel adat- és ha tás kö ré be tar -
tozó szak te rü le te ket érin tõ kép zé si, szak kép zé si cé lok
meg ha tá ro zá sá ban.

4.  §

A mi nisz ter
a) a he lyi ön kor mány za to kért va ló fe le lõs sé ge kö ré ben

elõ ké szí ti kü lö nö sen
aa) a he lyi ön kor mány za tok ról;
ab) a pol gár mes ter, a fõ pol gár mes ter, a me gyei köz -

gyû lés el nö ke (a továb biak ban együtt: pol gár mes ter),
 továbbá – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
együtt mû köd ve – a jegy zõ, a fõ jegy zõ (a továb biak ban
együtt: jegy zõ) jog ál lá sá ról;

ac) a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk jog ál lá sá ról;
ad) a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról;
ae) a he lyi ön kor mány za tok köz pon ti és de cent ra li zált

fej lesz té si, va la mint vis ma i or tá mo ga tá sá ról;
af) a he lyi ön kor mány za ti tu laj don ról, il let ve va gyon -

gaz dál ko dás ról;
ag) a köz igaz ga tá si hi va ta lok mû kö dé sé rõl;
b) a sport po li ti ká ért va ló fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti 

kü lö nö sen a sport ról és az egyes sport cé lú in gat la nok
 tulajdoni hely ze té nek ren de zé sé rõl;

c) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért va ló fe le lõs sé ge
ke re té ben fe lel a pol gá ri vé de le mért és a tûz el le ni vé de ke -
zé sért, e kör ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

ca) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés egy sé ges irá nyí tá si
rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról és mû köd te té sé rõl;

cb) a pol gá ri vé de lem fel ada ta i ról, szer ve ze té rõl, mû -
kö dé sé rõl, az ál lam pol gá rok és szer ve ze tek pol gá ri vé del -
mi kö te le zett sé gé rõl;

cc) a tûz el le ni vé de ke zés sel kap cso la tos fel ada tok ról;
cd) az ipa ri bal ese tek meg elõ zé sé rõl és el há rí tá sá ról,

va la mint az or szág ha tá ron tú li ha tás sal já ró ipa ri bal ese tek
nem zet kö zi ér te sí té si és köl csö nös se gít ség nyúj tá si rend -
sze ré rõl;

ce) az inf ra struk tú ra kri ti kus ele me i vel kap cso la tos fel -
ada tok ról;

d) a köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért va ló
fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti a köz ira tok ke ze lé sé rõl;

e) a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért va ló fe le -
lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen

ea) a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl;
eb) az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv rõl, a Ba la ton

Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si Ter vé rõl, va la mint
a Bu da pes ti Agg lo me rá ció Te rü let ren de zé si Ter vé rõl;

ec) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü let fej lesz -
tés sel és te rü let ren de zés sel kap cso la tos fel ada ta i ról;

ed) a ked vez mé nye zett tér sé gek be so ro lá sá ról;
ee) a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók ról, prog ra mok ról és

a te rü let ren de zé si ter vek rõl;
ef) a vál lal ko zá si öve ze tek rõl;
eg) a te rü let fej lesz té si ön kor mány za ti tár su lá sok mû -

kö dé sé rõl;
eh) a te rü let fej lesz tés in téz mé nyei tör vényességi fel -

ügye le té rõl;
ei) a te rü let fej lesz tés sel és te rü let ren de zés sel kap cso la -

tos in for má ci ós rend szer rõl, adat szol gál ta tás rend jé rõl;
ej) a te rü let fej lesz tést szol gá ló for rá sok ról;
ek) a te rü let ren de zés szak mai kö ve tel mé nye i rõl;
el) a cím zett és cél tá mo ga tá sok ról;
em) a kis tér sé gi meg bí zot tak ról;
f) a te le pü lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé sért va ló

fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen
fa) a te le pü lés fej lesz tés rõl és te le pü lés ren de zés rõl;
fb) a te le pü lés fej lesz té si kon cep ci ók ról, prog ra mok ról

és a te le pü lés ren de zé si ter vek rõl;
fc) a te le pü lés fej lesz tés sel és te le pü lés ren de zés sel kap -

cso la tos in for má ci ós rend szer rõl, adat szol gál ta tás rend -
jérõl;

fd) a te le pü lés fej lesz tést szol gá ló for rá sok ról;
fe) a te le pü lés ren de zés szak mai kö ve tel mé nye i rõl;
ff) a te le pü lés ter ve zés rõl;
fg) a te le pü lés üze mel te tés rõl;
fh) egyes he lyi köz szol gál ta tá sok el lá tá sá ról (temet -

kezés, ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás);
fi) a hát rá nyos hely ze tû te le pü lé sek rõl;
g) az épí tés ügyért va ló fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti

kü lö nö sen
ga) az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl;
gb) épí tés ügyi és épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi fel ada tok -

ról;
gc) az épít mé nyek rõl és épí té si te vé keny ség rõl;
gd) a te rü le ti és fõ épí té szi te vé keny ség rõl;
ge) az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zés rõl, terv pá lyá zat ról;
gf) az épí té si mû sza ki el len õri te vé keny ség rõl;
gg) az élet vé del mi és ket tõs ren del te té sû lé te sít mé -

nyek rõl;
h) a tu riz mu sért va ló fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti

 különösen
ha) a tu riz mus ról;
hb) az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny ség rõl;
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hc) az uta zá si és uta zást köz ve tí tõ szer zõ dés rõl;
hd) a fa lu si és ag ro tu riz mus ról;
i) a la kás ügyért va ló fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti

 különösen
ia) a la kás ügy rõl;
ib) a tár sas ház ról, la kás szö vet ke zet rõl, la ká sok ról;
ic) az ál la mi la kás cé lú tá mo ga tá sok ról;
j) a vá lasz tó jo gi és nép sza va zá si sza bá lyo zá sért va ló

fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti kü lö nö sen
ja) az or szág gyû lé si és a he lyi ön kor mány za ti kép vi se -

lõk és pol gár mes te rek, a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi -
se lõk, va la mint az eu ró pai par la men ti kép vi se lõk vá lasz tá -
sá ról;

jb) az or szá gos és he lyi nép sza va zás ról;
jc) a vá lasz tá si el já rás ról;
k) a köz igaz ga tás-szer ve zé sért va ló fe le lõs ség kö ré ben

elõ ké szí ti a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról
szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

5.  §

(1) A mi nisz ter a he lyi ön kor mány za to kért va ló fe le lõs -
sé ge kö ré ben

a) mû köd te ti a Du na Pa lo ta és Ki adót,
b) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si hi va ta lok – mint a

Kor mány te rü le ti szer vei – irá nyí tá sá ban.
(2) A mi nisz ter a sport po li ti ká ért va ló fe le lõs sé ge kö ré ben
a) irá nyít ja
aa) a Test ne ve lé si és Sport mú ze u mot,
ab) a Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si In té ze tet,
ac) a Nem ze ti Sport köz pon to kat;
b) biz to sít ja a Nem ze ti Sport ta nács mû kö dé sét.
(3) A mi nisz ter a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért va ló

fe le lõs sé ge kö ré ben
a) irá nyít ja az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga -

tó sá got;
b) mû köd te ti
ba) az Or szá gos Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si Rend szert,
bb) a Nem ze ti Hely zet ér té ke lõ Köz pon tot;
c) fel ügye li a Nem zet kö zi Ra di o ló gi ai Adat cse re Köz -

pon tot.
(4) A mi nisz ter a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé -

sért va ló fe le lõs sé ge kö ré ben
a) irá nyít ja a Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va talt;
b) mû köd te ti
ba) a Ma gyar or szá gi Ré gi ók Brüssze li Iro dá ját,
bb) az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Ta ná csot.
(5) A mi nisz ter a tu riz mu sért va ló fe le lõs sé ge kö ré ben

mû köd te ti a Re gi o ná lis Ide gen for gal mi Bi zott sá go kat és
az Or szá gos Ide gen for gal mi Bi zott sá got.

(6) A mi nisz ter az épí tés ügyért va ló fe le lõs sé ge kö ré ben 
tör vényességi fel ügye le tet gya ko rol a Ma gyar Mér nö ki
Ka ma ra és a Ma gyar Épí tész Ka ma ra fe lett.

6.  §

(1) A mi nisz ter a he lyi ön kor mány za to kért va ló fe le lõs -
sé ge kö ré ben

a) kez de mé nye zi a Kor mány nál az Al kot mánnyal
 ellentétesen mû kö dõ he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes -
tü let fel osz la tá sát;

b) kez de mé nye zi a Kor mány nál az Al kot mánnyal
 ellentétesen mû kö dõ ki sebb sé gi ön kor mány za ti tes tü let
fel osz la tá sát a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel együtt -
mû köd ve;

c) elõ ké szí ti az or szág te rü le té nek köz igaz ga tá si ta go -
zó dá sá val, illetõ leg a te rü let szer ve zés sel kap cso la tos, az
Or szág gyû lés és a köz tár sa sá gi el nök ha tás kö ré be tar to zó
dön té se ket;

d) ki ala kít ja az ön kor mány za ti ér dek szö vet sé gek kel
va ló kap cso lat tar tás és egyez te tés rend jét, biz to sít ja a fe le -
lõs sé gi kö ré be tar to zó ön kor mány za ti fel ada tok egyez te té -
sét, össze han go lá sát;

e) az ön kor mány za ti ér dek szö vet sé gek ja vas la tá nak
 kikérését köve tõen ki je lö li az Eu ró pa Ta nács He lyi és
 Regionális Ön kor mány za tok Kong resszu sa ma gyar de le -
gá ci ó já nak tag ja it;

f) össze han gol ja a pol gár mes ter, a jegy zõ, a képvi -
selõ-testület hi va ta lá nak ügy in té zõ je ál tal el lá tott, az
 államigazgatási fel ada tok el len õr zé sé re irá nyu ló te vé -
keny sé get;

g) el lát ja a he lyi ön kor mány za tok tör vényességi el len -
õr zé sé nek szak mai irá nyí tá sát;

h) el lát ja a ki sebb sé gi ön kor mány za tok tör vényességi
el len õr zé se szak mai irá nyí tá sát a szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz ter rel együtt mû köd ve;

i) köz re mû kö dik – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény 96.  § c) pont já ban meg ha tá ro -
zott – fe le lõs sé gi kö ré ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter a köz te rü let-fel ügye let tel kap cso la tos sza bá lyo -
zá si fel ada tai el lá tá sá ban, va la mint gon dos ko dik a köz te -
rü let-fel ügye let tel kap cso la tos kor mány za ti fel ada tok el lá -
tá sá ról.

(2) A mi nisz ter a he lyi ön kor mány za to kért va ló fe le lõs -
sé ge ke re té ben, a he lyi ön kor mány za tok gaz dál ko dá sá val
kap cso la tos fel adat kör ében

a) el lát ja – a pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen – a köz -
pon ti költ ség ve tés elõ ké szí té sé bõl és vég re haj tá sá ból,
 valamint a zár szám adás ból adó dó, he lyi ön kor mány za to -
kat és a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za to kat érin tõ kor -
mány za ti te en dõ ket, és szer ve zi az azok meg ala po zá sá hoz
szük sé ges in for má ció szol gál ta tást;

b) össze han gol ja a he lyi ön kor mány za tok és a he lyi
 kisebbségi ön kor mány za tok mû kö dé sé vel össze füg gõ fej -
lesz tés, ter ve zés és gaz dál ko dás kor mány za ti fel ada ta it;

c) részt vesz a he lyi ön kor mány za tok és a he lyi ki sebb -
sé gi ön kor mány za tok gaz dál ko dá sa pénz ügyi sza bá lyo zá -
sá nak ki dol go zá sá ban, a fel ada tok vég re haj tá sá nak szer -
ve zé sé ben;
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d) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za to kat meg il le tõ
nor ma tív költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok ra és tá mo ga tá sok -
ra, va la mint a köz pon ti adók ból ré sze se dés mér té ké re és az 
el osz tás mód já ra vo nat ko zó ja vas la tok elõ ké szí té sé ben;

e) elõ se gí ti az ön kor mány za ti fi nan szí ro zá si rend szer
to vább fej lesz té sét, kü lö nös te kin tet tel a tár sult fel adat el -
lát ás, így a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ösz tön zé sé re;

f) össze han gol ja – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény 96.  § c) pont já ban meg ha tá ro -
zott – fe le lõs sé gi kö ré ben az ön kor mány za ti kö te le zõ fel -
ada tok dif fe ren ci ált te le pí té sé vel össze füg gõ ága za ti dön -
té se ket, va la mint köz re mû kö dik a pénz ügy mi nisz ter ez zel
össze füg gõ fi nan szí ro zá si fel ada tai el lá tá sá ban;

g) elõ se gí ti, hogy a he lyi ön kor mány za tok si ke re sen
ve hes sék igény be az eu ró pai uni ós tá mo ga tá so kat;

h) mû köd te ti a he lyi ön kor mány za ti va gyon ka tasz tert;
i) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok tu laj do nát,

va gyo ni hely ze tét érin tõ ál la mi dön té sek elõ ké szí té sé ben;
j) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok és in téz mé -

nye ik szám vi te li, to váb bá az ál lam ház tar tá si mér leg rend -
szer be il lesz ke dõ pénz ügyi in for má ci ós rend sze ré nek ki -
dol go zá sá ban, mû köd te té sé ben;

k) részt vesz a he lyi ön kor mány za tok kö te le zõ fel adat-
és ha tás kö ré nek el lá tá sá hoz szük sé ges anya gi fel té te lek
vizs gá la tá ban;

l) köz re mû kö dik az ága za ti és tér sé gi fej lesz té si prog -
ra mok he lyi ön kor mány za to kat érin tõ ré szé nek ki dol go zá -
sá ban;

m) gon dos ko dik a köz pon ti költ ség ve tés nek a tár ca
 fejezetében meg ha tá ro zott ön kor mány za ti fej lesz té si és
vis ma i or tá mo ga tá sok fi nan szí ro zá sá ról, el szá mo lá si
rend jé rõl, va la mint az ezt elõ se gí tõ in for má ci ós rend szer
mû köd te té sé rõl.

(3) A mi nisz ter a köz igaz ga tás-szer ve zé sért va ló fe le -
lõs sé ge kö ré ben, a Kor mány te rü le ti szer ve i vel kap cso la -
tos fel adat kör ében

a) szak mai irá nyí tást gya ko rol a köz igaz ga tá si hi va tal
ve ze tõ jé nek a de kon cent rált szer vek te kin te té ben gya ko -
rolt el len õr zé si te vé keny sé ge fe lett;

b) el len õr zi a köz igaz ga tá si hi va ta lok mû kö dé sét;
c) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel

együtt mû köd ve, a köz igaz ga tá si hi va ta lok út ján össze han -
gol ja a több ága za tot érin tõ, köz igaz ga tás sal kap cso la tos
kor mány za ti fel ada tok te rü le ti vég re haj tá sát;

d) gon dos ko dik a több me gyét érin tõ, il let ve a fõ vá ros
köz igaz ga tá si ha tá rán túl ter je dõ te rü le ti ko or di ná ci ós fel -
ada tok el lá tá sá ról;

e) elõ ké szí ti a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ál ta lá nos
sza bá lya it, gon dos ko dik az ál ta lá nos el já rás jo gi sza bá lyo -
zás ha tá lyo su lá sá nak vizs gá la tá ról;

f) ja vas la tot ké szít – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter rel együtt mû köd ve – a kis tér sé gi és re gi o ná lis
köz igaz ga tá si in téz mény rend szer át ala kí tá sá ra;

g) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve ki ala kít ja
és mû köd te ti az egy sé ges köz igaz ga tá si ha tó sá gi sta tisz ti -
kai rend szert.

7.  §

(1) A mi nisz ter a sport po li ti ká ért va ló fe le lõs sé ge kö ré ben
a) ja vas la tot tesz a Kor mány ré szé re a sport tal kap cso -

la tos kor mány za ti kon cep ci ók ra, prog ra mok ra, össze han -
gol ja az érin tett mi nisz te rek sport tal kap cso la tos te vé keny -
sé gét;

b) köz re mû kö dik az ak tív, moz gás gaz dag sza bad idõ -
töl tés sel, az egész ség meg õr zés sel és -fej lesz tés sel, va la -
mint az egész ség ügy te rü le tén a meg elõ zés sel össze füg gõ
ál la mi fel ada tok vég re haj tá sá ban;

c) se gí ti az ön kor mány za tok sport tal kap cso la tos,
sport igaz ga tá si és sport szer ve zé si fel ada ta i nak meg va ló -
su lá sát, vég re haj tá sát;

d) ál la mi, ön kor mány za ti és vál lal ko zói for rá sok be vo -
ná sá val gon dos ko dik a sport lé te sít mé nyek kel (sport in gat -
la nok kal) kap cso la tos fej lesz té si és re konst ruk ci ós prog ra -
mok ról;

e) az or szá gos sport ági szak szö vet sé gek kel, or szá gos
sport ági szö vet sé gek kel, va la mint az e cél ra lét re ho zott
 intézményeivel együtt mû köd ve gon dos ko dik sport ág fej -
lesz té si és mû hely tá mo ga tá si prog ra mok ki dol go zá sá ról és 
meg va ló sí tá sá ról, az után pót lás-ne ve lés tá mo ga tá sá ról, a
nem ze ti vá lo ga tot tak fel ké szü lé sé nek tá mo ga tá sá ról, a
 fogyatékosok sport já val össze füg gõ ál la mi fel ada tok el lá -
tá sá ról, va la mint az ille té kes mi nisz te rek kel együtt mû kö -
dés ben – az esély egyen lõ ség biz to sí tá sá ra is fi gye lem -
mel – kon cep ci ó kat al kot a sza bad idõ-, a gyer mek- és if jú -
sá gi sport nak, a nõk és csa lá dok sport já nak, a fo gya té ko -
sok sport já nak, az idõ sek (se ni o rok) sport já nak a hát rá -
nyos hely ze tû tár sa dal mi cso por tok sport já nak, a köz- és
fel sõ ok ta tás sport já nak fej lesz té sé re, tá mo ga tá sá ra;

f) kap cso la tot tart és együtt mû kö dik a ci vil sport igaz -
ga tás szer ve ze te i vel, va la mint a sport te rü le tén mû kö dõ
egyéb ér dek kép vi se le ti szer vek kel;

g) a ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek ben a köz ok ta tá si
tör vény ál tal sza bá lyo zott fi zi kai ál la pot fel mé rés ki vé te lé -
vel össze han gol ja, ille tõ leg fel adat- és ha tás kö ré ben mû -
köd te ti a la kos ság – el sõ sor ban a gyer me kek és a fi a ta lok – 
fi zi kai ál la po tá nak sport cé lú fel mé ré sét és ér té ke lé sét
szol gá ló mé rõ, ér té ke lõ, sta tisz ti kai és in for má ci ós rend -
szert.

(2) A mi nisz ter a sport tal kap cso la tos fel ada ta i nak el lá -
tá sa so rán az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû kö dik:

a) a la kos ság egész sé gi ál la po tá nak meg õr zé sé vel, a
sport egész ség ügyi rend szer és a sport or vo si há ló zat mû -
köd te té sé vel és fej lesz té sé vel, va la mint a nép egész ség ügyi 
prog ram meg va ló sí tá sá val;

b) a til tott tel je sít mény fo ko zó sze rek el le ni küz de lem -
mel;

c) a sport ne ve lõ és in teg rá ló funk ci ó it ki hasz nál va,
 értékeit kép vi sel ve a ká ros szen ve dé lyek el le ni fel lé pés sel, 
ká ros szen ve dé lyek tõl men tes élet re ne ve lés sel;

d) a fel nõtt kép zés spor tot érin tõ sza bá lyo zá sá val,
 továbbá a fo gya té kos sze mé lyek tár sa dal mi élet ben va ló
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rész vé te lét elõ se gí tõ tá mo ga tá sok és szol gál ta tá sok meg -
te rem té sé vel, a sza bad idõ hasz nos el töl té sét szol gá ló
prog ra mok meg va ló sí tá sá val, a tel je sít mé nyen ala pu ló
sport te vé keny ség tár sa dal mi el is me ré sé nek támogatá -
sával;

e) a sport hu li ga niz mus el le ni küz de lem mel, va la mint
a sport ren dez vé nyek biz ton sá gos le bo nyo lí tá sá val;

f) az ok ta tá si rend szer ben fo lyó test ne ve lés fel ada ta i -
nak meg ha tá ro zá sá val, a szak kép zés spor tot érin tõ sza bá -
lyo zá sá val, a test kul tu rá lis fel sõ fo kú kép zé sek ké pe sí té si
kö ve tel mé nye i nek ki dol go zá sá val, va la mint a köz- és a
fel sõ ok ta tás ban részt ve võk egész sé ges élet mód ja és sza -
bad idõ spor to lá sa fel té te le i nek ki ala kí tá sá val;

g) a sport esz köz rend sze rén ke resz tül a tár sa da lom
meg újí tá sá nak se gít sé gé vel, a kö zös sé gi ko hé zió fej lesz té -
sé vel
össze füg gõ kor mány za ti te en dõk el lá tá sá ban.

8.  §

A mi nisz ter a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés sel kap cso -
la tos fe le lõs sé ge kö ré ben

a) irá nyít ja a pol gá ri vé de lem mel össze füg gõ ha tó sá gi
te vé keny sé get, el lát ja a pol gá ri vé de lem szer ve zet- és te -
vé keny ség irá nyí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat;

b) elõ ké szí ti a tûz el le ni vé de ke zés ál la mi és ön kor -
mány za ti fel ada tá val, szer ve ze té vel, mû kö dé sé vel össze -
füg gõ jo gi sza bá lyo zást, ki ala kít ja a tûz el le ni vé de ke zés
szak mai sza bá lya it, és gon dos ko dik azok ér vé nye sí té sé rõl, 
el lát ja a tûz el le ni vé de ke zés szer ve zet- és te vé keny ség irá -
nyí tá sá val kap cso la tos jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel -
ada to kat;

c) szak irá nyí tást és szak mai fel ügye le tet gya ko rol az
ön kor mány za tok és a gaz dál ko dó szer ve ze tek tûz vé del mi
te vé keny sé ge fe lett;

d) elõ ké szí ti – az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal fõ -
igaz ga tó já val együtt mû köd ve – a nuk le á ris bal eset-el há rí -
tá si nem ze ti po li ti kát érin tõ kor mány za ti dön té se ket, és
ko or di nál ja a kor mány za ti szer vek nuk le á ris bal eset-el há -
rí tás sal kap cso la tos fel ké szü lé sé nek fel ada ta it;

e) biz to sít ja a RODOS va lós ide jû nuk le á ris baleset-
 elhárítási dön tés tá mo ga tó rend szer, va la mint a Nemzet -
közi Ra di o ló gi ai Adat cse re Köz pont mû kö dé si fel té te le it,
kap cso la tot tart az eu ró pai adat cse re köz pon tok kal;

f) el lát ja a NATO Fel sõ szin tû Pol gá ri Ve szély hely zet
Ter ve zé si Bi zott sá gá nak (SCEPC) szer ve i vel va ló kap cso -
lat tar tást;

g) el lát ja a pol gá ri ve szély hely ze ti ter ve zés sel össze -
füg gõ fel ada to kat;

h) el lát ja a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság el nö ki 
te en dõ it;

i) köz re mû kö dik a rend vé del mi szer vek hi va tá sos ál lo -
má nyá nak szol gá la ti jog vi szo nyá val és tár sa da lom biz to sí -
tá si el lá tá sá val kap cso la tos jo gi sza bá lyo zás elõ ké szí té sé -
ben;

j) köz re mû kö dik a pol gár mes te rek, jegy zõk ka taszt ró fa -
vé del mi fel ké szí té sé nek szer ve zé sé ben,

k) ko or di nál ja a kri ti kus inf ra struk tú rá val kap cso la tos
fel ada tok el lá tá sát;

l) irá nyít ja és fel ügye li a ka taszt ró fa vé del mi és tûz vé -
del mi szak mai kép zés és to vább kép zés rend sze rét és szer -
ve it;

m) köz re mû kö dik a pol gá ri vál ság-, ka taszt ró fa- és
 veszélyhelyzeti irá nyí tá si rend szer to vább fej lesz té sé ben;

n) irá nyít ja a vé del mi igaz ga tás – fel adat- és hatáskö -
rébe tar to zó – egyes fel ada ta i nak el lá tá sá ban részt ve võ
szer vek ér te sí té sé vel össze füg gõ te vé keny sé ge ket.

9.  §

(1) A mi nisz ter a mi nõ sí tett ira tok ki vé te lé vel a köz ira -
tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért va ló fe le lõs sé ge
 körében

a) el len õr zi az irat ke ze lé si sza bály zat ban fog lal tak
vég re haj tá sát a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek nél;

b) jó vá hagy ja a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ral egyet ér -
tés ben a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek egye di irat ke ze -
lé si sza bály za ta it, va la mint az ál ta luk ké szí tett egy sé ges
irat ke ze lé si sza bály za tok, to váb bá irat tá ri min ta ter vek ki -
adá sa kor – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter rel kö zö sen –
egyet ér té si jo got gya ko rol;

c) éven te ér té ke li, a köz le vél tá rak el len õr zé si ta pasz ta -
la ta it is fel hasz nál va, a köz fel ada to kat el lá tó szer vek irat -
ke ze lé sé nek hely ze tét, az elekt ro ni kus irat ke ze lés re tör -
ténõ át té rés ta pasz ta la ta it;

d) részt vesz az irat ke ze lé sért fe le lõs és az irat ke ze lést
vég zõ sze mé lyek szak mai kép zé sé vel, to vább kép zé sé vel
kap cso la tos kon cep ci ók ki dol go zá sá ban;

e) éven te rész le tes szak mai tá jé koz ta tót ké szít a köz fel -
ada tot el lá tó szer vek ré szé re, az in ter ne ten a nyil vá nos ság
ré szé re fo lya ma tos tá jé koz ta tást nyújt az egy sé ges irat ke -
ze lés gya kor la ti vég re haj tá sá nak ta pasz ta la ta i ról;

f) az elekt ro ni kus irat ke ze lés fo ko za tos be ve ze té sé hez
szük sé ges in for ma ti kai fel té tel rend szer meg te rem té se
 érdekében

fa) fo lya ma to san gyûj ti, rend sze re zi és elem zi a köz fel -
ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek in for ma ti kai fel té tel -
rend sze ré re, inf ra struk tú rá já ra vo nat ko zó ada to kat;

fb) ko or di nál ja a Kor mány ál tal meg je lölt stra té gi ai
 célok és a ren del ke zés re ál ló anya gi erõ for rá sok figye -
lembe véte lével, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel,
va la mint – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
együtt mû köd ve – a te rü le ti és he lyi ál lam igaz ga tá si szer -
vek, a pol gár mes te ri hi va ta lok és a köz le vél tá rak irat ke ze -
lé se, in for ma ti kai fel té tel rend sze ré nek, inf ra struk tú rá já -
nak meg te rem té sé re irá nyu ló fej lesz té si ter vek elkészí -
tését,

fc) ja vas la to kat dol goz ki a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter rel együtt mû köd ve az fb) pont ban nem
sze rep lõ köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé se in for ma -
ti kai fel té tel rend sze ré nek fej lesz té sé re.
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(2) A mi nisz ter a mi nõ sí tett ira tok ki vé te lé vel a jó vá ha -
gyott fej lesz té si ter vek, va la mint az irat ke ze lés hez fû zõ dõ
szak mai, ügy vi te li és le vél tá ri ér de kek együt tes figye -
lembe véte lével

a) kez de mé nye zi az irat ke ze lés hez al kal ma zan dó be -
me ne ti/ki me ne ti és kom mu ni ká ci ós adat for má tu mo kat
meg ha tá ro zó nem ze ti, il let ve nem zet kö zi leg el fo ga dott
szab vá nyok és aján lá sok ki vá lasz tá sát, adap tá lá sát;

b) meg ha tá roz za, rend szer be fog lal ja és köz zé te szi
mind azo kat az irat ke ze lés hez szük sé ges kí sé rõ ada to kat
(me ta ada to kat), ame lyek az irat ke ze lés so rán ke let kez nek,
meg ha tá roz za ezek egy sé ges el ne ve zé sét, le het sé ges adat -
tar tal mát, meg en ge dett for rá sa it, le írá suk mód ját és azt
 folyamatosan kar ban tart ja;

c) fi gye lem mel kí sé ri az irat ke ze lé si in for ma ti kai rend -
sze rek és esz kö zök al kal maz ha tó sá gát, azok ta nú sí tá sá val
kap cso la tos kö ve tel mé nye ket, elem zé se ket vé gez tet, a
sza bá lyo zás ban fo lya ma to san kö ve ti a tech no ló gi ai fej lõ -
dés ad ta le he tõ sé ge ket, és gon dos ko dik a ta nú sí tás kö ve -
tel mé nye i nek fo lya ma tos kor sze rû sí té sé rõl;

d) rész le tes aján lá so kat fo gal maz meg az irat ke ze lé si
rend sze rek re vo nat ko zó an a köz igaz ga tás ban hasz nál ha tó
kom mu ni ká ci ós kö ve tel mé nyek re, a ha gyo má nyos és
elekt ro ni kus irat ke ze lés ben hasz nál ha tó for má tu mok ra,
anya gok ra és ezek mi nõ sé gi elõ írásaira vo nat ko zó an;

e) rész le tes aján lá so kat fo gal maz meg a mi nisz té ri u -
mok irat tá ri ter ve i nek egy sé ge sí té se ér de ké ben.

10.  §

A mi nisz ter a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért
va ló fe le lõs sé ge kö ré ben

a) irá nyít ja a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók és prog ra -
mok, to váb bá te rü let ren de zé si ter vek rend sze ré nek ki ala -
kí tá sát, mû kö dé sét;

b) elõ ké szí ti az or szág te rü le ti fo lya ma ta i nak ala ku lá -
sá ról és a te rü let fej lesz té si po li ti ka ér vé nye sü lé sé rõl  szóló
or szág gyû lé si be szá mo lót;

c) ki dol goz za a te rü let fej lesz té si tá mo ga tá sok és a
 decentralizáció irány el ve it, a ked vez mé nye zett tér sé gek
be so ro lá sá nak fel té tel rend sze rét, a te rü let fej lesz tést szol -
gá ló pénz ügyi esz kö zök fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it,
 javaslatot tesz a te rü let fej lesz tést szol gá ló köz pon ti és tér -
sé gi pénz esz kö zök ará nyá ra;

d) ki dol goz za a vál lal ko zá si öve ze tek lét re ho zá sá nak
és mû kö dé sé nek sza bá lya it, ja vas la tot tesz vál lal ko zá si
öve ze tek ki je lö lé sé re;

e) köz re mû kö dik a re gi o ná lis és me gyei te rü let fej lesz -
té si ta ná csok mun ká já ban, el lát ja az Or szá gos Te rü let fej -
lesz té si Ta nács ban va ló rész vé tel lel és a Ta nács mû kö dé -
sé vel kap cso la tos fel ada to kat, össze han gol ja a köz pon ti
köz igaz ga tá si szer vek te rü let fej lesz tés sel össze füg gõ
 tevékenységét, biz to sít ja a te rü let fej lesz tés ága za ti és te rü -
le ti sze rep lõi kö zöt ti ko or di ná ci ót;

f) az or szá gos, a ki emelt tér sé gi és a me gyei te rü let ren -
de zé si ter vek össz hang já nak meg te rem té se ér de ké ben
szak mai szem pont ból ál lást fog lal a me gyei te rü let ren de -
zé si ter vek rõl;

g) se gí ti a te rü let- és re gi o ná lis fej lesz tést érin tõ ku ta tá -
si elem zõ te vé keny sé get, e kör ben együtt mû kö dé si meg ál -
la po dá so kat köt, tá mo gat ja a ku ta tá si-fej lesz té si fel ada tok
el lá tá sát;

h) ki ala kít ja és mû köd te ti a te rü let- és re gi o ná lis fej -
lesz tés sel és te rü let ren de zés sel kap cso la tos in for má ci ós és 
adat szol gál ta tá si rend szert;

i) szak mai irá nyí tást gya ko rol a te rü le ti fõ épí té szek
 területfejlesztéssel, va la mint te rü let ren de zés sel össze -
függõ fel ada ta i nak el lá tá sa fe lett, kü lö nös te kin tet tel
 államigazgatási szerv ként vég zett ha tó sá gi fel ada ta ik ra,
to váb bá el lát ja a má sod fo kú te rü let ren de zé si ha tó sá gi fel -
ada to kat, ko or di nál ja a Te rü le ti Fõ épí té szi Hi va ta lok te vé -
keny sé gét;

j) el lát ja a te rü let fej lesz té si ta ná csok tör vényességi fel -
ügye le té nek szak mai irá nyí tá sát;

k) ja vas la tot tesz a Kor mány kép vi se lõ jé re a Ba la ton
Fej lesz té si Ta nács ban, a Bu da pes ti Agg lo me rá ci ós Fej -
lesz té si Ta nács ban és a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok ban;

l) össze han gol ja a Ba la ton nal kap cso la tos össz kor -
mány za ti fel ada to kat, részt vesz a Ba la to ni Tár ca kö zi
 Bizottság te vé keny sé gé ben;

m) köz re mû kö dik a te rü le ti mar ke ting te vé keny ség
kor mány za ti fel ada ta i nak el lá tá sá ban;

n) össze han gol ja a te rü let fej lesz té si cé lo kat és ön kor -
mány za ti fej lesz té se ket köz vet le nül szol gá ló ha zai pénz -
ügyi for rá sok pá lyá za ti rend szer ben tör té nõ fel hasz ná lá -
sát, gon dos ko dik a pá lyá za ti rend szer ki ala kí tá sá ról, elõ -
ké szí té sé rõl, és nyil ván tar tást ve zet a pá lyá za tok ról;

o) mû köd te ti a köz vet len te rü let- és a te rü le ti ön kor -
mány za ti fej lesz té si cé lo kat szol gá ló de cent ra li zált pá lyá -
za ti rend szert;

p) elem zi a tér sé gi fej lesz té si fo lya ma to kat, egy be ve ti
azo kat a gaz da ság po li ti kai és kör nye zet gaz da sá gi cé lok -
kal, gon dos ko dik az azok kal össze füg gõ kor mány za ti
 intézkedések ha tás vizs gá la ta i nak el ké szí té sé rõl;

q) elõ ké szí ti, ki dol goz za és mû köd te ti a te rü let fej lesz -
tés in téz mény-rend sze ré nek (re gi o ná lis, me gyei, kistér -
ségi) kor sze rû sí té sé vel és szak mai fel ügye le té vel kap cso -
la tos fel ada to kat;

r) ki dol goz za és meg va ló sít ja a te rü let fej lesz tés in téz -
mény-rend sze ré nek köz pon ti fi nan szí ro zá sát, to váb bá

s) fel ügye li és szak ma i lag irá nyít ja a kis tér sé gi há ló zat
mun ká ját;

t) ko or di nál ja a re gi o ná lis fej lesz té si és ha tár men ti
ope ra tív prog ra mok ter ve zé sét.

11.  §

A mi nisz ter a te le pü lés fej lesz té sért és te le pü lés ren de zé -
sért va ló fe le lõs sé ge kö ré ben
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a) kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint vég sõ szak mai 
vé le ményt ad a te le pü lé sek te le pü lés ren de zé si esz kö ze i rõl
azok meg ál la pí tá sa elõtt;

b) se gí ti a te le pü lés ren de zést érin tõ ku ta tá si elem zõ
 tevékenységet, tá mo gat ja a ku ta tás-fej lesz té si fel ada tok
el lá tá sát;

c) szak irá nyí tást és szak mai fel ügye le tet gya ko rol a
 területi fõ épí té szek te le pü lés ren de zés sel össze füg gõ fel -
ada ta i nak el lá tá sa fe lett;

d) szak ma i lag irá nyít ja a köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze -
tõ i nek a te le pü lé si ön kor mány za tok te le pü lés ren de zé si
 tevékenysége fe let ti tör vé nyes sé gi el len õr zé sét;

e) ki ala kít ja és mû köd te ti a te le pü lés fej lesz tés sel és
 településrendezéssel kap cso la tos in for má ci ós és adat szol -
gál ta tá si rend szert;

f) köz re mû kö dik a te le pü lé si mar ke ting te vé keny ség
kor mány za ti fel ada ta i nak el lá tá sá ban;

g) gon dos ko dik a föld ta ni ve szély hely zet meg elõ zé sé -
vel és el há rí tá sá val kap cso la tos pá lyá za ti rend szer mû köd -
te té sé rõl;

h) elem zi a te le pü lés fej lesz té si fo lya ma to kat, egybe -
veti azo kat a te rü let fej lesz té si, gaz da ság po li ti kai és kör -
nye zet gaz da sá gi cé lok kal, gon dos ko dik az azok kal össze -
füg gõ kor mány za ti in téz ke dé sek ha tás vizs gá la ta i nak el ké -
szí té sé rõl;

i) gon dos ko dik a te le pü lés üze mel te tés, il let ve kom mu -
ná lis el lá tás kö ré bõl egyes he lyi köz szol gál ta tá sok (te met -
ke zés, ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tás) el lá tá sá nak
szak mai irá nyí tá sá ról és az el lá tás szak mai kö ve tel mé nyei
meg ha tá ro zá sá ról.

12.  §

A mi nisz ter az épí tés ügyért va ló fe le lõs sé ge kö ré ben
a) ja vas la tot tesz az épí tés ügyi stra té gi ai kon cep ci ók és 

prog ra mok meg ala po zá sá ra, ér vé nye sí ti a Kor mány épí -
tés ügyi po li ti ká ját és kép vi se li azo kat a ci vil tár sa da lom -
mal, a szak mai és tár sa dal mi szer ve ze tek kel va ló kap cso -
lat tar tás so rán;

b) köz re mû kö dik az épí tés üggyel kap cso la tos or szá gos 
ku ta tá si-fej lesz té si, ne ve lé si, ok ta tá si, kép zé si kon cep ci ók 
ki dol go zá sá ban;

c) elõ se gí ti – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter, va la -
mint a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter be vo ná sá -
val – az épí té sze ti kul tú ra meg õr zé sét, fenn tart ha tó fej lesz -
té sét és vé del mét, en nek ke re té ben or szá gos ku ta tá si, mû -
sza ki fej lesz té si, va la mint ok ta tá si-ne ve lé si prog ra mo kat
dol goz tat ki és mû köd tet;

d) egyet ér té si jo got gya ko rol az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter rel a ré gé sze ti le lõ he lyek vé det té nyil vá ní tá sa és
a vé dett ség meg szün te té se ügyé ben, to váb bá a Vi lág örök -
ség Ma gyar Nem ze ti Bi zott ság mun ká já ban és a vi lág kul -
tu rá lis és ter mé sze ti örök sé gé nek vé del mé rõl  szóló, az
Egye sült Nem ze tek Ok ta tá si, Tu do má nyos és Kul tu rá lis
Szer ve ze te Ál ta lá nos Kon fe ren ci á já nak ülés sza kán

 Párizsban, 1972. no vem ber 16-án el fo ga dott Egyez mény
vég re haj tá sá ban;

e) részt vesz az aka dály men tes épí tett kör nye zet ala kí -
tá sá val össze füg gõ fel ada tok meg va ló sí tá sá ban;

f) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si hi va ta lok épí tés fel -
ügye le ti és jog al kal ma zá si te vé keny sé gé nek ellenõrzé -
sében;

g) el lát ja a ha tás kö ré be utalt mi nõ ség ügyi, ter mék biz -
ton sá gi, ta nú sí tá si, mi nõ ség biz to sí tá si, ha tó sá gi felügye -
leti fel ada to kat, az áruk és szol gál ta tá sok biz ton sá gá ra
 vonatkozó sza bá lyo zá si fel ada to kat, köz re mû kö dik a nem -
ze ti szab vá nyok ki dol go zá sá ban;

h) köz re mû kö dik a ki emel ke dõ épí té sze ti és ré gé sze ti
em lé kek or szá gos vé dett sé gû vé nyil vá ní tá sá ban, il let ve a
vé dett ség meg szün te té sé ben;

i) gon dos ko dik az épí tés ügy kö ré be tar to zó ha tó sá gi
nyil ván tar tá si rend szer ki ala kí tá sá ról és mû köd te té sé rõl;

j) ja vas la tot tesz az ener gia- és anyag ta ka ré kos épí té si
hul la dé kot új ra hasz no sí tó kör nye zet ba rát épí tés fel ada ta i -
val össze füg gõ, az épü le tek ener gia el lá tá sá val, az épü let -
gé pé szet tel, épü let vil la mos ság gal kap cso la tos pá lyá za tok
tar tal má ra, to váb bá az épí tõ ipart, épí tõ anyag-ipart érin tõ
ál la mi tá mo ga tá sok, pá lyá za tok ki írá sá val, le bo nyo lí tá sá -
val kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ra;

k) össze han gol ja és szak ma i lag irá nyít ja az épí tés ügyi
és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok te vé keny sé gét;

l) egyet ér té si jo got gya ko rol a más mi nisz ter ha tás kö ré -
be tar to zó sa já tos épít mény faj ták, va la mint a mûemlék -
védelem alatt ál ló épít mé nyek re vo nat ko zó sza bá lyo zás
ki ala kí tá sa te kin te té ben;

m) el lát ja az épí té si ter mé kek és fel vo nók meg fe le lõ sé -
gé vel, a fel vo nók és moz gó lép csõk lé te sí té sé vel és mû -
köd te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat;

n) el lát ja az épí té sze ti kul tú ra fej lesz té sé vel és a he lyi
épí té sze ti örök ség meg óvá sá val, va la mint a terv ta ná csok -
kal kap cso la tos fel ada to kat.

13.  §

A mi nisz ter a tu riz mu sért va ló fe le lõs sé gi kö ré ben
a) ki dol goz za a tu riz mu si rá nyí tás cél-, esz köz- és

 intézményrendszerét, fej lesz té si stra té gi á ját, eh hez kap -
cso ló dó an a mar ke ting kon cep ci ót, tu risz ti kai tá mo ga tá si
rend szert, to váb bá az ezek kel kap cso la tos dön té si javas -
latokat;

b) köz re mû kö dik az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok kal
meg va ló su ló tu risz ti kai prog ra mok ki dol go zá sá ban, va la -
mint szak mai vé le mé nye zé sé ben;

c) ki ala kít ja és mû köd te ti a tu riz mus kor mány za ti irá -
nyí tá si és in téz mény rend sze rét;

d) össze han gol ja az eu ró pai uni ós tag ság ból adó dó kor -
mány za ti tu risz ti kai fel ada tok, a tu riz mus fej lesz té sét szol -
gá ló nem zet kö zi prog ra mok vég re haj tá sát, va la mint köz -
re mû kö dik az eu ró pai uni ós tag ság gal össze füg gõ kor -
mány za ti kap cso la tok szer ve zé sé ben, elõ se gí ti a két- és
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több ol da lú nem zet kö zi tu risz ti kai kap cso la tok fejlesz -
tését, to váb bá részt vesz a mul ti la te rá lis és re gi o ná lis nem -
zet kö zi tu risz ti kai szer ve ze tek mun ká já ban;

e) irá nyít ja a bel föl di és nem zet kö zi tu risz ti kai mar ke -
ting te vé keny sé get;

f) együtt mû kö dik az érin tett mi nisz te rek kel a gyer me -
kek és a fi a ta lok is ko lán kí vü li sza bad idõ töl té sé hez kap -
cso ló dó tu risz ti kai szol gál ta tá sok fel té te le i nek fejleszté -
sére vo nat ko zó prog ra mok ki dol go zá sá ban és végrehaj -
tásában;

g) együtt mû kö dik a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter -
rel az if jú sá gi tu riz mus sal kap cso la tos fel ada tok vég re haj -
tá sá ban;

h) együtt mû kö dik a föld mû ve lés ügyi és vidékfejlesz -
tési mi nisz ter rel az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Koncep -
cióval össz hang ban a vi dék fej lesz tés át fo gó kö zép- és
hosszú tá vú stra té gi á já nak ter ve zé sé ben, kü lö nös te kin tet -
tel a fa lu si és ag ro tu riz mus sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá -
sá ra;

i) együtt mû kö dik a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter -
rel a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va talt érin tõ
szak mai fel ada tok el lá tá sá ban.

14.  §

A mi nisz ter a la kás ügyért va ló fe le lõs sé ge kö ré ben

a) gon dos ko dik a Kor mány prog ram la kás ügyi fel ada -
ta i nak meg va ló sí tá sá val kap cso la tos in téz ke dé sek elõ ké -
szí té sé rõl, vég re haj tá sá ról;

b) mû köd te ti az ál la mi tá mo ga tá sú la kás pá lyá za ti rend -
szert.

15.  §

A mi nisz ter a vá lasz tá sok és nép sza va zá sok le bo nyo lí -
tá sá ért va ló fe le lõs sé ge kö ré ben

a) irá nyít ja és szer ve zi a vá lasz tá sok, va la mint az
 országos nép sza va zás le bo nyo lí tá sát;

b) el ké szí ti a vá lasz tá sok és az or szá gos nép sza va zá sok 
költ ség ve té sét és a fe de zet biz to sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas -
la to kat;

c) gon dos ko dik a kor sze rû vá lasz tás tech ni kai esz kö zök 
ki pró bá lá sá ról, kí sér le ti be ve ze té sé rõl.

16.  §

(1) Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz fel -
ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta lá nos kö ve tel mé -
nye i rõl szó ló 335/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let 1.  §-a
az aláb bi (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért fe le -
lõs mi nisz ter e fel adat kö rét a Kor mány za ti Irat ke ze lé si
Fel ügye let út ján lát ja el.”

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

Ha tá ro zatok

Az Országgyûlés
30/2006. (VII. 11.) OGY

határozata
a 2006. évi önkormányzati és kisebbségi választások

pénzügyi támogatásáról*

Az Or szág gyû lés

az ön kor mány za ti kép vi se lõk 2006. évi, to váb bá a nem -
ze ti és et ni kai ki sebb sé gek he lyi ön kor mány za tai 2006.
évi, va la mint a te rü le ti és or szá gos ön kor mány za ta ik 2007. 
évi meg vá lasz tá sa szer ve zé si és le bo nyo lí tá si fel ada ta i nak
vég re haj tá sá ra az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi -
nisz té ri um fe je zet ben a Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cí -
men be lül 4340 mil lió Ft fel hasz ná lá sá val egyet ért.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Bé ki Gab ri el la s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 10-i ülés nap ján fo -
gadta el.

A Köztársasági Elnök
132/2006. (VII. 11.) KE

határozata
a helyi önkormányzati képviselõk és a polgármesterek 

általános választása idõpontjának kitûzésérõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban 
fog lalt jog kö röm ben a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és
a pol gár mes te rek ál ta lá nos vá lasz tá sát 2006. ok tó ber 1-jé -
re (va sár nap ra) tû zöm ki.

Bu da pest, 2006. jú li us 11.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: VI-2/3113/2006.
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A Köztársasági Elnök
133/2006. (VII. 11.) KE

határozata
államtitkárok kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény 46.  § (2) be kez dé se alap ján, a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra

dr. Hor váth Ág nest
az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá,

Gõ gös Zol tánt
a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

 államtitkárává,

dr. Ga ram he gyi Ábelt
a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um állam -

titkárává,

Iván csik Im rét
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá,

dr. Kon do ro si Fe ren cet
az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um ál lam tit ká -

rá vá,

Ko vács Kál mánt
a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ál lam tit -

ká rá vá,

Hor váth né dr. Fek szi Már tát
a Kül ügy mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá,

Gál J. Zol tánt,
Gi lyán Györ gyöt,
Horn Gá bort,
Sze tey Gá bort
a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rá vá,

Ara tó Ger gelyt
az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá,

dr. Uj he lyi Ist vánt
az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um

ál lam tit ká rá vá,

dr. Ka to na Ta mást
a Pénz ügy mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá,

Csiz már Gá bort
a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá

2006. jú li us 1-jei ha tállyal ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. jú li us 1.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. jú li us 1.

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

KEH ügy szám: V-1/2960/2006.

A Miniszterelnök
41/2006. (VII. 7.) ME

határozata
szakállamtitkárok kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint
a  Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vény 57. §-ában fog lalt jog kö röm ben,
az il le té kes mi nisz te rek ja vas la tá ra

dr. Ko vá csy Zsom bort és
dr. Ra pi Ilo na Ka ta lint

az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,

Be ne dek Fü lö pöt,
Fi csor Ádá mot,
dr. Máhr And rást és
Sir man Fe ren cet

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

Egyed Gé zát,
Fels mann Ba lázst és
Mé szá ros né Pe re dy Gab ri el lát

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

Ba li Jó zse fet,
dr. Fü re di Ká rolyt és
Wapp ler né dr. Ba logh Ág nest

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um,

dr. Ga dó Gá bort,
Je nei Zol tánt,
dr. Lé va y né dr. Fa ze kas Ju di tot és
dr. Papp Im rét

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

dr. Er dey Györ gyöt,
Ha raszt hy Lász lót,
Tát rai Mik lóst és
dr. Var ga Mik lóst

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

dr. Iván Gá bort,
dr. Szõ ke Lász lót,
dr. Ud var di Ivánt és
Vár ko nyi Lász lót

a Kül ügy mi nisz té ri um,

dr. Du dás Fe ren cet,
Gé me si Fe ren cet,
Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan nát és
Tóth Mik lóst

a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal,

Bo gyay Ka ta lint,
dr. Man herz Ká rolyt,
dr. Schne i der Már tát,
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dr. Szü di Já nost és
Zá vecz Fe ren cet

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

dr. Buj do só Sán dort,
El bert Gá bort,
dr. So mo gyi Zol tánt,
dr. Sza ló Pé tert és
dr. Vi rág Ru dol fot

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

Ka rá csony Im ré nét,
Ko vács Ál most,
Mar kó And re át és
dr. Vár fal vi Ist vánt

a Pénz ügy mi nisz té ri um,

dr. Her czog Lász lót,
Hor nung né Ra uh Edi tet,
dr. Szé kely Ju di tot és
dr. Tar csi Gyu lát

a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um szakállam -
titkárává

2006. jú li us 1-jei ha tállyal ki ne ve zem.

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

Az Alkotmánybíróság
34/2006. (VII. 13.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló el já rás ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a sa já tos épít -
mény faj ták kö ré be tar to zó hon vé del mi és ka to nai cé lú
épít mé nyek re vo nat ko zó épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé -
si el já rá sok sza bá lya i ról  szóló 40/2002. (III. 21). Korm.
ren de let 8.  § (3) be kez dé se alkot mány elle nes, ezért azt
2006. ok tó ber 31-ei ha tállyal meg sem mi sí ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.*

*Az in do ko lás a Ma gyar Köz löny 2006. jú li us 13-án meg je lent 84. szá -
má ban fel lel he tõ.

Az Alkotmánybíróság
35/2006. (VII. 13.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság ön kor mány za ti ren de let alkot -
mány elle nességének vizs gá la tá ra irá nyu ló el já rás ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Nagy ko vá -
csi Zsí ros-he gyen az ön kor mány zat ál tal meg va ló sí tott
szenny víz el ve ze tõ csa tor na-köz mû be ru há zás hoz kap cso -
ló dó köz mû ve sí té si hoz zá já ru lás ról  szóló, Nagy ko vá csi
Nagy köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek
28/2005. (XI. 10.) ren de le te 1., 2., 3. és 4.  §-a alkot mány -
elle nes, ezért azo kat – hatályba lépésükre vissza ha tó ha -
tállyal – meg sem mi sí ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.*

*Az in do ko lás a Ma gyar Köz löny 2006. jú li us 13-án meg je lent 84. szá -
má ban fel lel he tõ.

Köz le mé nyek

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
köz le mé nye

a 37/2003. (VIII. 14.) BM rendelettel alapított
Magyar Közigazgatási Minõség Díj

2006. évi adományozásáról

A Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Díj Bi zott ság elõ ter -
jesz té sé re a mi nisz ter a Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség
Dí jat 2006-ban – ki ma gas ló mi nõ ség ügyi ered mé nye ik
alap ján – az aláb bi köz igaz ga tá si szer vek nek adomá -
nyozta:

– Vas Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal
– Bu da pest Fõ vá ros VII. ke rü let Er zsé bet vá ros Ön -

kormányzatának Pol gár mes te ri Hi va ta la.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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Aba új szán tó Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 635 217 – 635 217 686 801 – 686 801
I. Im ma te ri á lis ja vak 514 – 514 279 – 279
II. Tár gyi esz kö zök 610 429 – 610 429 663 628 – 663 628
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 24 274 – 24 274 22 894 – 22 894
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re átadott 

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 66 457 – 66 457 70 716 – 70 716

I. Kész le tek 966 – 966 953 – 953
II. Kö ve te lé sek 14 749 – 14 749 15 815 – 15 815
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 6 283 – 6 283 2 423 – 2 423
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 44 459 – 44 459 51 525 – 51 525

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 701 674 – 701 674 757 517 – 757 517

D) SAJÁT TÕKE 549 546 3 108 552 654 591 045 – 591 045
1. In du ló tõ ke 47 404 – 47 404 47 404 – 47 404
2. Tõ ke vál to zá sok 502 142 3 108 502 250 543 641 – 543 641
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 2 602 – 2 602 6 443 – 6 443
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 2 602 – 2 602 6 443 – 6 443
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 549 526 –3 108 146 418 160 029 – 160 029
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 26 000 – 26 000 – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 75 386 –3 108 72 278 112 524 – 112 524
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 48 140 – 48 140 47 505 – 47 505

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 701 674 – 701 674 757 517 – 757 517

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 276 808 282 447 278 278
02. Munk aadókat terhelõ járulék 93 820 98 913 92 979
03. Do lo gi kiadások 175 851 180 329 180 558
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 123 071 108 897 109 605
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 34 750 73 772 49 331
07. Felhalmozási kiadások 9 450 10 633 29 655
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen 713 750 754 991 740 406
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 25 035 25 035 26 021
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen 25 035 25 035 26 021
12. Pénzfor gal mi kiadások 738 785 780 026 766 427
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 976 2 976 –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 7 066

15. Kiadások össze sen 741 761 783 002 773 493

16. Intézményi mûködési bevéte lek 57 588 57 588 53 734

17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 238 572 239 637 238 887

18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 20 210 20 210 8 646

19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 7 210 7 210 8 086

20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 354 801 412 960 448 307

21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 318 447 367 624 367 624

22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen 671 171 730 395 749 574

23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 70 590 48 367 20 694

24. Értékpapírok bevéte lei – – –

25. Finanszírozási bevéte lek össze sen 70 590 48 367 20 694

26. Pénzfor gal mi bevéte lek 741 761 778 762 770 268

27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – 4 240 2 004

28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – –635

29. Bevéte lek össze sen 741 761 783 002 771 637

30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége –45 555 –23 332 11 172

31. Finanszírozási mûveletek eredménye 45 555 23 332 –5 327

32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – –7 701

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 5 988 – 5 988 2 128 – 2 128

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 
lások egy en le ge –3 386 – –3 386 4 315 – 4 315

3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma radványa – – – – – –

4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 
eredménye – – – – – –

5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 2 602 – 2 602 6 443 – 6 443

6. Finanszírozásból származó kor rek ciók –147 – –147 –21 209 – –21 209

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –

8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 
alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

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

10. Módosított pénzmaradvány 2 455 – 2 455 –14 766 – –14 766

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 
fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Abaújszántó Város Önkormányzat 2005. évi 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 költségvetési
beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek
szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Abaújszántó Város Önkormányzat és
intézményei 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Véleményem korlátozása nélkül felhívom a figyelmet arra, hogy az egyszerûsített mérlegen szereplõ tárgyi eszközök nettó
állománya nem mutatja a számviteli törvény elõírásai szerinti tényleges, valós nettó értéket, mivel a polgármesteri hivatal új tárgyi
eszközeinek aktiválása nem a tényleges használatba vételkor, hanem a beruházási számla kifizetésekor történt meg. Így kevesebb
értékcsökkenés került elszámolásra a vizsgált idõszakban, illetve maradtak el aktiválások. Az általam vélelmezett eltérés az
önkormányzat számviteli politikája és a könyvvizsgálat szempontjából nem tekinthetõ lényegesnek és jelentõsnek.

A figyelemfelhívó megjegyzésben feltárt hiányosságok nem befolyásolják az önkormányzat tényleges vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetének megítélését, mindezek alapján nem került sor minõsített záradék kiadására.

Battáné Pétervári Éva s. k.,
könyvvizsgáló

Al só örs Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 5 998 243 – 5 998 243 6 043 394 – 6 043 394
I. Im ma te ri á lis ja vak 424 – 424 7 431 – 7 431

II. Tár gyi esz kö zök 5 622 073 – 5 622 073 5 665 606 – 5 665 606
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 11 560 – 11 560 10 982 – 10 982
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 364 186 – 364 186 359 375 – 359 375
B) FORGÓESZKÖZÖK 57 435 – 57 435 51 743 – 51 743

I. Kész le tek 353 – 353 442 – 442
II. Kö ve te lé sek 35 987 – 35 987 31 736 – 31 736

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 4 970 – 4 970 3 474 – 3 474
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 125 – 16 125 16 091 – 16 091

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 055 678 – 6 055 678 6 095 137 – 6 095 137

D) SAJÁT TÕKE 5 920 858 – 5 920 858 5 926 859 – 5 926 859
1. In du ló tõ ke 43 248 – 43 248 43 248 – 43 248
2. Tõ ke vál to zá sok 5 877 610 – 5 877 610 5 883 611 – 5 88 611
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 13 467 – 13 467 13 941 – 13 941
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 13 467 – 13 467 13 941 – 13 941

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 121 353 – 121 353 154 337 – 154 337

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 59 919 – 59 919
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 113 725 – 113 725 88 794 – 88 794

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 628 – 7 628 5 624 – 5 624

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 055 678 – 6 055 678 6 095 137 – 6 095 137
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Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 134 911 135 185 130 050
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 43 339 43 413 40 906
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 134 180 142 297 130 039
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 8 300 10 282 8 496
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 29 161 29 797 26 485
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás – – –
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 83 835 81 528 72 655
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
– 3 686 3 686

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 433 726 446 188 412 317
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 13 800 29 445 30 129
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 42 332 42 332 123 110
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – 600 600
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) 56 132 72 377 153 839
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 489 858 518 565 566 156
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 15 510 3 947 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –34
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 505 368 522 512 566 122
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 111 763 111 763 71 767
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 190 480 188 210 182 824
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok – – –
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te -

lek
– 780 882

28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 32 540 32 540 8 560
29. 28-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 28 900 28 900 4 920
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

43 728 50 919 59 440

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 54 452 55 928 63 730
33. 32-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 47 035 49 176 49 176
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 1 150 1 150 1 178
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
432 113 441 290 388 381

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 62 285 62 285 64 760
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 2 500 2 500 108 885
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei 3 500 4 100 4 604
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) 64 785 68 885 178 249
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 500 398 510 175 566 630
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 4 970 12 337 2 233
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 – – –2 004
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 505 368 522 512 566 859
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(+)]
–12 153 3 492 –21 703

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 8 653 –3 492 24 410
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) – – –1 970
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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. Zá ró pénz kész let 4 970 – 4 970 3 474 – 3 474
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 8 497 – 8 497 10 467 – 10 467
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 22 108 – 22 108 18 601 – 18 601
 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) –8 641 – –8 641 –4 660 – –4 660
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 4 032 – 4 032 2 471 – 2 471
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

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

(5±6±7±8±9) –4 609 – –4 609 –2 189 – –2 189
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 – – – – – –
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Koc sisné Pálffy Ga briel la s. k.,
könyvvizsgáló
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Arnót 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 1 278 343 – 1 278 343 1 261 489 – 1 261 489
I. Immateriális ja vak 116 – 116 222 – 222
II. Tárgyi eszközök 1 175 987 – 1 175 987 1 163 226 – 1 163 226
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök – – – – – –
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök 102 240 – 102 240 98 041 – 98 041
B) FORGÓESZKÖZÖK 28 898 – 28 898 28 391 – 28 391

I. Készle tek 432 – 432 535 – 535
II. Követelések 2 376 – 2 376 1 742 – 1 742
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 15 443 – 15 443 13 587 – 15 443
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10 647 – 10 647 12 527 – 12 527

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 307 241 – 1 307 241 1 289 880 – 1 289 880

D) SAJÁT TÕKE 1 266 389 – 1 266 389 1 242 048 – 1 242 048
1. Induló tõke 77 495 – 77 495 77 495 – 77 495
2. Tõkeváltozások 1 188 894 – 1 188 894 1 164 553 – 1 164 553
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 13 038 – 13 038 12 105 – 12 105
I. Költségvetési tar talékok 13 038 – 13 038 12 105 – 12 105
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 27 814 – 27 814 35 727 – 35 727
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 3 312 – 3 312 3 600 – 3 600
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 11 450 – 11 450 18 118 – 18 118
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 13 052 – 13 052 14 009 – 14 009

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 307 241 – 1 307 241 1 289 880 – 1 289 880

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 161 151 175 513 169 274
02. Munk aadókat terhelõ járulék 53 754 58 519 56 510
03. Do lo gi kiadások 78 695 86 339 78 588
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 54 495 73 168 70 532
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 850 5 250 5 493
07. Felhalmozási kiadások 4 991 9 133 8 542
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen 353 936 407 922 388 939
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 3 313 3 313 3 313
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen 3 313 3 313 3 313
12. Pénzfor gal mi kiadások 357 249 411 235 392 252
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 17 915 15 633 –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 1 880

15. Kiadások össze sen 375 164 426 868 394 132

16. Intézményi mûködési bevéte lek 13 374 13 374 12 908

17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 135 320 139 595 136 170

18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 5 000 9 356 4 313

19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –

20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 175 526 226 209 227 328

21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 167 174 191 138 191 138

22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen 329 220 388 534 380 719

23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 32 730 23 237 10 600

24. Értékpapírok bevéte lei – – –

25. Finanszírozási bevéte lek össze sen 32 730 23 237 10 600

26. Pénzfor gal mi bevéte lek 361 950 411 771 391 319

27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 13 214 15 097 14 921

28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – 957

29. Bevéte lek össze sen 375 164 426 868 407 197

30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége –29 417 –19 924 6 701

31. Finanszírozási mûveletek eredménye 358 637 408 458 388 006

32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – –923

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 15 443 – 15 443 13 587 – 13 587

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 
lások egy en le ge –2 405 – –2 405 –1 482 – –1 482

3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad-
 ványa – – – – – –

4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 
eredménye – – – – – –

5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 13 038 – 13 038 12 105 – 12 105

6. Finanszírozásból származó kor rek ciók –1 903 – –1 903 –10 – –10

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –

8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl
 alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

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

10. Módosított pénzmaradvány 11 135 – 11 135 12 095 – 12 095

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 
fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

12. Kötele zettséggel ter helt pénzmaradvány 11 135 – 11 135 12 095 – 12 095

13. Sza bad pénzmaradvány – – – – – –
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Arnót Község Önkormányzat 2005. évi 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 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.

A 2005. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Arnót Község Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl
megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadásban készített vagyonkimutatásban szereplõ
értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Véleményem korlátozása nélkül felhívom Arnót Község Önkormányzat vezetõinek figyelmét a következõkre:
– tekintettel a belsõ ellenõrzésre vonatkozó új elõírásokra, kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatba épített belsõ ellenõrzés

végrehajtására,
– az eszközök értékelése során be kell tartani a számviteli törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elõírásait.

Gyõrffi Dezsõ s. k.,
könyvvizsgáló

Bag Nagyközség 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 2 880 452 – 2 880 452 2 811 481 (–)241 2 811 240
I. Immateriális ja vak 3 845 – 3 845 1 507 – 1 507
II. Tárgyi eszközök 1 628 053 – 1 628 053 1 602 712 (–)241 1 602 471
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 274 – 274 244 – 244
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök 1 248 280 – 1 248 280 1 207 018 – 1 207 018
B) FORGÓESZKÖZÖK 42 573 – 42 573 21 084 855 21 939

I. Készle tek – – – – – –
II. Követelések 12 696 – 12 696 8 288 855 9 143
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 18 236 – 18 236 1 280 – 1 280
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 11 641 – 11 641 11 516 – 11 516

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 923 025 – 2 923 025 2 832 565 614 2 833 179

D) SAJÁT TÕKE 2 336 021 – 2 336 021 2 268 766 614 2 269 380
1. Induló tõke 22 870 – 22 870 22 870 – 22 870
2. Tõkeváltozások 2 313 151 – 2 313 151 2 245 896 614 2 246 510

E) TARTALÉKOK 11 018 – 11 018 (–)4 836 – (–)4 836
I. Költségvetési tar talékok 11 018 – 11 018 (–)4 836 – (–)4 836
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 575 986 – 575 986 568 635 – 568 635
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 536 840 – 536 840 519 573 – 519 573
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 20 287 – 20 287 31 430 – 31 430
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 18 859 – 18 859 17 632 – 17 632

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 923 025 – 2 923 025 2 832 565 614 2 833 179
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Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 217 551 217 080 212 751
02. Munk aadókat terhelõ járulék 70 894 70 894 69 506
03. Do lo gi kiadások 99 845 114 914 110 484
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 64 100 67 952 66 348
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás – – –
07. Felhalmozási kiadások – 12 459 12 786
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen 452 390 483 299 471 875
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai – – –
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen – – –
12. Pénzfor gal mi kiadások 452 390 483 299 471 875
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 6 475 6 475 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – (–)125
15. Kiadások össze sen 458 865 489 774 471 750
16. Intézményi mûködési bevéte lek 42 957 40 977 44 742
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 196 922 194 382 188 213
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 147 6 501 6 427
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 147 6 501 6 427
20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 189 456 204 552 209 117
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása – – –
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen 429 482 446 412 448 499
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 29 383 29 383 7 522
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen 29 383 29 383 7 522
26. Pénzfor gal mi bevéte lek 458 865 475 795 456 021
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – 13 979 13 979
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – (–)1 246
29. Bevéte lek össze sen 458 865 489 774 468 754
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (–)29 383 (–)29 383 (–)9 397
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 29 383 29 383 7 522
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – (–)1 121

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 18 236 – 18 236 1 261 – 1 261
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egy en le ge (–)7 218 – (–)7 218 (–)6 097 – (–)6 097
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad- 

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 11 018 – 11 018 (–)4 836 – (–)4 836

1350 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 16. szám



Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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. Finanszírozásból származó kor rek ciók – – – 3 721 – 3 721
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (–)6 275 (–)1 230 (–)7 505 – – –
8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 

alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön 

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 4 743 (–)1 230 3 513 (–)1 115 – (–)1 115
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból
 fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból a köte le zettséggel ter helt 

pénzmaradvány – – – – 351 351
13. A 10. sorból a sza bad pénzmaradvány 4 743 (–)1 230 3 513 – (–)1 466 (–)1 466

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során az 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 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.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Bag Nagyközség Önkormányzata 2005. december 31-én
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl valós képet ad.

Kiss Fe renc s. k.,
könyvvizsgáló

Ba gamér Na gyközség 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 572 119 – 572 119 676 829 –897 675 932
I. Immateriális ja vak 1 206 – 1 206 2 328 – 2 328
II. Tárgyi eszközök 554 956 – 554 956 658 559 – 658 559
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 15 358 – 15 358 15 365 –897 14 468
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök 599 – 599 577 – 577
B) FORGÓESZKÖZÖK 21 148 –21 21 127 21 067 –9 928 11 139

I. Készle tek 611 – 611 373 – 373
II. Követelések 1 365 –21 1 344 1 048 – 1 048
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 8 268 – 8 268 9 346 – 9 346
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10 904 – 10 904 10 300 –9 928 372

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 593 267 –21 593 246 697 896 –10 825 687 071
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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 538 395 –21 538 374 574 486 –897 573 589
1. Induló tõke 56 733 – 56 733 56 733 – 56 733
2. Tõkeváltozások 481 662 –21 481 641 517 753 –897 516 856
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 2 262 – 2 262 7 –9 928 –9 921
I. Költségvetési tar talékok 2 262 – 2 262 7 –9 928 –9 921
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 52 610 – 52 610 123 403 – 123 403
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek – – – – – –
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 35 700 – 35 700 103 764 – 103 764
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 16 910 – 16 910 19 639 – 19 639

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 593 267 –21 593 246 697 896 –10 825 687 071

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 226 248 227 590 215 180
02. Munk aadókat terhelõ járulék 73 724 74 466 70 517
03. Do lo gi kiadások 102 807 107 570 103 030
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 141 353 141 449 137 585
05. Ellátottak juttatásai 950 2 334 2 243
06. Felújítás – – –
07. Felhalmozási kiadások 20 367 56 218 45 377
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen 565 449 609 627 573 932
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 32 452 32 452 26 060
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen 32 452 32 452 26 060
12. Pénzfor gal mi kiadások 597 901 642 079 599 992
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 1 514 – –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – –604
15. Kiadások össze sen 599 415 642 079 599 388
16. Intézményi mûködési bevéte lek 22 307 22 307 25 087
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 169 962 170 049 168 768
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 60 219 219
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 328 125 380 811 387 843
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 310 023 337 775 337 775
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen 520 454 573 386 581 917
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 78 961 57 186 15 820
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen 78 961 57 186 15 820
26. Pénzfor gal mi bevéte lek 599 415 630 572 597 737
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – 11 507 11 507
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – 2 737
29. Bevéte lek össze sen 599 415 642 079 611 981
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége –46 509 –24 734 19 492
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 46 509 24 734 –10 240
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – 3 341
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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 8 260 – 8 260 9 346 – 9 346

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 
lások egy en le ge –5 998 – –5 998 –9 339 –9 928 –19 267

3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad- 
ványa – – – – – –

4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 
eredménye – – – – – –

5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 2 262 – 2 262 7 –9 928 –9 921

6. Finanszírozásból származó kor rek ciók 9 245 – 9 245 3 067 – 3 067

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –

8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 
alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

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

10. Módosított pénzmaradvány 11 507 – 11 507 3 074 –9 928 –6 854

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból
 fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Bagamér Nagyközség Önkormányzat egyszerûsített éves 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 az elõzõ szakaszban
ismertetett ténynek az egyszerûsített éves beszámolóra gyakorolt hatásának kivételével a magyar számviteli törvényben foglaltak és a
Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a fenti korlátozással Bagamér Nagyközség Önkormányzat 2005. december
31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Na gy Csa ba s. k.,
könyvvizsgáló
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Bakonyjákó 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 226 303 – 226 303 279 077 37 172 316 249
I. Immateriális ja vak 40 022 –37 406 2 616 13 740 – 13 740
II. Tárgyi eszközök 180 533 30 514 211 047 259 601 –4 171 255 430
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök – – – – 37 072 37 072
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök 5 748 6 892 12 640 5 736 4 271 10 007
B) FORGÓESZKÖZÖK 73 549 –1 581 71 968 56 372 –2 218 54 154

I. Készle tek 116 – 116 – – –
II. Követelések 2 411 730 3 171 2 991 225 3 216
III. Értékpapírok 10 464 –2 443 8 021 10 464 –2 443 8 021
IV. Pénzeszközök 52 276 132 52 408 35 660 – 35 660
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 8 252 – 8 252 7 257 – 7 257

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 299 852 –1 581 298 271 335 449 34 954 370 403

D) SAJÁT TÕKE 224 717 –81 398 143 319 276 315 –60 252 216 063
1. Induló tõke 29 001 – 29 001 29 001 – 29 001
2. Tõkeváltozások 195 716 –81 398 114 318 247 314 –60 252 187 062
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 50 303 –156 50 147 33 179 – 33 179
I. Költségvetési tar talékok 50 303 –156 50 147 33 179 – 33 179
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 24 832 79 973 104 805 25 955 95 206 121 161
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 6 460 80 595 87 055 10 271 95 206 105 477
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 8 147 –622 7 525 5 946 – 5 946
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 225 – 10 225 9 738 – 9 738

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 299 852 –1 581 298 271 335 449 34 954 370 403

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 113 737 152 763 147 481
02. Munk aadókat terhelõ járulék 36 128 52 113 49 821
03. Do lo gi kiadások 61 546 91 691 84 262
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 20 577 87 380 83 180
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 2 037 7 705 7 705
07. Felhalmozási kiadások 20 875 43 306 42 958
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen – – –
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 1 422 645 645
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen – – –
12. Pénzfor gal mi kiadások 256 322 435 603 416 052
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 2 673 10 716 –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – –995
15. Kiadások össze sen 258 995 446 319 415 057
16. Intézményi mûködési bevéte lek 10 251 10 559 10 487
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 44 417 55 839 55 177
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 1 000 3 524 3 524
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 180 514 325 553 329 740
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 74 244 122 265 122 265
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen – – –
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 2 000 – –
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen – – –
26. Pénzfor gal mi bevéte lek 238 182 395 475 398 928
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 20 813 50 844 45 077
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – –487
29. Bevéte lek össze sen 258 995 446 319 443 518

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 52 276 132 52 408 35 660 – 35 660
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egy en le ge –1 973 – –1 973 –2 481 – –2 481
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma radványa 10 463 – 10 463 6 966 – 6 966
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 39 840 132 39 972 26 213 – 26 213
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók –217 – –7 19 11 – 11
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások 1 544 – 1 544 2 494 – 2 494
8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 

alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön 

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 41 167 132 40 797 28 718 – 28 718
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 

fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hitelesítõ záradék:
A könyvvizsgálat során az államháztartás szervezete éves költségvetési beszámolóját (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 éves
költségvetési beszámolót (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 éves költségvetési beszámoló (az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló)
az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a vagyonkataszterben szereplõ adatok és a tárgyi eszközök analitika
egyezõségének megvalósítására, valamint a részesedések befektetett pénzügyi eszközök közé történõ nyilvántartásba vételére.

Olma Fri gy es s. k.,
könyvvizsgáló
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Balatonalmádi Város 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 10 186 346 – 10 186 346 9 909 950 – 9 909 950
I. Immateriális ja vak 20 013 – 20 013 14 345 – 14 345

II. Tárgyi eszközök 8 855 204 – 8 855 204 8 881 801 – 8 881 801
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 502 433 – 502 433 227 407 – 227 407
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 808 696 – 808 696 786 037 – 786 037
B) FORGÓESZKÖZÖK 278 496 – 278 496 600 393 – 600 393

I. Készle tek 207 – 207 233 – 233
II. Követelések 70 760 – 70 760 72 469 – 72 469

III. Értékpapírok – – – 314 302 – 314 302
IV. Pénzeszközök 175 560 – 175 560 178 327 – 178 327
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 31 969 – 31 969 35 062 – 35 062

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 10 464 842 – 10 464 842 10 509 983 – 10 509 983

D) SAJÁT TÕKE 9 364 848 – 9 364 848 9 457 351 – 9 457 351
1. Indulótõke 470 243 – 470 243 470 243 – 470 243
2. Tõkeváltozások 8 894 605 – 8 894 605 8 987 108 – 8 987 108
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 167 456 – 167 456 175 694 – 175 694
I. Költségvetési tar talékok 167 456 – 167 456 175 694 – 175 694

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 932 538 – 932 538 876 938 – 876 938

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 803 465 – 803 465 753 600 – 753 600
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 88 809 – 88 809 85 453 – 85 453

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 40 264 – 40 264 37 885 – 37 885

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 10 464 842 – 10 464 842 10 509 983 – 10 509 983

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 513 169 533 434 507 528
02. Munk aadókat terhelõ járulék 167 879 173 265 163 036
03. Do lo gi kiadások 375 597 450 778 401 473
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 123 757 154 753 112 993
05. Ellátottak juttatásai 194 194 194
06. Felújítás 7 967 74 365 39 382
07. Felhalmozási kiadások 491 508 653 315 163 830
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 1 680 071 2 040 104 1 388 436
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 59 640 51 735 51 735
10. Értékpapírok kiadásai – – 70 923
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 59 640 51 735 122 658
12. Pénzfor gal mi kiadások 1 739 711 2 091 839 1 511 094
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 99 912 208 659 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 3 093
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 1 839 623 2 300 498 1 514 187
16. Intézményi mûködési bevéte lek 274 541 278 754 267 694
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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 bevéte lei 710 601 713 895 707 196
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 44 880 111 612 90 797
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 633 118 772 608 435 134
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 384 393 460 592 307 304
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 1 663 140 1 876 869 1 500 821
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 139 214 12 794 18 511
24. Értékpapírok bevéte lei 33 149 243 379 –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 172 363 256 173 18 511
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 1 835 503 2 133 042 1 519 332
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 4 120 167 456 67 210
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – –1 835
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 1 839 623 2 300 498 1 584 707
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27+8+13) –112 723 –204 438 179 595
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 112 723 204 438 –104 147
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –4 928

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 174 890 – 174 890 178 200 – 178 200
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –7 434 – –7 434 –2 506 – –2 506
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa (–) 124 796 – 124 796 107 285 – 107 285
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 42 660 – 42 660 68 409 – 68 409
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) 3 853 – 3 853 3 722 – 3 722
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) 46 513 – 46 513 72 131 – 72 131
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Rénes Mária s. k.,
könyvvizsgáló
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Balatonfûzfõ Város 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 8 795 316 – 8 795 316 8 843 389 – 8 843 389
I. Immateriális ja vak 31 808 – 31 808 42 966 – 42 966

II. Tárgyi eszközök 8 411 725 – 8 411 725 8 511 707 – 8 511 707
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 270 125 – 270 125 210 003 – 210 003
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 81 658 – 81 658 78 713 – 78 713
B) FORGÓESZKÖZÖK 150 751 – 150 751 146 629 – 146 629

I. Készle tek 2 630 – 2 630 1 814 – 1 814
II. Követelések 63 687 – 63 687 94 975 – 94 975

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 48 222 – 48 222 13 817 – 13 817
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 36 212 – 36 212 36 023 – 36 023

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 8 946 067 – 8 946 067 8 990 018 – 8 990 018

D) SAJÁT TÕKE 8 769 422 – 8 769 422 8 722 040 – 8 722 040
1. Indulótõke 148 068 – 148 068 148 068 – 148 068
2. Tõkeváltozások 8 621 354 – 8 621 354 8 573 972 – 8 573 972
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 57 033 – 57 033 22 932 – 22 932
I. Költségvetési tar talékok 57 033 – 57 033 22 932 – 22 932

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 119 612 – 119 612 245 046 – 245 046

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 22 012 – 22 012 72 111 – 72 111
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 70 199 – 70 199 146 027 – 146 027

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 27 401 – 27 401 26 908 – 26 908

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 8 946 067 – 8 946 067 8 990 018 – 8 990 018

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 508 257 524 789 512 571
02. Munk aadókat terhelõ járulék 160 654 164 019 160 322
03. Do lo gi kiadások 309 880 333 382 286 331
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 40 510 53 456 53 135
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás – 70 388 70 387
07. Felhalmozási kiadások 157 241 175 180 162 192
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 1 176 542 1 321 214 1 244 938
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 41 343 11 519 11 519
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 41 343 11 519 11 519
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+11) 1 217 885 1 332 733 1 256 457
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 42 959 15 584 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – –189
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 1 260 844 1 348 317 1 256 268
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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 bevéte lek 127 142 107 287 78 817
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 683 427 667 017 657 859
18. Felhalmozási és tõkejellegû bevéte lek 182 925 148 489 119 540
19. 18.-ból önkorm. sajátos fel halm.-i és tõkebevételei 67 098 60 417 34 700
20. Támogatás, kiegészítõ és/va gy átvett pénzeszközök 180 574 238 787 236 054
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 149 102 179 785 179 785
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 1 174 068 1 161 580 1 092 270
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 60 000 130 086 130 086
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 60 000 130 086 130 086
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 1 234 068 1 291 666 1 222 356
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 26 776 56 651 57 106
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – –493
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 1 260 844 1 348 317 1 278 969
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27–8–13) –18 657 –118 567 –95 562
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 18 657 118 567 118 567
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –304

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 48 222 – 48 222 13 817 – 13 817
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) 8 811 – 8 811 9 115 – 9 115
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) – – – – – –
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 57 033 – 57 033 22 932 – 22 932
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –382 – –382 381 – 381
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) 56 651 – 56 651 23 313 – 23 313
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból köte le zettséggel ter helt maradvány 56 651 – 56 651 23 313 – 23 313
13. A 10. sorból sza bad pénzmaradvány – – – – – –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ba la ton fûz fõ Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját (lásd: mel -
lék le tek sze rin ti ki mu ta tá so kat, vo nat ko zó tel jes sé gi nyi lat ko za tot), 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  készítették el. Bizonyosságot szereztem arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem
tartalmaznak lényeges hibás állításokat.

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, Ba la ton fûz fõ Vá ros Ön kor mány za ta és in téz -
mé nyei 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés eredményérõl megbízható és 
valós képet ad.

Belény e si Csa ba s. k.,
könyvvizsgáló

Balatonvilágos 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 3 634 605 – 3 634 605 3 631 355 – 3 631 355
I. Immateriális ja vak 2 106 – 2 106 3 770 – 3 770

II. Tárgyi eszközök 3 117 270 – 3 117 270 3 149 718 – 3 149 718
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 94 463 – 94 463 71 549 – 71 549
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 420 766 – 420 766 406 318 – 406 318
B) FORGÓESZKÖZÖK 133 908 – 133 908 128 403 – 128 403

I. Készle tek 14 907 – 14 907 16 502 – 16 502
II. Követelések 23 095 – 23 095 16 708 – 16 708

III. Értékpapírok 34 161 – 34 161 63 348 – 63 348
IV. Pénzeszközök 55 094 – 55 094 24 826 – 24 826
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6 651 – 6 651 7 019 – 7 019

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 768 513 – 3 768 513 3 759 758 – 3 759 758

D) SAJÁT TÕKE 3 691 295 – 3 691 295 3 668 934 – 3 668 934
1. Indulótõke 120 495 – 120 495 120 495 – 120 495
2. Tõkeváltozások 3 570 800 – 3 570 800 3 548 439 – 3 548 439
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 54 675 – 54 675 15 238 – 15 238
I. Költségvetési tar talékok 54 675 – 54 675 15 238 – 15 238

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 22 543 – 22 543 75 586 – 75 586

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 288 – 288 27 389 – 27 389
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 15 185 – 15 185 31 590 – 31 590

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 7 070 – 7 070 16 607 – 16 607

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 768 513 – 3 768 513 3 759 758 – 3 759 758
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Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 133 300 137 306 134 294
02. Munk aadókat terhelõ járulék 41 603 42 835 42 417
03. Do lo gi kiadások 121 436 138 864 123 211
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 34 710 36 017 26 359
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 6 388 72 592 65 634
07. Felhalmozási kiadások 5 872 22 681 19 455
08. Hi te lek kiadásai 6 368 8 543 8 484
09. Értékpapírok kiadásai – – 29 187
10. Pénzfor gal mi kiadások (01+…+09) 349 677 458 838 459 041
11. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 20 304 33 425 –
12. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 368
13. Kiadások össze sen (10+11+12) 369 981 492 263 459 409
14. Intézményi mûködési bevéte lek 53 945 62 326 68 466
15. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 188 766 192 614 192 986
16. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 13 900 45 631 41 919
17. 16.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 13 900 33 419 29 527
18. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 62 955 87 344 84 425
19. 18.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 56 639 74 824 74 824
20. Hi te lek bevéte lei 2 540 31 600 31 808
21. Értékpapírok bevéte lei – 24 000 –
22. Pénzfor gal mi bevéte lek (14+15+16+18+20+21) 322 106 443 515 419 604
23. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 47 875 48 748 54 675
24. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek össze sen – – 9 537
25. Bevéte lek össze sen (22+23+24) 369 981 492 263 483 816

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 55 094 – 55 094 24 826 – 24 826
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –419 – –419 –9 588 – –9 588
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) 5 927 – 5 927 2 704 – 2 704
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 48 748 – 48 748 12 534 – 12 534
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) 2 251 – 2 251 8 899 – 8 899
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

alapján módosító tétel (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9) 50 999 – 50 999 21 433 – 21 433

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -
lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

12. A 10. sorból köte le zettséggel ter helt maradvány 11 756 – 11 756 1 061 – 1 061
13. A 10. sorból sza bad pénzmaradvány 39 243 – 39 243 20 372 – 20 372

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a be szá mo lót, annak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes
nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ
bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy Ba la ton vi lá gos Köz ség Ön kor mány za ta az éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li
tör vény, az ál ta lá nos szám vi te li el vek, és az ál lam ház tar tá si tör vény, a vo nat ko zó kor mány ren de let elõ írá sai sze rint ál lí tot ta
össze. A költ ség ve té si be szá mo ló össz hang ban van a ve ze tett szám vi te li nyil ván tar tá sok kal, így az önkormányzat vagyoni és
pénzügyi helyzetérõl, az önkormányzati mûködés eredményeirõl valós, megbízható képet ad.

Édesné Busch Aranka s. k.,
könyvvizsgáló

Ballószög 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 298 955 – 298 955 298 945 – 298 945
I. Immateriális ja vak 1 566 – 1 566 2 278 – 2 278

II. Tárgyi eszközök 269 718 – 269 718 269 132 – 269 132
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 27 671 – 27 671 27 535 – 27 535
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 45 752 – 45 752 49 278 – 49 278

I. Készle tek – – – – – –
II. Követelések 9 274 – 9 274 7 809 – 7 809

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 29 702 – 29 702 34 713 – 34 713
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6 776 – 6 776 6 756 – 6 756

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 344 707 – 344 707 348 223 – 348 223

D) SAJÁT TÕKE 261 978 – 261 978 302 472 – 302 472
1. Indulótõke 31 196 – 31 196 31 196 – 31 196
2. Tõkeváltozások 230 782 – 230 782 271 276 – 271 276
3. Értékelési tar talék – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

E) TARTALÉKOK 25 398 – 25 398 30 193 – 30 193
I. Költségvetési tar talékok 25 398 – 25 398 30 193 – 30 193

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 57 331 – 57 331 15 558 – 15 558

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek – – – – – –
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 46 251 – 46 251 4 282 – 4 282

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 11 080 – 11 080 11 276 – 11 276

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 344 707 – 344 707 348 223 – 348 223

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 127 787 126 536 119 393
02. Munk aadókat terhelõ járulék 41 209 41 258 38 593
03. Do lo gi kiadások 77 958 77 152 68 275
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 20 463 33 913 32 839
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 3 950 3 875 3 850
07. Felhalmozási kiadások 32 855 13 854 12 596
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 304 222 296 588 275 546
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 44 055 44 055 43 495
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 44 055 44 055 43 495
12. Pénzfor gal mi kiadások 348 277 340 643 319 041
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 5 000 3 590 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – –20
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 353 277 344 233 319 021
16. Intézményi mûködési bevéte lek 15 832 11 695 13 193
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 137 082 137 588 140 867
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 31 352 10 365 10 097
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 133 702 158 423 158 802
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 80 071 103 038 103 038
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 317 968 318 071 322 959
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 20 780 764 877
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 20 780 764 877
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 338 748 318 835 323 836
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 14 529 25 398 25 398
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – 213
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 353 277 344 233 349 447
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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 29 685 – 29 685 34 713 – 34 713
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –4 287 – –4 287 –4 520 – –4 520
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) – – – – – –
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 25 398 – 25 398 30 193 – 30 193
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) 1 429 – 1 429 –1 783 – –1 783
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) 26 827 – 26 827 28 410 – 28 410
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Meg ál la pí tom, hogy Bal ló szög Ön kor mány za ta a 2005. évi egy sze rû sí tett be szá mo ló ját a szám vi te li és a költ ség ve té si gaz dál ko -
dás ról szó ló jog sza bá lyok szerint állította össze.

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

Kozma Péter s. k.,
könyvvizsgáló

Bükkábrány 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 510 655 – 510 655 588 071 2 260 590 331
I. Immateriális ja vak 97 – 97 249 – 249
II. Tárgyi eszközök 499 444 – 499 444 582 125 – 582 125
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 8 719 – 8 719 3 440 2 260 5 700
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök 2 395 – 2 395 2 257 – 2 257
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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 77 095 – 77 095 62 198 – 62 198
I. Készle tek 487 – 487 429 – 429
II. Követelések 7 780 – 7 780 7 023 – 7 023
III. Értékpapírok 56 260 – 56 260 36 260 – 36 260
IV. Pénzeszközök 7 500 – 7 500 8 695 – 8 695
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5 068 – 5 068 9 791 – 9 791

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 587 750 – 587 750 650 269 2 260 652 529

D) SAJÁT TÕKE 554 133 – 554 133 589 846 2 260 592 106
1. Induló tõke 27 218 – 27 218 27 218 – 27 218
2. Tõkeváltozások 526 915 – 526 915 562 628 2 260 564 888
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 6 340 – 6 340 8 644 – 8 644
I. Költségvetési tar talékok 6 340 – 6 340 8 644 – 8 644
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 27 277 – 27 277 51 779 – 51 779
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek – – – 31 413 – 31 413
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 21 049 – 21 049 10 524 – 10 524
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 6 228 – 6 228 9 842 – 9 842

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 587 750 – 587 750 650 269 2 260 652 529

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 118 268 168 868 159 927
02. Munk aadókat terhelõ járulék 38 241 54 530 52 127
03. Do lo gi kiadások 70 392 91 699 64 546
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 23 330 32 563 30 755
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás – 1 733 644
07. Felhalmozási kiadások 83 820 99 291 98 802
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen 334 051 448 684 406 801
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 400 400 113
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen 400 400 113
12. Pénzfor gal mi kiadások 334 451 449 084 406 914
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 7 309 13 247 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 4 723
15. Kiadások össze sen 341 760 462 331 411 637
16. Intézményi mûködési bevéte lek 17 350 19 250 16 205
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 144 962 158 489 155 181
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 5 719 5 719 5 719
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 84 698 184 561 177 113
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 68 206 148 121 148 121
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen 252 729 368 019 354 218
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 30 400 35 400 35 000
24. Értékpapírok bevéte lei 53 576 53 576 20 000
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

25. Finanszírozási bevéte lek össze sen 83 976 88 976 55 000
26. Pénzfor gal mi bevéte lek 336 705 456 995 409 218
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 5 055 5 336 5 336
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – 3 614
29. Bevéte lek össze sen 341 760 462 331 418 168
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége –83 576 –88 576 –47 247
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 83 576 88 576 54 887
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – –1 109

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Záró pénzkészlet 7 500 – 7 500 8 695 – 8 695
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egy en le ge –1 160 – –1 160 –51 – –51
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma radványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 6 340 – 6 340 8 644 – 8 644
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók –15 – –15 16 693 – 16 693
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 

alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön 

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 6 325 – 6 325 25 337 – 25 337
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 

fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból a köte le zettséggel ter helt 

pénzmaradvány 6 325 – 6 325 25 337 – 25 337
13. A 10. sorból a sza bad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során az államháztartás szervezete 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 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.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló – az auditálási eltérések átvezetése után – a Bükkábrány
Községi Önkormányzat 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban szereplõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló
adataival összhangban vannak.

Fe ke te Ti bor s. k.,
könyvvizsgáló
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Bu da pest Fõváros IV. Kerület, Újpest 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 22 841 691 – 22 841 691 22 831 051 4698 22 835 749
I. Immateriális ja vak 18 614 – 18 614 22 613 – 22 613

II. Tárgyi eszközök 16 298 988 – 16 298 988 17 174 538 – 17 174 538
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 4 223 499 – 4 223 499 3 432 845 4698 3 437 543
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 2 300 590 – 2 300 590 2 201 055 – 2 201 055
B) FORGÓESZKÖZÖK 3 559 873 –659 3 559 214 2 817 341 – 2 817 341

I. Készle tek 4 996 – 4 996 5 150 – 5 150
II. Követelések 2 453 349 –209 2 453 140 2 598 860 – 2 598 860

III. Értékpapírok 700 000 – 700 000 – – –
IV. Pénzeszközök 341 191 – 341 191 121 341 – 121 341
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 60 337 –450 59 887 91 900 – 91 990

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 26 401 564 –659 26 400 905 25 648 392 4698 25 653 090

D) SAJÁT TÕKE 22 840 122 –1104 22 839 018 22 975 179 4698 22 979 877
1. Indulótõke 15 472 950 – 15 472 950 15 472 950 – 15 472 950
2. Tõkeváltozások 7 367 172 –1104 7 366 068 7 502 229 4698 7 506 927
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 44 181 – 44 181 –15 160 – –15 160
I. Költségvetési tar talékok 31 806 – 31 806 –27 535 – –27 535

II. Vállalkozási tar talékok 12 375 – 12 375 12 375 – 12 375
F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 517 261 445 3 517 706 2 688 373 – 2 688 373

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 400 000 – 400 000 200 000 – 200 000
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 2 759 893 445 2 760 338 2 259 862 – 2 259 862

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 357 368 – 357 368 228 511 – 228 511

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 26 401 564 –659 26 400 905 25 648 392 4698 25 653 090

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 5 151 880 5 738 052 5 681 571
02. Munk aadókat terhelõ járulék 1 765 948 1 913 556 1 889 394
03. Do lo gi kiadások 4 002 656 4 220 555 4 270 494
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 487 400 1 028 593 948 645
05. Ellátottak juttatásai – 3 597 3 971
06. Felújítás 320 000 733 756 865 387
07. Felhalmozási kiadások 412 520 694 022 480 656
08. Hi te lek kiadásai – 710 000 716 375
09. Értékpapírok kiadásai – – –
10. Pénzfor gal mi kiadások (01+…+09) 12 140 404 15 042 131 14 856 493
11. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 1 669 318 315 447 –
12. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 31 653
13. Kiadások össze sen (10+11+12) 13 809 722 15 357 578 14 888 146
14. Intézményi mûködési bevéte lek 1 695 124 1 736 716 1 598 745
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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. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 7 447 918 7 487 083 7 101 041
16. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 642 500 644 909 290 718
17. 16.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 41 000 41 000 81 866
18. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 4 024 180 4 697 781 4 821 424
19. 18.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 3 604 144 4 036 771 4 036 769
20. Hi te lek bevéte lei – – 285 224
21. Értékpapírok bevéte lei – 700 000 700 000
22. Pénzfor gal mi bevéte lek (14+15+16+18+20+21) 13 809 722 15 266 489 14 797 152
23. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – 91 089 221 376
24. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek össze sen – – –129 149
25. Bevéte lek össze sen (22+23+24) 13 809 722 15 357 578 14 889 379

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 341 076 – 341 076 120 933 – 120 933
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –296 895 – –296 895 –136 093 – –136 093
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) 165 817 – 165 817 –83 697 – –83 697
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) –121 636 – –121 636 68 537 – 68 537
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) 576 –576 – – – –
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) –47 335 – –47 335 –24 595 – –24 595
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) –168 395 –576 –168 971 43 942 – 43 942
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa – – – 14 289 – 14 289
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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 tevéke nység szak fe la da ton elszámolt 
bevéte lei 1 885 – 1 885 1 593 – 1 593

 2. Vállalkozási tevéke nység szak fe la da ton elszámolt 
kiadásai (–) 1 885 – 1 885 1 593 – 1 593

 3. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi
eredménye (1–2) – – – – – –

 4. Vállalkozási tevéke nységet terhelõ
értékcsökkenési leírás (–) – – – – – –

 5. Alap tevéke nység ellátására felhasznált és
felhasználni ter ve zett eredmény (–) – – – – – –

 6. Pénzfor gal mi eredményt külön jogszabály alapján 
módosító egyéb tétel (±) – – – – – –

 7. Vállalkozási tevéke nység módosított pénzfor gal -
mi eredménye (3–4–5±6) – – – – – –

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

tárgyévre esõ része (–) – – – – – –
10. Vállalkozási tevéke nység he ly esbített eredménye

(7+8–9) – – – – – –
11. Vállalkozási tevéke nységet terhelõ be fi zetés – – – – – –
12. Tar talékba helyezhetõ összeg – – – – – –

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 Bu da pest Fõ vá ros IV. Ke rü let, Új pest Ön kor mány za tá nak  éves költ ség ve té si
be szá mo ló ját, a 2005. évi egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo ló ját (egy sze rû sí tett mér le get, egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len -
tést, egy sze rû sí tett pénz ma rad vány- ki mu ta tást, egy sze rû sí tett eredménykimutatást), an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és
 bizonylati alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele -
gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az éves be szá mo lót (egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót) a  szám -
viteli 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 megbízható és valós képet ad.

Stam ler Jánosné s. k.,
könyvvizsgáló
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Bu da pest Fõváros XVI. Kerület 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 17 225 761 –2 896 17 222 865 21 169 348 – 21 169 348
I. Immateriális ja vak 18 682 – 18 682 23 093 – 23 093

II. Tárgyi eszközök 16 816 057 –2 896 16 813 161 19 214 746 – 19 214 746
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 336 817 – 336 817 1 877 920 – 1 877 920
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 54 205 – 54 205 53 589 – 53 589
B) FORGÓESZKÖZÖK 2 497 065 – 2 497 065 2 849 999 – 2 849 999

I. Készle tek 2 171 – 2 171 2 588 – 2 588
II. Követelések 734 022 – 734 022 758 415 – 758 415

III. Értékpapírok 116 861 – 116 861 – – –
IV. Pénzeszközök 1 152 912 – 1 152 912 1 384 195 – 1 384 195
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 491 099 – 491 099 704 801 – 704 801

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 19 722 826 –2 896 19 719 930 24 019 347 – 24 019 347

D) SAJÁT TÕKE 17 983 890 –2 896 17 980 994 21 408 320 – 21 408 320
1. Indulótõke 1 442 390 – 1 442 390 1 442 390 – 1 442 390
2. Tõkeváltozások 16 541 500 –2 896 16 538 604 19 965 930 – 19 965 930
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 234 579 – 1 234 579 1 208 823 – 1 208 823
I. Költségvetési tar talékok 1 234 579 – 1 234 579 1 208 823 – 1 208 823

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 504 357 – 504 357 1 402 204 – 1 402 204

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 9 800 – 9 800 231 773 – 231 773
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 126 615 – 126 615 331 748 – 331 748

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 367 942 – 367 942 838 683 – 838 683

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 19 722 826 –2 896 19 719 930 24 019 347 – 24 019 347

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 4 444 423 4 462 797 4 388 376
02. Munk aadókat terhelõ járulék 1 444 418 1 453 995 1 414 606
03. Do lo gi kiadások 2 728 597 3 083 105 2 582 636
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 618 457 637 167 452 153
05. Ellátottak juttatásai – 4 522 4 522
06. Felújítás 382 312 968 352 834 811
07. Felhalmozási kiadások 2 920 388 2 910 315 1 976 695
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 12 538 595 13 520 253 11 653 799
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 148 922 165 402 146 616
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 148 922 165 402 146 616
12. Pénzfor gal mi kiadások 12 687 517 13 685 655 11 800 415
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 1 756 015 1 226 022 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 181 453
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 14 443 532 14 911 677 11 981 868
16. Intézményi mûködési bevéte lek 596 174 701 448 797 022
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 5 101 162 5 729 454 5 498 174
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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. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 2 810 236 2 098 693 442 749
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 2 808 736 2 070 680 458 304
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 4 478 234 4 536 012 4 477 132
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 3 220 347 3 221 962 3 209 602
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 12 985 806 13 065 607 11 215 077
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 435 944 440 424 442 419
24. Értékpapírok bevéte lei 597 282 129 770 117 163
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 1 033 226 570 194 559 582
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 14 019 032 13 635 801 11 774 659
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 424 500 1 275 876 1 280 997
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – 447 413
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 14 443 532 14 911 677 13 503 069
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27+8+13) –884 304 –404 792 842 275
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 884 304 404 792 412 966
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – 265 960

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 1 139 932 – 1 139 932 1 380 136 – 1 380 136
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) 94 647 – 94 647 –171 313 – –171 313
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) 35 317 – 35 317 46 121 – 46 121
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 1 199 262 – 1 199 262 1 162 702 – 1 162 702
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) 3 947 – 3 947 –60 049 – –60 049
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) 533 –533 – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) 1 203 742 –533 1 203 209 1 102 653 – 1 102 653
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa – – – 5 035 – 5 035
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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 XVI. Ke rü let Ön kor mány za tá nak 2005. évi össze vont egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si
be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál 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 számviteli elvek szerint készítették el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Bu da pest Fõ vá ros XVI. Ke rü let Ön kor mány za ta 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló
va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl megbízható valós képet ad.

Dr. Printz János s. k.,
könyvvizsgáló

Bu da pest Fõváros XVII. Kerület 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 51 810 446 – 51 810 446 54 959 241 – 54 959 241
I. Immateriális ja vak 94 346 – 94 346 80 877 – 80 877

II. Tárgyi eszközök 50 441 433 – 50 441 433 53 592 518 – 53 592 518
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 117 280 – 117 280 106 141 – 106 141
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 1 157 387 – 1 157 387 1 179 705 – 1 179 705
B) FORGÓESZKÖZÖK 2 779 904 – 2 779 904 2 942 966 – 2 942 966

I. Készle tek – – – – – –
II. Követelések 743 427 – 743 427 825 866 – 825 866

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 1 984 223 – 1 984 223 2 065 625 – 2 065 625
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 52 254 – 52 254 51 475 – 51 475

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 54 590 350 – 54 590 350 57 902 207 – 57 902 207

D) SAJÁT TÕKE 52 224 402 – 52 224 402 54 108 902 – 54 108 902
1. Indulótõke 4 273 506 – 4 273 506 4 273 506 – 4 273 506
2. Tõkeváltozások 47 950 896 – 47 950 896 49 835 396 – 49 835 396

E) TARTALÉKOK 1 784 044 – 1 784 044 1 877 476 – 1 877 476
I. Költségvetési tar talékok 1 784 044 – 1 784 044 1 877 476 – 1 877 476

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 581 904 – 581 904 1 915 829 – 1 915 829

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 117 074 – 117 074 1 055 924 – 1 055 924
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 212 397 – 212 397 620 281 – 620 281

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 252 433 – 252 433 239 624 – 239 624

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 54 590 350 – 54 590 350 57 902 207 – 57 902 207
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Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 4 947 884 5 005 498 4 865 194
02. Munk aadókat terhelõ járulék 1 637 034 1 663 916 1 583 513
03. Do lo gi kiadások 3 311 223 3 689 690 3 054 161
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 547 163 811 097 675 936
05. Ellátottak juttatásai – 552 822
06. Felújítás 58 940 896 940 133 759
07. Felhalmozási kiadások 3 170 955 4 162 986 2 805 233
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 13 673 199 16 230 679 13 118 618
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 179 000 183 500 65 695
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 179 000 183 500 65 695
12. Pénzfor gal mi kiadások 13 852 199 16 414 179 13 184 313
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 477 875 1 046 373 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – –779
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 14 330 074 17 460 552 13 183 534
16. Intézményi mûködési bevéte lek 616 736 775 750 807 281
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 6 924 503 6 701 129 6 557 352
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 606 176 1 258 305 939 012
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 521 176 521 176 276 739
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 4 878 535 5 438 310 4 773 130
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 3 485 031 3 739 012 3 669 070
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 13 025 950 14 173 494 13 076 775
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 1 304 124 1 503 014 200 970
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 1 304 124 1 503 014 200 970
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 14 330 074 15 676 508 13 277 745
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – 1 784 044 1 784 044
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – –13 243
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 14 330 074 17 460 552 15 048 546
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27+8+13) –1 125 124 –1 319 514 1 742 201
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 1 125 124 1 319 514 135 275
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –12 464

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 1 982 111 – 1 982 111 2 063 079 – 2 063 079
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –198 067 – –198 067 –185 603 – –185 603
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) – – – – – –
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 1 784 044 – 1 784 044 1 877 476 – 1 877 476
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –1 600 – –1 600 –16 064 – –16 064
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -
tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

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

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9) 1 782 444 – 1 782 444 1 861 412 – 1 861 412

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -
lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Bu da pest Fõ vá ros XVII. Ke rü let Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett mér le ge, egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len té se, egy -
sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tá sa 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 került összeállításra. 

Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló az ön kor mány zat gaz dál ko dá sá ról meg bíz ha tó, valós képet ad.

Va da Eri ka s. k.,
könyvvizsgáló

Pes terzsébet 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 20 082 896 – 20 082 896 21 069 253 – 21 069 253
I. Immateriális ja vak 25 920 – 25 920 272 986 – 272 986

II. Tárgyi eszközök 19 902 309 – 19 902 309 20 631 434 – 20 631 434
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 153 444 – 153 444 159 291 – 159 291
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 1 214 – 1 214 5 542 – 5 542
B) FORGÓESZKÖZÖK 816 413 – 816 413 873 843 – 873 843

I. Készle tek 1 294 – 1 294 1 320 – 1 320
II. Követelések 542 375 – 542 375 478 880 – 478 880

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 63 622 – 63 622 54 583 – 54 583
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 209 122 – 209 122 330 060 – 330 060

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 20 899 309 – 20 899 309 21 943 096 – 21 943 096
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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 19 810 124 – 19 810 124 20 162 144 – 20 162 144
1. Indulótõke 1 521 682 – 1 521 682 1 521 548 – 1 521 548
2. Tõkeváltozások 18 288 442 – 18 288 442 18 640 596 – 18 640 596
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –9 915 – –9 915 124 669 – 124 669
I. Költségvetési tar talékok –9 915 – –9 915 124 669 – 124 669

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 099 100 – 1 099 100 1 656 283 – 1 656 283

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 378 833 – 378 833 585 848 – 585 848
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 437 608 – 437 608 801 461 – 801 461

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 282 659 – 282 659 268 974 – 268 974

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 20 899 309 – 20 899 309 21 943 096 – 21 943 096

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 3 753 131 3 924 504 3 818 910
02. Munk aadókat terhelõ járulék 1 233 193 1 293 606 1 246 213
03. Do lo gi kiadások 2 147 675 2 740 408 2 625 585
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 390 270 669 062 676 307
05. Ellátottak juttatásai 2 000 2 440 3 506
06. Felújítás 130 767 426 893 404 961
07. Felhalmozási kiadások 1 123 615 1 579 266 1 273 148
08. Hi te lek kiadásai 51 600 51 600 38 700
09. Értékpapírok kiadásai – – –
10. Pénzfor gal mi kiadások (01+…+09) 8 832 251 10 687 779 10 087 330
11. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 683 428 210 322 –
12. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 129 938
13. Kiadások össze sen (10+11+12) 9 515 679 10 898 101 10 217 268
14. Intézményi mûködési bevéte lek 615 663 861 813 723 750
15. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 5 086 556 5 193 165 5 122 939
16. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 214 500 537 049 368 064
17. 16.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 214 500 315 544 142 156
18. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 2 602 555 3 216 438 3 256 282
19. 18.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 2 284 552 2 723 244 2 721 483
20. Hi te lek bevéte lei 996 405 914 670 628 718
21. Értékpapírok bevéte lei – – –
22. Pénzfor gal mi bevéte lek (14+15+16+18+20+21) 9 515 679 10 723 135 10 099 753
23. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – 174 966 174 966
24. Pénzfor gal mi és pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 9 515 679 10 898 101 10 274 719
25. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek össze sen – – –13 831
26. Bevéte lek össze sen (22+23+24) 9 515 679 10 898 101 10 260 888
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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 62 021 – 62 021 52 836 – 52 836
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –71 936 – –71 936 71 833 – 71 833
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) –58 494 – –58 494 –46 633 – –46 633
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 48 579 – 48 579 171 302 – 171 302
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) 7 450 – 7 450 7 426 – 7 426
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. Költségvetési pénzmaradvány 56 029 – 56 029 178 728 – 178 728
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) 56 029 – 56 029 178 728 – 178 728
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Pes ter zsé bet Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett össze vont éves be szá mo ló ját, annak ré sze it és té te -
le it, azok köny ve lé si és bi zony la tai 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 t 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.
december 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint mû kö dé si ered mé nyé rõl meg bíz ha tó és va lós
ké pet ad. 

Csányi Imre s. k.,
könyvvizsgáló
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Cigánd Város 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 589 246 – 589 246 1 029 599 – 1 029 599
I. Immateriális ja vak 496 – 496 393 – 393
II. Tárgyi eszközök 584 494 – 584 494 1 023 497 – 1 023 497
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 4 256 – 4 256 5 709 – 5 709
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 85 431 – 85 431 50 519 – 50 519

I. Készle tek – – – – – –
II. Követelések 4 297 – 4 297 4 397 – 4 397
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 64 226 – 64 226 36 312 – 36 312
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 16 908 – 16 908 9 810 – 9 810

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 674 677 – 674 677 1 080 118 – 1 080 118

D) SAJÁT TÕKE 544 160 – 544 160 963 633 – 963 633
1. Induló tõke 55 941 – 55 941 55 941 – 55 941
2. Tõkeváltozások 488 219 – 488 219 907 692 – 907 692
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 57 137 – 57 137 25 764 – 25 764
I. Költségvetési tar talékok 57 137 – 57 137 25 764 – 25 764
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 73 380 – 73 380 90 721 – 90 721
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 12 540 – 12 540 8 095 – 8 095
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 36 843 – 36 843 62 268 – 62 268
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 23 997 – 23 997 20 358 – 20 358

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 674 677 – 674 677 1 080 118 – 1 080 118

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 180 300 172 794 167 490
02. Munk aadókat terhelõ járulék 58 766 55 596 53 722
03. Do lo gi kiadások 185 840 176 922 167 114
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 146 203 165 300 157 751
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 2 845 2 845 2 139
07. Felhalmozási kiadások 365 219 492 923 350 386
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen 939 173 1 066 380 898 602
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 2 772 2 772 2 994
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

10. Értékpapírok kiadásai – – –

11. Finanszírozási kiadások össze sen 2 772 2 772 2 994

12. Pénzfor gal mi kiadások 941 945 1 069 152 901 596

13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 1 329 1 329 –

14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – –7 098

15. Kiadások össze sen 943 274 1 070 481 894 498

16. Intézményi mûködési bevéte lek 18 237 33 845 30 025

17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 201 576 205 836 204 507

18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek – 4 186 4 186

19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 4 186 4 186

20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 626 673 766 676 631 497

21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 474 594 599 539 597 925

22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen 846 486 1 010 543 870 215

23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 59 574 – 8

24. Értékpapírok bevéte lei – – –

25. Finanszírozási bevéte lek össze sen 59 574 – 8

26. Pénzfor gal mi bevéte lek 906 060 1 010 543 870 223

27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 37 214 59 938 59 938

28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – –3 639

29. Bevéte lek össze sen 943 274 1 070 481 926 522

30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége –56 802 2 772 31 551

31. Finanszírozási mûveletek eredménye 56 802 –2 772 –2 986

32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – 3 459

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 64 226 – 64 226 36 312 – 36 312

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 
lások egy en le ge –7 089 – –7 089 –10 548 – –10 548

3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma radványa – – – – – –

4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 
eredménye – – – – – –

5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 57 137 – 57 137 25 764 – 25 764

6. Finanszírozásból származó kor rek ciók 501 – 501 798 – 798

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –

8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 
alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

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

10. Módosított pénzmaradvány 57 638 – 57 638 26 562 – 26 562

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 
fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

12. A 10. sorból köte le zettséggel ter helt 
pénzmaradvány 57 638 – 57 638 26 562 – 26 562
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során az államháztartás szervezete 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 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.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló a Cigánd Városi Önkormányzat 2005. december 31-én
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplõ
értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Fe ke te Ti bor s. k.,

könyvvizsgáló

Cseng er Város 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 2 203 864 – 2 203 864 2 431 797 – 2 431 797
I. Immateriális ja vak 403 – 403 3 908 – 3 908

II. Tárgyi eszközök 1 999 107 – 1 999 107 2 231 169 – 2 231 169
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 124 591 – 124 591 120 678 – 120 678
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott eszközök 79 763 – 79 763 76 042 – 76 042

B) FORGÓESZKÖZÖK 237 860 – 237 860 118 352 – 118 352
I. Készle tek 951 – 951 1 718 – 1 718

II. Követelések 30 287 – 30 287 26 908 – 26 908
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 185 734 – 185 734 64 179 – 64 179
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 20 888 – 20 888 25 547 – 25 547

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 441 724 – 2 441 724 2 550 149 – 2 550 149

D) SAJÁT TÕKE 2 184 274 – 2 184 274 2 408 594 – 2 408 594
1. Induló tõke 448 003 – 448 003 448 003 – 448 003
2. Tõkeváltozások 1 736 271 – 1 736 271 1 960 591 – 1 960 591
3. Értékelési tar talékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 174 702 – 174 702 54 032 – 54 032
I. Költségvetési tar talékok 174 702 – 174 702 54 032 – 54 032

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 82 748 – 82 748 87 523 – 87 523

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 17 948 – 17 948 19 798 – 19 798
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 32 880 – 32 880 32 031 – 32 031

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 31 920 – 31 920 35 694 – 35 694

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 441 724 – 2 441 724 2 550 149 – 2 550 149
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Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 411 254 443 674 431 033
02. Munk aadókat terhelõ járulékok 132 800 144 589 139 330
03. Do lo gi és egyéb fo lyó kiadások 240 698 321 139 307 332
04. Végle ges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 251 153 263 603 261 342
05. Ellátottak juttatásai – 182 202
06. Felújítás – 114 900 113 163
07. Felhalmozási kiadások 93 539 272 524 228 645
08. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 9 840 11 020 10 842
09. Értékpapírok kiadásai – – –
10. Pénzfor gal mi kiadások (01+…+09) 1 139 284 1 571 631 1 491 889
11. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 19 488 5 458 –
12. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 4 659
13. Kiadások össze sen (10+11+12) 1 158 772 1 577 089 1 496 548
14. Intézményi mûködési bevéte lek 90 473 104 179 104 472
15. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 357 581 353 077 349 259
16. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 2 000 5 745 25 493
17. 16.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – 18 118
18. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 490 343 903 330 885 827
19. 18.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 423 382 583 848 583 643
20. Hi te lek bevéte lei 68 913 17 301 6 168
21. Értékpapírok bevéte lei – 14 993 –
22. Pénzfor gal mi bevéte lek (14+15+16+18+20+21) 1 009 310 1 398 625 1 371 219
23. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 149 462 178 464 187 067
24. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek össze sen – – 3 961
25. Bevéte lek össze sen (22+23+24) 1 158 772 1 577 089 1 562 247

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 185 177 – 185 177 63 809 – 63 809
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –10 475 – –10 475 –9 774 – –9 774
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) – – – – – –
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 174 702 – 174 702 54 032 – 54 032
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –590 – –590 –1 986 – –1 986
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) 174 112 – 174 112 52 046 – 52 046
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Hitelesítõ záradék:

Az ön kor mány zat és in téz mé nyei az éves be szá mo lót a költ ség ve tés alap ján gaz dál ko dó szer vek be szá mo lá si és könyv ve ze té sé rõl
szóló jog sza bály ban fog lal tak alap ján ál lí tot ták össze. 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, valamint a mûködés eredményérõl
megbízható és valós képet ad.

Csen ger Vá ros Ön kor mány zat 2005. évi be szá mo ló já ra hi te le sí tõ zá ra dé kot adok.

Dr. Hajdu Ber ta lanné s. k.,
könyvvizsgáló

Eny ing Város 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 3 394 174 –430 3 393 744 3 217 494 – 3 217 494
I. Immateriális ja vak 10 854 – 10 854 3 718 – 3 718

II. Tárgyi eszközök 3 286 113 – 3 286 113 3 134 029 – 3 134 029
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 18 666 –430 18 236 4 785 – 4 785
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 78 541 78 541 74 962 – 74 962
B) FORGÓESZKÖZÖK 175 431 +430 175 861 109 144 – 109 144

I. Készle tek 664 – 664 741 – 741
II. Követelések 56 601 +430 57 031 44 056 – 44 056

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 97 506 – 97 506 4 056 – 4 056
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 20 660 – 20 660 60 291 – 60 291

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 569 605 – 3 569 605 3 326 638 – 3 326 638

D) SAJÁT TÕKE 3 413 732 – 3 413 732 3 185 153 – 3 185 153
1. Indulótõke 129 002 – 129 002 129 002 – 129 002
2. Tõkeváltozások 3 284 730 – 3 284 730 3 056 151 – 3 056 151
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 81 022 – 81 022 9 300 – 9 300
I. Költségvetési tar talékok 81 022 – 81 022 9 300 – 9 300

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 74 851 – 74 851 132 185 – 132 185

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 347 – 347 13 223 – 13 223
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 37 360 – 37 360 63 915 – 63 915

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 37 144 – 37 144 55 047 – 55 047

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 569 605 – 3 569 605 3 326 638 – 3 326 638
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Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 533 021 508 520 506 076
02. Munk aadókat terhelõ járulék 176 516 167 795 165 984
03. Do lo gi kiadások 248 370 273 714 270 678
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 112 076 147 151 147 151
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 34 079 43 558 43 558
07. Felhalmozási kiadások 27 404 43 972 43 972
08. Hi te lek kiadásai 12 109 11 609 11 609
09. Értékpapírok kiadásai – – –
10. Pénzfor gal mi kiadások (01+…+09) 1 143 575 1 196 319 1 189 028
11. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 12 422 21 548 –
12. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 39 631
13. Kiadások össze sen (10+11+12) 1 155 997 1 217 867 1 228 659
14. Intézményi mûködési bevéte lek 73 960 83 989 83 989
15. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 459 308 455 566 447 964
16. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 39 723 19 948 19 949
17. 16.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 39 723 18 069 18 069
18. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 444 239 547 865 541 893
19. 18.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 389 197 477 295 465 358
20. Hi te lek bevéte lei 64 906 23 511 23 511
21. Értékpapírok bevéte lei – – –
22. Pénzfor gal mi bevéte lek (14+15+16+18+20+21) 1 082 136 1 130 879 1 117 306
23. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 73 861 86 988 86 988
24. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek össze sen – – 17 902
25. Bevéte lek össze sen (22+23+24) 1 155 997 1 217 867 1 222 196
26. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége –52 797 –11 902 3 364
27. Finanszírozási mûveletek eredménye 52 797 11 902 11 902
28. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – –21 729

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 97 506 – 97 506 4 055 – 4 055
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –16 484 – –16 484 5 245 – 5 245
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) – – – – – –
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 81 022 – 81 022 9 300 – 9 300
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) 2 785 – 2 785 331 – 331
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -
tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

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

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9) 83 807 – 83 807 9 631 – 9 631

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -
lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Karpfné Kolozsvári Borbála Ibo lya s. k.,
könyvvizsgáló

Gamás 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 469 475 – 469 475 475 191 – 475 191
I. Immateriális ja vak 230 – 230 230 – 230

II. Tárgyi eszközök 443 853 – 443 853 450 642 – 450 642
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök – – – – – –
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 25 392 – 25 392 24 319 – 24 319
B) FORGÓESZKÖZÖK 8 517 – 8 517 9 214 6 938 16 152

I. Készle tek 713 – 713 1 340 – 1 340
II. Követelések 7 697 – 7 697 7 774 – 7 774 

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 107 – 107 100 6 938 7 038
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások – – – – – –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 477 992 – 477 992 484 405 6 938 491 343
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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 444 091 – 444 091 432 202 – 432 202
1. Indulótõke 28 933 – 28 933 28 933 – 28 933
2. Tõkeváltozások 415 158 – 415 158 403 269 – 403 269
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 107 – 107 100 – 100
I. Költségvetési tar talékok –24 – –24 4 – 4

II. Vállalkozási tar talékok 131 – 131 96 – 96
F) KÖTELEZETTSÉGEK 33 794 – 33 794 52 103 6 938 59 041

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek – – – 19 157 – 19 157
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 33 794 – 33 794 32 946 – 32 946

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások – – – – 6 938 6 938

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 477 992 – 477 992 484 405 6 938 491 343

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 109 424 105 900 105 596
02. Munk aadókat terhelõ járulék 36 611 35 795 35 863
03. Do lo gi kiadások 52 213 77 001 77 521
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 49 477 45 904 45 331
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 14 287 10 181 10 481
07. Felhalmozási kiadások 54 483 10 126 8 171
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 316 495 284 907 282 963
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 28 360 28 920 28 920
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 28 360 28 920 28 920
12. Pénzfor gal mi kiadások 344 855 313 827 311 883
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 504 405 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – –
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 345 359 314 331 311 883
16. Intézményi mûködési bevéte lek 43 015 39 353 39 521
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 60 001 58 706 59 200
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 10 243 1 126 1 125
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 90 90 90
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 133 288 161 755 162 779
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 111 408 142 531 142 531
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 246 547 260 940 262 625
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 98 705 53 284 49 251
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 98 705 53 284 49 251
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 345 252 314 224 311 876
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Sor -
szám

Meg ne ve zés Ere de ti Mó do sí tott Tel je sí tés

27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 107 107 107
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – –
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 345 359 314 331 311 983
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27+8+13) –70 345 –24 364 –20 231
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 70 345 24 364 20 331
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Záró pénzkészlet 107 – 107 100 6938 7038
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) – – – – –6938 –6938
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) – – – – – –
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) 131 – 131 96 – 96
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) –24 – –24 4 – 4
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –261 – –261 –1258 – –1258
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) –285 – –285 –1254 – –1254
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból köte le zettséggel ter helt maradvány – – – – – –
13. A 10. sorból sza bad pénzmaradvány – – – – – –

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 tevéke nység szak fe la da ton elszámolt 
bevéte lei 23 016 – 23 016 33 058 – 33 058

 2. Vállalkozási tevéke nység szak fe la da ton elszámolt 
kiadásai (–) 22 885 – 22 885 32 962 – 32 962
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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. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi
eredménye (1–2) 131 – 131 96 – 96

 4. Vállalkozási tevéke nységet terhelõ
értékcsökkenési leírás (–) 131 – 131 96 – 96

 5. Alap tevéke nység ellátására felhasznált és
felhasználni ter ve zett eredmény (–) – – – – – –

 6. Pénzfor gal mi eredményt külön jogszabály alapján 
módosító egyéb tétel (±) – – – – – –

 7. Vállalkozási tevéke nység módosított pénzfor gal -
mi eredménye (3–4–5±6) – – – – – –

 8. Vállalkozási tevéke nységet terhelõ be fi zetés – – – – – –
 9. Tar talékba helyezhetõ összeg 131 – 131 96 – 96

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ga más Köz sé gi 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 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 be szá mo ló Ga más Köz sé gi Ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi
hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

Sándor István s. k.,
könyvvizsgáló

Hernád 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 1 583 527 – 1 583 527 1 597 412 – 1 597 412
I. Immateriális ja vak 115 – 115 566 – 566
II. Tárgyi eszközök 1 005 517 – 1 005 517 1 020 971 – 1 020 971
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 159 907 – 159 907 135 740 – 135 740
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 

eszközök 417 988 – 417 988 440 135 – 440 135
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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 125 891 – 125 891 109 453 – 109 453
I. Készle tek 380 – 380 1 391 – 1 391
II. Követelések 46 229 – 46 229 55 659 – 55 659
III. Értékpapírok 57 358 – 57 358 32 562 – 32 562
IV. Pénzeszközök 3 924 – 3 924 685 – 685
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 18 000 – 18 000 19 156 – 19 156

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 709 418 – 1 709 418 1 706 865 – 1 706 865

D) SAJÁT TÕKE 1 634 422 – 1 634 422 1 621 172 – 1 621 172
1. Induló tõke 81 460 – 81 460 81 460 – 81 460
2. Tõkeváltozások 1 552 962 – 1 552 962 1 539 712 – 1 539 712

E) TARTALÉKOK 7 255 – 7 255 6 178 – 6 178
I. Költségvetési tar talékok 7 255 – 7 255 6 178 – 6 178
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 67 741 – 67 741 79 515 – 79 515
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 24 673 – 24 673 20 862 – 20 862
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 28 399 – 28 399 44 990 – 44 990
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 14 669 – 14 669 13 663 – 13 663

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 709 418 – 1 709 418 1 706 865 – 1 706 865

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 194 989 194 989 191 974
02. Munk aadókat terhelõ járulék 65 526 65 526 61 729
03. Do lo gi kiadások 113 111 115 496 115 512
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 46 431 75 138 74 969
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 1 000 879 619
07. Felhalmozási kiadások 36 299 57 640 50 188
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen 457 356 509 668 494 991
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 28 002 10 846 10 846
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen 28 002 10 846 10 846
12. Pénzfor gal mi kiadások 485 358 520 514 505 837
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 5 286 5 286 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 1 156
15. Kiadások össze sen 490 644 525 800 506 993
16. Intézményi mûködési bevéte lek 37 795 48 664 49 250
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 194 194 202 053 196 459
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 529 7 210 7 219
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 189 205 212 824 211 966
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 167 281 187 511 183 111
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen 421 720 470 751 464 894
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 15 000 23 000 15 071
24. Értékpapírok bevéte lei 50 000 24 794 24 795
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen 65 000 47 794 39 866
26. Pénzfor gal mi bevéte lek 486 720 518 545 504 750
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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. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 3 924 7 255 7 255
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – –1 006
29. Bevéte lek össze sen 490 644 525 800 511 009
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége –36 998 –36 948 –22 842
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 36 998 36 948 29 020
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – –2 162

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 3 924 – 3 924 685 – 685
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egy en le ge 3 331 – 3 331 5 493 – 5 493
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad-

 ványa 2 300 – 2 300 3 531 – 3 531
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 4 955 – 4 955 2 647 – 2 647
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók 794 – 794 4 656 – 4 656
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 

alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön 

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 5 749 – 5 749 7 303 – 7 303
11. A 10. sorból a köte le zettséggel ter helt 

pénzmaradvány 3 115 – 3 115 – – –
12. A 10. sorból sza bad pénzmaradvány 2 634 – 2 634 7 303 – 7 303

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Hernád Önkormányzatának 2005. évi költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit az érvényes
nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot
szereztem arról, hogy a 2005. éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános elvek szerint készítették el.

A 2005. évi beszámoló az önkormányzat pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl valós képet ad, a 2005. évi zárszámadási rendeletének
adatai az önkormányzati költségvetési beszámolóval összhangban vannak.

A beszámoló pénzforgalmi egyeztetési táblája az alábbi adatokat tartalmazza:
3. Pénzkészlet összesen (tárgyidõszak elején): 3 924 E Ft.
4. Bevételek: 503 754 E Ft.
5. Kiadások: 506 993 E Ft.
Pénzkészlet összesen (tárgyidõszak végén): 685 E Ft.
A beszámoló bevételi fõösszege: 511 009 E Ft.
A beszámoló kiadási fõösszege: 506 993 E Ft.
A 2005. évi egyszerûsített mérlegben az eszközök és források egyezõ végösszege: 1 706 865 E Ft.
Az egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatásban a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 2 647 E Ft és a felhasználható

módosított pénzmaradvány összege 7 303 E Ft.
A 2005. éves beszámoló adatai Hernád Önkormányzatának 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi

helyzetérõl megbízható és valós képet adnak.

Fid ler Sándor s. k.,
könyvvizsgáló
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Jánkmajtis 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 366 803 – 366 803 362 279 – 362 279
I. Immateriális ja vak 3 000 – 3 000 3 783 – 3 783

II. Tárgyi eszközök 363 793 – 363 793 358 486 – 358 486
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 10 – 10 10 – 10
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott eszközök – – – – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 41 798 – 41 798 27 299 – 27 299
I. Készle tek 556 – 556 634 – 634

II. Követelések 3 396 – 3 396 2 205 – 2 205
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 27 565 –  27 565 12 866 – 12 866
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10 281 – 10 281 11 594 – 11 594

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 408 601 – 408 601 389 578 – 389 578

D) SAJÁT TÕKE 365 296 – 365 296 361 755 – 361 755
1. Induló tõke 150 131 – 150 131 150 131 – 150 131
2. Tõkeváltozások 215 165 – 215 165 211 624 – 211 624
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 22 643 – 22 643 7 635 – 7 635
I. Költségvetési tar talékok 22 643 – 22 643 7 635 – 7 635

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 20 662 – 20 662 20 188 – 20 188

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek – – – – – –
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 5 459 – 5 459 3 363 – 3 363

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 15 203 – 15 203 16 825 – 16 825

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 408 601 – 408 601 389 578 –  389 578

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 182 661 195 103 179 529
02. Társadalombiztosítási járulék 59 928 63 161 59 963
03. Do lo gi kiadások 92 433 95 774 86 039
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 83 363 88 270 80 167
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 9 551 9 551 950
07. Felhalmozási kiadások 3 680 11 594 10 382
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen: (01+...+07) 431 616 463 453 417 030
09. Hi te lek kiadásai 1 992 1 992 1 992
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 1 992 1 992 1 992
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+…+11) 433 608 465 445 419 022
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 1 074 1 074 –
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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 össze sen – – 1 313
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 434 682 466 519 420 335
16. Intézményi mûködési bevéte lek 28 041 29 827 27 035
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 118 120 121 259 118 207
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 27 3 377 3 375
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 248 550 271 412 255 397
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 217 786 228 187 228 187
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 394 738 425 875 404 014
23. Hi te lek bevéte lei 39 944 16 732 –
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 39 944 16 732 –
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 434 682 442 607 404 014
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – 23 912 23 912
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek össze sen – – 1 622
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 434 682 466 519 429 548
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27–8–13)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (+)]
–37 952 –14 740 10 896

31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 37 952 14 740 –1 992
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egy en le ge (28–14) – – 309

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 27 565 – 27 565 12 866 – 12 866
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –4 922 – –4 922 –5 231 – –5 231
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) – – – – – –
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 22 643 – 22 643 7 635 – 7 635
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) 48 – 48 –2 772 – –2 772
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) 22 691 – 22 691 4 863 – 4 863
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból köte le zettséggel ter helt

pénzmaradvány 22 691 – 22 691 4 678 – 4 678
13. A 10. sorból sza bad pénzmaradvány – – – 185 – 185
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Hitelesítõ záradék:

A könyv vizs gá lat so rán Jánk maj tis 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,
annak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban
fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, 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, illetve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben 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 Jánk maj tis Köz ség Ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz -
ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl megbízható és valós képet ad.

Az ön kor mány 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 adataival összhangban szerepeltetik.

Lévayné Ha ras zi Ilo na s. k.,
könyvvizsgáló

Kóka 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 1 163 534 – 1 163 534 1 246 918 – 1 246 918
I. Immateriális ja vak 6 632 – 6 632 4 906 – 4 906
II. Tárgyi eszközök 1 135 787 – 1 135 787 1 223 857 – 1 223 857
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 19 896 – 19 896 17 160 – 17 160
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök 1 219 – 1 219 995 – 995
B) FORGÓESZKÖZÖK 61 058 561 61 619 52 024 –473 51 551

I. Készle tek 457 – 457 437 – 437
II. Követelések 15 273 561 15 834 30 014 78 30 092
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 31 419 – 31 419 5 700 – 5 700
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 13 909 – 13 909 15 873 –551 15 322

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 224 592 561 1 225 153 1 298 942 –473 1 298 469

D) SAJÁT TÕKE 1 137 475 394 1 137 869 1 170 007 –20 238 1 149 769
1. Induló tõke 70 360 – 70 360 70 360 – 70 360
2. Tõkeváltozások 1 067 115 394 1 067 509 1 099 647 –20 238 1 079 409

E) TARTALÉKOK 25 087 – 25 087 –383 –529 –912
I. Költségvetési tar talékok 25 087 – 25 087 –383 –529 –912
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 62 030 167 62 197 129 318 20 294 149 612
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 31 113 – 31 113 100 850 –20 115 80 735
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 10 675 167 10 842 6 512 40 431 46 943
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 20 242 – 20 242 21 956 –22 21 934

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 224 592 561 1 225 153 1 298 942 –473 1 298 469
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Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 219 719 224 717 229 221
02. Munk aadókat terhelõ járulék 69 808 69 867 73 714
03. Do lo gi kiadások 112 042 112 491 94 184
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás – – –
05. Ellátottak juttatásai 50 50 50
06. Felújítás 1 000 – –
07. Felhalmozási kiadások 83 437 134 665 140 522
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+…+07) 570 677 628 258 616 296
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 15 000 15 00 –
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 15 00 15 000 –
12. Pénzfor gal mi kiadások (01+…+09) 585 677 643 258 616 296
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 60 922 24 984 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 1 964
15. Kiadások össze sen (10+11+12) 646 599 668 242 618 260
16. Intézményi mûködési bevéte lek 49 599 49 599 53 019
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 212 847 211 847 207 092
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 27 695 16 895 3 388
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 25 000 14 200 2 380
20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 213 934 243 908 233 240
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 187 870 229 872 214 872
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 504 075 522 249 496 739
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 114 524 112 096 86 043
24. Értékpapírok bevéte lei 8 000 8 000 8 044
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 122 524 120 096 94 087
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 626 599 642 345 590 826
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 20 000 25 897 28 232
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – –657
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 646 599 668 242 618 401
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27–8–13) 

[költségvetési hiány(–), költségvetési többlet(+)] –107 524 –105 096 –91 325
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–1) 107 524 105 096 94 087
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –2 2621

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 31 396 – 31 396 3 305 – 3 305
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egy en le ge –6 309 – –6 309 –3 688 –529 –4 217
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad- 

ványa (–) –1 645 – –1 645 –1 – –1
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 

(1±2–3–4) 23 442 – 23 442 –384 –529 –913
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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. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –5 471 – –5 471 –3 418 – –3 418
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 

alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön 

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9) 23 199 – 23 199 –3 802 –529 –4 331
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 

fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. Kötele zettséggel ter helt pénzmaradvány 1 245 – 1 245 – 7 050 7 050
13. Sza bad pénzmaradvány 21 954 – 21 954 –3 802 –7 579 –11 381

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során az 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 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.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Kóka Község Önkormányzata 2005. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Kiss Fe renc s. k.,
könyvvizsgáló

Kömlõ 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 180 252 – – 197 263 – –
I. Immateriális ja vak – – – – – –
II. Tárgyi eszközök 174 944 – – 190 352 – –
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 5 308 – – 6 911 – –
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 51 633 – – 41 422 – –

I. Készle tek 364 – – 469 – –
II. Követelések 5 126 – – 2 960 – –
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 35 016 – – 25 902 – –
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 11 127 – – 12 091 – –
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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 182 514 – – 196 097 – –
1. Induló tõke 18 560 – – 18 560 – –
2. Tõkeváltozások 163 954 – – 177 537 – –
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 29 067 – – 21 663 – –
I. Költségvetési tar talékok 29 067 – – 21 663 – –
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 20 304 – – 20 925 – –
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 1 842 – – 1 397 – –
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 1 386 – – 3 198
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 17 076 – – 16 330 – –

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Személyi juttatások 179 663 185 753 182 370
02. Munk aadókat terhelõ járulék 58 901 60 218 60 082
03. Do lo gi kiadások 69 158 88 033 79 822
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 30 960 115 167 112 284
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 12 000 8 211 6 836
07. Felhalmozási kiadások 15 742 35 351 19 580
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+…+07) 366 424 492 733 460 974
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai – 550 550
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) – 550 550
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+11) 366 424 493 283 461 524
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 35 789 14 979 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 964
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 402 213 508 262 462 488
16. Intézményi mûködési bevéte lek 23 329 24 830 24 852
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 126 323 125 831 124 547
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek – 6 672 6 673
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 191 404 295 860 297 950
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 178 372 267 565 267 565
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 341 056 453 193 454 022
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 26 141 26 141 98
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 26 141 26 141 98
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 367 197 479 334 454 120
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 35 016 28 928 14 722
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – –746
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 402 213 508 262 468 096
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27–8–13) 

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (+)] –26 141 –25 591 7 770
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 26 141 25 591 –452
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – –1 710
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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 35 016 – – 25 902 – –
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egy en le ge (±) –5 949 – – –4 239 – –
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad- 

ványa (–) – – – 14 205 – –
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 

eredménye (–) – – – – – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 

(1±2–3–4) 29 067 – – 7 458 – –
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –140 – – 284 – –
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 

alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön 

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) 28 927 – – 7 742 – –
12. A 10. sorból a köte le zettséggel ter helt 

pénzmaradvány 27 272 – – 7 062 – –
13. A 10. sorból a sza bad pénzmaradvány 1 655 – – 680 – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Kömlõ Község Önkormányzat 2005. évi 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 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.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Kömlõ Község Önkormányzat és intézményei 2005. de cem -
ber 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplõ
értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Cseh Gábor s. k.,
könyvvizsgáló
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Litér 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 1 269 237 – 1 269 237 1 279 959 – 1 279 959
I. Immateriális ja vak 6 499 – 6 499 3 913 – 3 913
II. Tárgyi eszközök 1 237 456 – 1 237 456 1 251 928 – 1 251 928
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 22 066 – 22 066 18 747 – 18 747
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök 3 216 – 3 216 5 371 – 5 371
B) FORGÓESZKÖZÖK 143 517 – 143 517 174 924 – 174 924

I. Készle tek 305 – 305 278 – 278
II. Követelések 6 549 – 6 549 15 001 – 15 001
III. Értékpapírok 75 00 – 75 00 120 000 – 120 00
IV. Pénzeszközök 56 083 – 56 083 33 269 – 33 269
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5 580 – 5 580 6 376 – 6 376

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 412 754 – 1 412 754 1 454 883 1 454 883

D) SAJÁT TÕKE 1 313 032 – 1 313 032 1 384 430 – 1 384 430
1. Induló tõke 42 237 – 42 237 42 237 – 42 237
2. Tõkeváltozások 1 270 795 – 1 270 795 1 342 193 – 1 342 193
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 53 454 – 53 454 32 863 – 32 863
I. Költségvetési tar talékok 53 454 – 53 454 32 863 – 32 863
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 46 268 – 46 268 37 590 – 37 590
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 23 262 – 23 262 1 679 – 1 679
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 14 797 – 14 797 29 129 – 29 129
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 8 209 – 8 209 6 782 – 6 782

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 412 754 – 1 412 754 1 454 883 – 1 454 883

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 93 860 94 732 90 340
02. Munk aadókat terhelõ járulék 30 812 30 961 29 214
03. Do lo gi kiadások 58 256 64 152 55 540
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 77 128 80 785 76 878
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 2 666 2 601 2 439
07. Felhalmozási kiadások 65 507 81 690 48 709
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+…+07) 328 229 354 921 303 120
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 5 201 1 190 1 190
10. Értékpapírok kiadásai – 5 201 50 201
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 5 201 6 391 51 391
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+11) 333 430 361 312 354 511
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások (08+11) 28 763 29 469 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 796
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 362 193 390 781 355 307
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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 bevéte lek 22 781 27 402 27 544
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 144 810 191 717 188 718
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek – – –
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 101 396 115 202 116 744
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 83 861 95 257 95 257
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 268 987 334 321 333 006
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 300 1 874 914
24. Értékpapírok bevéte lei 45 000 – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 45 300 1 874 914
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 314 287 336 195 333 920
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 47 906 54 586 29 236
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – –1 427
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 362 193 390 781 361 729

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 56 083 – 56 083 33 269 – 33 269
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egy en le ge (±) –2 629 – –2 629 –406 – –406
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad- 

ványa (–) 40 144 – 40 144 25 872 – 25 872
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 

eredménye (–) – – – – – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 

(1±2–3–4) 13 310 – 13 310 6 991 – 6 991
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –3 409 1 544 –1 865 –2 824 – –2 824
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 

alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön 

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) 9 901 1 544 11 445 4 167 – 4 167
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 

fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Litér Község Önkormányzat 2005. évi 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 önkormányzati költségvetési
beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

Véleményem szerint az önkormányzati költségvetési beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, a 2005. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Kiss Mária s. k.,
könyvvizsgáló
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Máriapócs Város 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 1 424 640 – 1 424 640 1 520 014 –1 310 1 518 704
I. Immateriális ja vak 7 569 – 7 569 9 038 – 9 038
II. Tárgyi eszközök 1 209 443 – 1 209 443 1 310 748 –1 310 1 309 438
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 144 – 144 144 – 144
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök 207 484 – 207 484 200 084 – 200 084
B) FORGÓESZKÖZÖK 117 828 – 117 828 26 019 –3 080 22 939

I. Készle tek 604 – 604 699 – 699
II. Követelések 10 141 – 10 141 7 087 –3 080 4 007
III. Értékpapírok 90 000 – 90 000 – – –
IV. Pénzeszközök 996 – 996 362 – 362
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 16 087 – 16 087 17 871 – 17 871

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 542 468 – 1 542 468 1 546 033 –4 390 1 541 643

D) SAJÁT TÕKE 1 313 071 – 1 313 071 1 344 125 –4 390 1 339 735
1. Induló tõke 116 961 – 116 961 116 961 – 116 961
2. Tõkeváltozások 1 196 110 – 1 196 110 1 227 164 –4 390 1 222 774
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 627 – 1 627 3 417 – 3 417
I. Költségvetési tar talékok 1 627 – 1 627 3 417 – 3 417
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 227 770 – 227 770 198 491 – 198 491
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 97 111 – 97 111 87 765 –1 150 86 615
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 115 203 – 115 203 95 910 1 150 97 060
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 15 456 – 15 456 14 816 – 14 816

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 542 468 – 1 542 468 1 546 033 –4 390 1 541 643

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 229 218 230 508 225 689
02. Munk aadókat terhelõ járulék 77 272 77 592 71 686
03. Do lo gi kiadások 162 900 162 636 141 796
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 92 462 88 955 80 643
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás – –
07. Felhalmozási kiadások 136 513 142 149 130 421
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+…+07) 698 365 701 840 650 235
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 94 973 94 973 39 321
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 94 973 93 973 39 321
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+11) 793 338 796 813 689 556
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 1 573 1 573 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 1 784
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Kiadások össze sen (12+13+14) 794 911 798 386 691 340
16. Intézményi mûködési bevéte lek 72 065 68 225 47 059
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 159 326 158 265 163 308
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 49 079 49 079 10 000
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 10 000 10 000 10 000
20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 292 584 388 571 372 580
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 185 582 280 130 280 130
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 573 054 664 140 592 247
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 131 857 40 819 8 399
24. Értékpapírok bevéte lei 90 000 90 00 90 000
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 221 857 130 819 98 399
26. Pénzfor gal mi bevéte lek 749 911 794 959 691 346
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – 3 427 4 620
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – –640
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 794 911 798 386 695 326
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27–8–13) –126 884 –35 846 –52 668
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 126 884 35 846 59 078
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –2 424

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Záró pénzkészlet 996 362
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egy en le ge (±) 631 3 085
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma radványa – –
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi eredménye – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány (1±2–3–4) 162 3 417
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –13 427 –1 413
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – –
8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) – –
10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) –11 800 2 004
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo lyósított pénzeszköz maradványa – –
12. A 10. sorból a köte le zettséggel ter helt pénzmaradvány – 2 004
13. A 10. sorból a sza bad pénzmaradvány – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes
törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fenti jogszabályok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése
révén kellõ bizonyosságot kell szereznem arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyv -
vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett
tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az önkormányzat lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimutatások
bemutatásának értékelését.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak
szerint állították össze. Az egyszerûsített beszámoló az önkormányzat 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetérõl megbízható képet ad.

Szar ka György s. k.,
könyvvizsgáló
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Mezõszentgyörgy 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 964 522 – 964 522 958 830 – 958 830
I. Immateriális ja vak 4 588 – 4 588 3 074 – 3 074

II. Tárgyi eszközök 613 229 – 613 229 616 274 – 616 274
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 1 156 – 1 156 1 222 – 1 222
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott eszközök 345 549 – 345 549 338 260 – 338 260

B) FORGÓESZKÖZÖK 33 828 – 33 828 34 468 – 34 468
I. Készle tek – – – – – –

II. Követelések 9 869 – 9 869 9 240 – 9 240
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 17 453 – 17 453 16 590 – 16 590
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6 506 – 6 506 8 638 – 8 638

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 998 350 – 998 350 993 298 – 993 298

D) SAJÁT TÕKE 948 038 – 948 038 947 633 – 947 633
1. Induló tõke 27 076 – 27 076 27 076 – 27 076
2. Tõkeváltozások 920 962 – 920 962 920 557 – 920 557

E) TARTALÉKOK 15 879 – 15 879 17 629 – 17 629
I. Költségvetési tar talékok 15 879 – 15 879 17 629 – 17 629

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 34 438 – 34 438 28 036 – 28 036

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek – – – 2 000 – 2 000
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 26 685 – 26 685 18 796 – 18 796

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 7 748 – 7 748 7 240 – 7 240

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 998 350 – 998 350 993 298 – 993 298

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 82 936 84 945 82 157
02. Munk aadókat terhelõ járulékok 27 553 27 663 26 618
03. Do lo gi és egyéb fo lyó kiadások 40 567 44 859 37 966
04. Végle ges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 33 630 40 978 39 802
05. Ellátottak juttatásai 260 260 210
06. Felújítás 650 2 729 1 972
07. Felhalmozási kiadások 23 170 22 851 15 744
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 208 766 224 285 204 469
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 1 974 1 974 1 718
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 1 974 1 974 1 718
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+11) 210 740 226 259 206 187
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 2 260 1 213 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 2 132
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 213 000 227 472 208 319
16. Intézményi mûködési bevéte lek 5 500 5 731 4 530
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 73 985 72 581 71 127
18. Felhalmozási és tõkejellegû bevéte lek 1 848 2 068 1 767
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból önkorm. sajátos fel halm.-i és tõkebevételei 275 495 315
20. Támogatás, kiegészítõ és/va gy átvett pénzeszközök 113 867 125 254 126 681
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 98 937 112 208 112 208
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 195 200 205 634 204 105
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 700 3 700 3 832
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 700 3 700 3 832
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 195 900 209 334 207 937
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 17 100 18 138 18 138
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – –466
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 213 000 227 472 225 609
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27–8–13) 1 274 –1 726 17 774
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) –1 274 1 726 2 114
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –2 598

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 17 079 – 17 079 16 231 – 16 231
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –1 200 – –1 200 1 398 – 1 398
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) 1 373 – 1 373 – – –
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 14 506 – 14 506 17 629 – 17 629
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) 1 284 – 1 284 153 – 153
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

alapján módosító tétel (±) – – –– – – –
10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) 15 790 – 15 790 17 782 – 17 782
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyv vizs gá lat so rán a Me zõ szent györ gyi Köz ség Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett össze vont éves be szá mo ló ját, annak ré sze it és
té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és
en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak
és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, to váb bá a vo nat ko zó kor mány ren de let sze rint ké szí tet ték el. A be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az
ön kor mány zat és in téz mé nyei 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható
és valós képet ad.

Po vol nik Györgyné s. k.,
könyvvizsgáló
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Méhkerék Község Önkormányzatának egyszerûsített mérle ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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 348 439 364 486 364 486

I. Immateriális ja vak 1 201 12 964 12 964

Szel le mi termékek 1 201 12 964 12 964

II. Tárgyi eszközök 316 004 318 638 318 638

Ingat la nok 306 403 311 463 311 463

Gépek, be ren dezések, fels ze relések 5 899 5 718 5 718

Jármûvek 3 702 1 457 1 457

III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 9 259 11 742 11 742

Egyéb tartós része sedés 8 869 11 354 11 354

Tartósan adott kölcsön 390 388 388

IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott eszközök 21 975 21 142 21 142

B) FORGÓESZKÖZÖK 18 173 23 805 23 805

I. Készle tek (any a gok) 434 276 276

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevõk) 1 078 1 008 1 008

2. Adósok 5 885 7 593 7 593

3. Rövid lejáratú kölcsönök 510 194 194

II. Követelések össze sen 7 473 8 795 8 795

III. Értékpapírok – – –

IV. Pénzeszközök 943 1 895 1 895

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások – – –

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások – – –

Költségvetési aktív függõ elszámolások 7 587 7 687 7 687

Költségvetési aktív átfutó elszámolások 1 736 5 152 5 152

IV. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások össze sen 9 323 12 839 12 839

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 366 612 388 291 388 291

D) SAJÁT TÕKE

Induló tõke 26 617 26 617 26 617

Tõkeváltozások 310 368 320 399 320 399

Saját tõke össze sen 336 985 347 016 347 016

E) TARTALÉKOK

Költségvetési tar talék elszám. –4 098 1 717 1 717

Tárgyévi költségvetési tar talék –4 098 4 668 4 668

Elõzõ évi költségvetési tar talék elsz. – –2 951 –2 951

Tar talék össze sen –4 098 1 717 1 717

F) KÖTELEZETTSÉGEK

Hosszú lejáratú köte le zettségek 3 684 2 635 2 635

Rövid lejáratú hi tel 9 000 10 000 10 000

Kötele zettségek 3 864 11 429 11 429

Egyéb – – –

Rövid lejáratú köte le zettség 2 813 2 477 2 477

Kötele zettség össze sen: 15 677 23 906 23 906

Költségvetési passzív függõ elszám. 14 364 12 958 12 958

Kötele zettség össze sen: 33 725 39 558 39 558

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 366 612 388 291 388 291
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Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 166 169 167 018 174 137
02. Munk aadókat terhelõ járulék 54 999 55 311 58 150
03. Do lo gi kiadások 63 596 79 792 86 809
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 107 246 122 210 112 886
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 5 347 18 713 12 622
07. Felhalmozási kiadások 7 994 34 730 37 224
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen 405 351 477 774 481 828
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 9 000 9 000 303
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen 9 000 9 000 303
12. Pénzfor gal mi kiadások 414 351 486 774 482 131
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 3 308 2 076 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – –
15. Kiadások össze sen 417 659 488 850 485 647
16. Intézményi mûködési bevéte lek 20 035 20 471 31 724
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 142 746 142 746 145 100
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek – 2 500 2 922
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – 2 906
20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 234 305 302 560 306 674
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 220 335 254 823 254 823
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen 397 086 468 277 386 420
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 20 573 20 573 1 526
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen 20 573 20 573 1 526
26. Pénzfor gal mi bevéte lek 417 659 488 850 487 946
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – – –
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – –1 406
29. Bevéte lek össze sen 417 659 488 850 486 540
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége –11 573 –11 573 4 592
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 11 573 –11 573 1 223
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – –4 922

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 943 552 1 495 1 836 – –
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egy en le ge –5 041 –552 –5 593 –119 – –
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma radványa – – – –2 951
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány –4 098 – –4 098 4 668 – –
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók – – – – – –
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások –5 970 – –5 970 –5 503 – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 
alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

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

10. Módosított pénzmaradvány –10 068 – –10 068 –835 – –
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 

fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes –
törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Meggyõzõdésem, hogy munkám megfelelõ alapot nyújt a könyvvizsgálói
záradék megadásához. A felülvizsgálat alapján megállapítottam, hogy az önkormányzat egyszerûsített mérlege, pénzforgalmi
jelentése és pénzmaradvány-kimutatása a számviteli törvényben és a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségérõl szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben megfogalmazott elvek szerint
került összeállításra.

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

Az egyszerûsített mérleg fõösszegét 388 291 E Ft-ban fogadtam el.
A módosított pénzmaradvány –835 E Ft.

Ga lus ka Józsefné s. k.,
könyvvizsgáló

Nagykamarás 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 443 709 – 443 709 529 735 – 529 735
I. Immateriális ja vak 3 855 – 3 855 4 579 – 4 579

II. Tárgyi eszközök 290 196 – 290 196 383 709 – 383 709
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 4 575 – 4 575 4 575 – 4 575
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 145 083 – 145 083 136 872 – 136 872
B) FORGÓESZKÖZÖK 52 178 – 52 178 44 843 2 128 46 971

I. Készle tek 267 – 267 13 – 13
II. Követelések 8 784 – 8 784 3 509 2 128 5 637

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 32 339 – 32 339 29 957 – 29 957
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10 788 – 10 788 11 364 – 11 364

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 495 887 – 495 887 574 578 2 128 576 706

1404 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 16. szám



Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 448 490 – 448 490 480 935 2 128 483 063
1. Indulótõke 38 579 – 38 579 38 579 – 38 579
2. Tõkeváltozások 409 911 – 409 911 442 356 2 128 444 484
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 35 105 – 35 105 33 175 – 33 175
I. Költségvetési tar talékok 35 105 – 35 105 33 175 – 33 175

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 12 292 – 12 292 60 468 – 60 468

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek – – – 15 984 –15 984 –
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 4 270 – 4 270 36 338 15 984 52 322

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 8 022 – 8 022 8 146 – 8 146

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 495 887 – 495 887 574 578 2 128 576 706

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 102 779 112 248 107 678
02. Munk aadókat terhelõ járulék 34 454 37 767 36 103
03. Do lo gi kiadások 51 425 62 040 49 099
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 73 666 71 364 70 270
05. Ellátottak juttatásai 794 – –
06. Felújítás 71 785 77 114 75 994
07. Felhalmozási kiadások 40 014 51 698 33 332
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 374 917 412 231 372 476
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 40 400 85 015 36 361
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 40 400 85 015 36 361
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+11) 415 317 497 246 408 837
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 20 831 13 036 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – –576
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 436 148 510 282 408 261
16. Intézményi mûködési bevéte lek 11 477 13 712 12 115
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 100 473 100 624 99 947
18. Felhalmozási és tõkejellegû bevéte lek 600 1 571 1 571
19. 18.-ból önkorm. sajátos fel halm.-i és tõkebevételei 600 1 571 1 571
20. Támogatás, kiegészítõ és/va gy átvett pénzeszközök 240 837 273 269 211 965
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 126 193 138 212 137 852
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 353 387 389 176 325 598
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 47 656 84 789 81 309
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 47 656 84 789 81 309
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 401 043 473 965 406 907
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 35 105 36 317 36 317
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – –124
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 436 148 510 282 443 100
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27–8–13) –7 256 226 –1 561
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 7 256 –226 44 948
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – 452
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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 32 339 – 32 339 29 957 – 29 957
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) 2 766 – 2 766 3 218 – 3 218
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) – – – – – –
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 35 105 – 35 105 33 175 – 33 175
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –2 036 – –2 036 3 549 – 3 549
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

alapján módosító tétel (±) 1 212 – 1 212 – – –
10. Módosított pénzmaradvány

(5±6±7±8±9) 34 281 – 34 281 36 724 – 36 724
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa 1 522 – 1 522 1 002 – 1 022
12. A 10. sorból köte le zettséggel ter helt maradvány 32 759 – 32 759 35 722 – 35 722
13. A 10. sorból sza bad pénzmaradvány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá la tot a ma gyar nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok és a könyv vizs gá lat ra vo nat ko zó – Ma gyar or szá gon ér vé nyes –
tör vé nyek és egyéb jog sza bá lyok alap ján haj tot tam vég re. Meg gyõ zõ dé sem, hogy mun kám meg fe le lõ ala pot nyújt a könyv vizs gá lói
zá ra dék meg adá sá hoz. A fe lül vizs gá lat alap ján meg ál la pí tot tam, hogy az ön kor mány zat egy sze rû sí tett mér le ge, pénz for gal mi je len té -
se és pénz ma rad vány- és ered mény ki mu ta tá sa a szám vi te li tör vény ben és a költ ség ve tés alap ján gaz dál ko dó szer ve ze tek be szá mo lá si
és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé rõl szó ló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben megfogalmazott elvek szerint
került összeállításra.

Az éves be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl az aláb bi sza kasz ban rész le te zet te ket ki vé ve
meg bíz ha tó, valós képet ad.

Au di tá lá si el té rést ál la pí tot tam meg a kö ve te lé sek mér leg ben ki mu ta tott ér té ké nél 2128 E Ft-ban, mi vel a he lyi adók össze gét
ennyi vel ala cso nyab ban mu tat ták ki a helyes összegnél.

Ugyan csak hely te le nül mu tat ták ki a rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek ál lo má nyát, 15 984 E Ft-ot, mi vel a 2006. év ben ese dé kes hi tel -
tör lesz tést hosszú le já ra tú kö te le zett ség ként sze re pel tet ték. Ez a meg ál la pí tás csak a mér leg egyes so rai kö zöt ti át cso por to sí tást jelent,
a mérleg fõösszegét nem módosítja.

Az egy sze rû sí tett mér leg fõ össze gét 576 706 E Ft-ban fo gad tam el.
A mó do sí tott pénz ma rad vány 36 724 E Ft.

Ga lus ka Józsefné s. k.,
könyvvizsgáló
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Nyírbátor Város 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 5 037 545 – 5 037 545 5 670 223 – 5 670 223
I. Immateriális ja vak 12 049 – 12 049 10 027 – 10 027

II. Tárgyi eszközök 3 230 712 – 3 230 712 3 674 631 – 3 674 631
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 81 387 – 81 387 57 815 – 57 815
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 1 713 397 – 1 713 397 1 927 750 – 1 927 750
B) FORGÓESZKÖZÖK 358 137 – 358 137 398 065 – 398 065

I. Készle tek 2 269 – 2 269 670 – 670
II. Követelések 126 944 – 126 944 92 950 – 92 950

III. Értékpapírok 100 500 – 100 500 – – –
IV. Pénzeszközök 32 948 – 32 948 160 866 – 160 866
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 95 476 – 95 476 143 579 – 143 579

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 395 682 – 5 395 682 6 068 288 – 6 068 288

D) SAJÁT TÕKE 4 953 398 – 4 953 398 5 026 400 – 5 026 400
1. Indulótõke 439 287 – 439 287 439 287 – 439 287
2. Tõkeváltozások 4 514 111 – 4 514 111 4 587 113 – 4 587 113

E) TARTALÉKOK 22 351 – 22 351 205 301 – 205 301
I. Költségvetési tar talékok 22 351 – 22 351 205 301 – 205 301

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 419 933 – 419 933 836 587 – 836 587

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 101 725 – 101 725 227 527 – 227 527
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 212 135 60 212 195 509 916 – 509 916

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 106 073 –60 106 013 99 144 – 99 144

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 395 682 – 5 395 682 6 068 288 – 6 068 288

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 1 229 844 1 198 629 1 193 053
02. Munk aadókat terhelõ járulék 409 035 389 880 386 862
03. Do lo gi kiadások 656 254 757 464 728 177
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 444 413 676 553 569 831
05. Ellátottak juttatásai 7 676 7 318 7 318
06. Felújítás 159 555 86 479 86 109
07. Felhalmozási kiadások 1 506 727 1 712 658 792 672
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 4 413 504 4 828 981 3 764 022
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 57 000 88 250 88 250
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 57 000 88 250 88 250
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+11) 4 470 504 4 917 231 3 852 272
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 38 432 25 439 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 48 103
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 4 508 936 4 942 670 3 900 375
16. Intézményi mûködési bevéte lek 259 590 278 273 287 971
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 1 232 579 1 234 556 1 215 443
18. Felhalmozási és tõkejellegû bevéte lek 8 424 8 794 10 108
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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 önkorm. sajátos fel halm.-i és tõkebevételei 8 424 8 524 9 448
20. Támogatás, kiegészítõ és/va gy átvett pénzeszközök 2 638 729 3 027 089 2 263 999
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 1 605 264 1 885 117 1 624 911
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 4 139 322 4 548 712 3 777 521
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 319 485 293 399 207 887
24. Értékpapírok bevéte lei 50 000 49 814 49 814
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 369 485 343 213 257 701
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 4 508 807 4 891 925 4 035 222
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 129 50 745 50 358
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – –6 929
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 4 508 936 4 942 670 4 078 651
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27–8–13) – 312 485 –254 963 63 857
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 312 485 254 963 169 451
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –55 032

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 32 940 – 32 940 160 858 – 160 858
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –10 589 –60 –10 649 44 443 – 44 443
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) 4 152 – 4 152 407 – 407
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 18 199 –60 18 139 204 894 – 204 894
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –13 470 – –13 470 –15 327 – –15 327
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) 4 729 –60 4 669 189 567 – 189 567
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa 1 110 – 1 110 336 – 336
12. A 10. sorból köte le zettséggel ter helt maradvány 13 005 – 13 005 188 779 – 188 779
13. A 10. sorból sza bad pénzmaradvány 1 251 – 1 251 452 – 452

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

László András s. k.,
könyvvizsgáló
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Nyírkarász 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 940 625 – 940 625 987 128 – 987 128
I. Immateriális ja vak – – – 4 332 – 4 332
II. Tárgyi eszközök 940 625 – 940 625 982 796 – 982 796
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök – – – – – –
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 26 965 – 26 965 24 624 – 24 624

I. Készle tek 286 – 286 299 – 299
II. Követelések 5 446 – 5 446 5 222 – 5 222
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 12 347 – 12 347 7 712 – 7 712
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 8 886 – 8 886 11 391 – 11 391

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 971 922 – 971 922 1 011 752 – 1 011 752

D) SAJÁT TÕKE 934 101 – 934 101 947 006 – 947 006
1. Induló tõke 38 903 – 38 903 38 903 – 38 903
2. Tõkeváltozások 895 198 – 895 198 908 103 – 908 103
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK – – – – – –
I. Költségvetési tar talékok –459 – –459 5 838 – 5 838
II. Vállalkozási tar talék –459 – –459 5 838 – 5 838

F) KÖTELEZETTSÉGEK 38 280 – 38 280 58 908 – 58 908
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – 9 892 – 9 892
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 11 350 10 000 21 350 35 932 – 35 932
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 21 692 –10 000 11 692 13 084 – 13 084

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 971 922 – 971 922 1 011 752 – 1 011 752

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 167 267 174 540 177 586
02. Munk aadókat terhelõ járulék 52 989 54 799 59 655
03. Do lo gi kiadások 50 362 106 908 79 166
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 61 546 70 971 68 322
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 16 204 30 800 18 255
07. Felhalmozási kiadások 5 800 45 871 57 007
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen – – –
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 10 620 10 620 189 092
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen – – –
12. Pénzfor gal mi kiadások 364 788 494 509 649 083
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 1 304 1 304 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 2 505
15. Kiadások össze sen 366 092 495 813 651 588
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. Intézményi mûködési bevéte lek 8 678 13 831 15 212

17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 128 479 128 478 129 369

18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek – – –

19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –

20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 175 550 288 372 293 208

21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 124 148 251 389 251 387

22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen – – –

23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 53 385 65 132 217 591

24. Értékpapírok bevéte lei – – –

25. Finanszírozási bevéte lek össze sen – – –

26. Pénzfor gal mi bevéte lek 366 092 495 813 655 380

27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – – –

28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – –8 608

29. Bevéte lek össze sen 366 092 495 813 648 772

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 12 347 – 12 347 7 531 – 7 531

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 
lások egy en le ge –12 806 10 000 –2 806 –1 693 – –1 693

3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad-
 ványa – – – – – –

4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 
eredménye – – – – – –

5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány –459 10 000 9 541 5 838 – 5 838

6. Finanszírozásból származó kor rek ciók – – – – – –

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások –868 – –868 26 – 26

8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 
alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

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

10. Módosított pénzmaradvány –1 327 – 8 673 5 864 – 5 864

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 
fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

Az önkormányzat az éves beszámolóját a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetésérõl szóló
jogszabályokban foglaltak alapján állította össze. A beszámoló az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérõl megbízható és
valós képet ad.

Dr. Bodnár Sándor s. k.,
könyvvizsgáló
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Nyírlu gos Város Önkormányzatának egyszerûsített mérle ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 309 178 2 584 390
I. Immateriális ja vak 343 929
II. Tárgyi eszközök 3 305 835 2 580 461
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 3 000 3 000
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott eszközök – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 129 133 107 358
I. Készle tek 2 229 2 284
II. Követelések 44 059 45 043
III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 61 958 41 958
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 20 887 18 073

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 438 311 2 691 748

D) SAJÁT TÕKE 3 283 232 2 578 002
1. Indulótõke 58 029 58 029
2. Tõkeváltozások 3 225 203 2 519 973
3. Értékelési tar talék – –

E) TARTALÉKOK 60 972 41 871
I. Költségvetési tar talékok 60 972 41 871
II. Vállalkozási tar talékok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 94 107 71 875
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 66 388 494
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 5 846 53 221
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 21 873 18 160

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 438 311 2 691 748

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 258 534 282 368 224 248
02. Munk aadókat terhelõ járulék 88 807 88 807 76 157
03. Do lo gi kiadások 120 245 123 613 172 852
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 148 097 156 577 127 202
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás – – –
07. Felhalmozási kiadások 337 290 357 290 45 651
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 952 973 1 008 655 646 110
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai – – 65 880
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) – – 65 880
12. Pénzfor gal mi kiadások 952 973 1 008 655 711 990
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 1 570 1 570 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – –2 814
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 954 543 1 010 225 709 176
16. Intézményi mûködési bevéte lek 57 805 61 976 63 604
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 180 240 180 240 170 357
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek – – –
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 431 334 532 133 458 928
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 305 169 381 833 305 730
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 669 379 774 349 692 889
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 224 592 175 304
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 224 592 175 304 –
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 893 971 949 653 692 889
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 60 572 60 572 60 769
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – –3 713
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 954 543 1 010 225 749 945
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27+8+13) –224 592 –175 304 107 548
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 224 592 175 304 –65 880
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –899

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 1. Záró pénzkészlet 61 958 41 958
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások össze vont záróegyenlege (±) –986 –87
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa (–) – –
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi eredménye (–) – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány (1±2–3–4) 60 972 41 871
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –3 646 –15
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) – –
 10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) 57 326 41 856
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo lyósított pénzeszköz maradványa – –
12. A 10. sorból köte le zettséggel ter helt pénzmaradványa – –
13. A 10. sorból sza bad pénzmaradványa 57 326 41 856

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Nyír lu gos Vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett éves ön kor mány za ti be szá mo ló ját, annak ré sze it 
és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül -
vizs gál 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 ön kor mány za ti be szá -
mo lót a szám vi te li törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Vé le ményünk sze rint a 2005. évi egy sze rû sí tett éves ön kor mány za ti be szá mo ló Nyír lu gos Vá ros Ön kor mány za ta 2005. de cem ber
31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad. A zár szám adá si ren de let ter ve zet az egy sze -
rû sí tett éves ön kor mány za ti beszámoló adataival összhangban van.

Tóth József  s. k.,
könyvvizsgáló
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Olaszliszka Község Önkormányzatának egyszerûsített mérle ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 979 375 1 006 676
I. Immateriális ja vak 1 101 701
II. Tárgyi eszközök 426 236 456 280
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 1 366 1 366
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott eszközök 550 672 548 329

B) FORGÓESZKÖZÖK 81 549 35 515
I. Készle tek 278 276
II. Követelések 2 741 3 511
III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 60 371 12 457
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 18 159 19 271

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 060 924 1 042 191

D) SAJÁT TÕKE 947 802 976 459
1. Induló tõke 21 987 21 987
2. Tõkeváltozások 925 815 954 472
3. Értékelési tar talék – –

E) TARTALÉKOK 60 383 17 839
I. Költségvetési tar talékok 60 383 17 839
II. Vállalkozási tar talék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 52 739 47 893
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 1 189 960
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 33 403 33 044
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 18 147 13 889

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 060 924 1 042 191

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 138 184 150 325 145 731
02. Munk aadókat terhelõ járulék 45 083 47 697 46 135
03. Do lo gi kiadások 73 651 84 659 73 362
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 95 669 98 666 96 437
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 16 900 57 776 44 686
07. Felhalmozási kiadások 3 749 3 313 1 348
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen 373 236 442 436 407 699
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 22 220 39 720 39 729
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen 22 220 39 720 39 729
12. Pénzfor gal mi kiadások 395 456 482 156 447 428
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 1 115 1 115 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 1 112
15. Kiadások össze sen 396 571 483 271 448 540
16. Intézményi mûködési bevéte lek 13 524 15 501 17 725
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 107 034 107 034 105 261
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 5 000 5 069 69
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 199 426 239 415 241 199
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 194 326 222 854 222 854
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen 324 984 367 019 364 254
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 71 587 73 003 40 630
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen 71 587 73 003 40 630
26. Pénzfor gal mi bevéte lek 396 571 440 022 404 884
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – 43 249 43 249
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – –2 248
29. Bevéte lek össze sen 396 571 483 271 445 885
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége –49 367 –33 283 –196
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 49 367 33 283 901
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – –3 360

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Záró pénzkészlet 58 310 12 406
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egy en le ge 2 073 5 433
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma radványa – 18 432
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi eredménye – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 60 383 –593
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók –1 193 –1 223
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) – –
10. Módosított pénzmaradvány 59 190 –1 816
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo lyósított pénzeszköz maradványa – –
12. 10. sorból köte le zettséggel ter helt pénzmaradvány 22 795 –
13. 10. sorból sza bad pénzmaradvány 36 395 –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során az önkormányzat 2005. évi egyszerûsített összevont éves 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 a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, az önkormányzat és intézményei 2005.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet
ad.

Pongráczné Sze renc si Ju dit s. k.,
könyvvizsgáló
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Örkény Város 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 1 622 649 – 1 622 649 1 623 463 – 1 623 463
I. Immateriális ja vak 189 – 189 702 – 702
II. Tárgyi eszközök 1 575 929 – 1 575 929 844 888 – 844 888
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 46 531 – 46 531 45 693 – 45 693
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök – – – 732 180 – 732 180
B) FORGÓESZKÖZÖK 78 122 – 48 355 94 284 – 94 284

I. Készle tek – – – – – –
II. Követelések 31 439 –127 31 312 56 078 – 56 078
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 17 043 – 17 043 8 839 – 8 839
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 29 640 – 29 640 29 367 – 29 367

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 700 771 –127 1 700 644 1 717 747 – 1 717 747

D) SAJÁT TÕKE 1 428 846 – 1 422 930 1 327 713 – 1 327 713
1. Induló tõke 95 930 – 95 930 95 930 – 95 930
2. Tõkeváltozások 1 284 309 –5 916 1 278 393 1 183 176 – 1 183 176
3. Értékelési tar talék 48 607 – 48 607 48 607 – 48 607

E) TARTALÉKOK 19 359 – 19 359 11 015 – 11 015
I. Költségvetési tar talékok 20 450 – 20 450 11 913 – 11 913
II. Vállalkozási tar talék –1 091 – –1 091 –898 – –898

F) KÖTELEZETTSÉGEK 252 566 – 231 031 379 019 – 379 019
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 60 415 – 60 415 44 481 – 44 481
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 164 827 5 789 170 616 307 347 – 307 347

G) PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK 27 324 – 27 324 27 191 – 27 191

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 700 771 –127 1 700 644 1 717 747 – 1 717 747

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 308 295 320 236 318 331
02. Munk aadókat terhelõ járulék 100 011 103 731 103 331
03. Do lo gi kiadások 164 517 258 635 254 507
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 93 548 124 927 119 736
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 89 891 348 447 348 447
07. Mûködési célú kiadás össze sen 756 262 1 155 976 1 144 352
08. Felújítás 435 691 418 846 31 850
09. Felhalmozási kiadások – 20 486 19 561
10. Felhalmozási kiadások össze sen 435 691 439 332 51 411
11. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 50 327 8 929 –
12. Önálló intézmény ek kiadásai – – –
13. Függõ, átfutó kiadások össze sen – – –273
14. Hi tel-vissza fi zetés – – –
15. Felhasznált pénzmaradvány – – –
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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. Egyéb kiadások össze sen 50 327 8 929 –273

17. Kiadások össze sen: 1 242 280 1 604 237 1 195 490

18. Intézményi mûködési bevéte lek 125 047 166 377 149 848

19. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 287 564 276 431 271 462

20. Átengedett bevéte lek – – –

21. Támogatások – – –

22. Átvett pénzeszközök – – –

23. Mûködési célú bevéte lek össze sen: 412 611 442 808 421 310

24. Áfabevételek – – –

25. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 22 400 4 016 2 379

26. Felhalmozási jellegû támogatás – – –

27. Felhalmozási célra végl. átvett – – –

28. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 15 956 311 199 310 795

29. Felhalmozási célra igény be vett pénzmaradvány – – –

30. Felhalmozási célú bevéte lek össze sen 38 356 315 215 313 174

31. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 17 043 17 043 24 047

32. Átfutó bevéte lek – – –133

33. Áfával kapcso la tos bevétel – – –

34. Önálló intézmény ek bevéte lei – – –

35. 80-as ûrlap 774 270 829 171 452 935

36. Bevéte lek össze sen 1 242 280 1 604 237 1 211 333

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 17 043 – 17 043 8 839 – 8 839

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 
lások egy en le ge 2 316 – 2 316 2 176 – 2 176

3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad- 
ványa – – – –1 091 – –1 091

4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 
eredménye –1 091 – –1 091 193 – 193

5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 20 450 – 20 450 11 913 – 11 913

6. Finanszírozásból származó kor rek ciók –10 164 – –10 164 –1 626 – –1 626

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –

8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 
alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

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

10. Módosított pénzmaradvány 10 286 – 10 286 10 287 – 10 287

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 
fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

12. A 10. sorból a köte le zettséggel ter helt 
pénzmaradvány 10 286 – 10 286 10 287 – 10 287

13. A 10. sorból a sza bad pénzmaradvány – – – – – –
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Hitelesítõ záradék:

A könyv vizs gá lat so rán fe lül vizs gál tam Ör kény 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
alap ján. A hi vat ko zott jog anyag sze rint ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez 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, va la mint az ál ta lá nos számviteli elvekben foglaltak és a vonatkozó kormányrendelet szerint
készítették.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló – a jelentésemben foglalt adatokkal – megbízható és valós
képet ad

– a költségvetés teljesítésérõl,
– az önkormányzat és intézményei 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl,
– valamint a mûködés eredményérõl.

Kristóf Jánosné s. k.,
könyvvizsgáló

Pásztó Város 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 7 051 906 – 7 051 906 7 672 126 – 7 672 126
I. Immateriális ja vak 17 938 – 17 938 13 333 – 13 333
II. Tárgyi eszközök 5 856 018 – 5 856 018 5 619 332 – 5 619 332
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 134 769 – 134 769 99 526 – 99 526
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök 1 043 181 – 1 043 181 1 939 935 – 1 939 935
B) FORGÓESZKÖZÖK 377 731 – 377 731 551 291 – 551 291

I. Készle tek 13 396 – 13 396 15 845 – 15 845
II. Követelések 50 103 – 50 103 54 656 – 54 656
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 236 923 – 236 923 383 181 – 383 181
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 77 309 – 77 309 97 609 – 97 609

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 7 429 637 – 7 429 637 8 223 417 – 8 223 417

D) SAJÁT TÕKE 6 548 350 – 6 548 350 7 231 264 – 7 231 264
1. Induló tõke 345 597 – 345 597 345 597 – 345 597
2. Tõkeváltozások 6 202 753 – 6 202 753 6 885 667 – 6 885 667
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 199 965 – 199 965 361 524 – 361 524
I. Költségvetési tar talékok 199 965 – 199 965 361 524 – 361 524
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 681 322 – 681 322 630 629 – 630 629
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 175 487 – 175 487 207 479 – 207 479
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 391 570 – 391 570 303 886 – 303 886
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 114 265 – 114 265 119 264 – 119 264

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 7 429 637 – 7 429 637 8 223 417 – 8 223 417
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Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 1 412 289 1 430 066 1 409 181
02. Munk aadókat terhelõ járulék 471 757 477 240 472 557
03. Do lo gi kiadások 781 910 979 650 931 389
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 198 847 319 478 257 952
05. Ellátottak juttatásai 7 606 7 198 7 196
06. Felújítás 24 301 428 298 288 325
07. Felhalmozási kiadások 769 021 936 964 759 352
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen 3 665 731 4 578 894 4 125 952
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 130 819 132 283 99 730
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen 130 819 132 283 99 730
12. Pénzfor gal mi kiadások 3 796 550 4 711 177 4 225 682
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 15 044 15 044 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 20 300
15. Kiadások össze sen 3 811 594 4 726 221 4 245 982
16. Intézményi mûködési bevéte lek 291 274 317 430 300 735
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 714 538 714 506 717 721
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 40 221 52 221 19 427
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 12 298 12 298 5 770
20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 2 387 073 3 143 605 3 099 587
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 904 623 1 476 925 1 466 660
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen 3 433 106 4 227 762 4 137 470
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 242 943 242 879 216 403
24. Értékpapírok bevéte lei 46 400 46 400 33 368
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen 289 343 289 279 249 771
26. Pénzfor gal mi bevéte lek 3 722 449 4 517 041 4 387 241
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 89 145 209 180 184 175
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – 4 979
29. Bevéte lek össze sen 3 811 594 4 726 221 4 576 395
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége –158 524 –156 996 195 693
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 158 524 156 996 150 041
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – –15 321

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 230 891 – 230 891 377 129 – 377 129
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egy en le ge –30 926 – –30 926 –15 605 – –15 605
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad- 

ványa 1 029 – 1 029 25 004 – 25 004
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 198 936 – 198 936 336 520 – 336 520
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók –51 191 – –51 191 –49 037 – –49 037
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 
alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

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

10. Módosított pénzmaradvány 147 745 – 147 745 287 483 – 287 483
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 

fo lyósított pénzeszköz maradvány 15 579 – 15 579 9 429 – 9 429
12. A 10. sorból a köte le zettséggel ter helt

pénzmaradvány 132 166 – 132 166 278 054 – 278 054
13. A 10. sorból a sza bad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Pásztó Város Önkormányzat egyszerûsített éves 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 a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl a 2005. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Gyõriné Új Mária s. k.,
könyvvizsgáló

Pécs Me gy ei Jogú Város 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 107 927 845 – 107 927 845 111 317 671 – 111 317 671
I. Immateriális ja vak 48 979 – 48 979 408 992 – 408 992

II. Tárgyi eszközök 93 561 565 – 93 561 565 96 122 845 – 96 122 845
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 14 223 980 – 14 223 980 14 661 637 – 14 661 637
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott eszközök 93 321 – 93 321 124 197 – 124 197

B) FORGÓESZKÖZÖK 4 607 276 – 4 607 276 3 086 899 – 3 086 899
I. Készle tek 87 949 – 87 949 90 917 – 90 917

II. Követelések 1 686 010 – 1 686 010 974 045 – 974 045
III. Értékpapírok – – – 74 280 – 74 280
IV. Pénzeszközök 1 456 356 –  1 456 356 1 758 178 – 1 758 178
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1 376 961 – 1 376 961 189 479 – 189 479

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 112 535 121 – 112 535 121 114 404 570 – 114 404 570
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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 103 693 446 – 103 693 446 102 440 147 – 102 440 147
1. Induló tõke 10 379 131 – 10 379 131 10 318 062 – 10 318 062
2. Tõkeváltozások 93 314 315 – 93 314 315 92 122 085 – 92 122 085
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 189 082 – 1 189 082 936 854 – 936 854
I. Költségvetési tar talékok 1 189 082 – 1 189 082 936 854 – 936 854

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 7 652 593 – 7 652 593 11 027 569 – 11 027 569
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 3 686 599 – 3 686 599 6 012 333 – 6 012 333

II. Rövid lejáratú köte le zettségek 2 321 759 – 2 321 759 4 004 433 – 4 004 433
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 644 235 – 1 644 235 1 010 803 – 1 010 803

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 112 535 121 – 112 535 121 114 404 570 –  114 404 570

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 14 023 413 15 022 036 14 740 715
02. Munk aadókat terhelõ járulékok 4 583 446 4 802 602 4 719 208
03. Do lo gi kiadások 6 283 957 8 863 942 8 453 475
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 3 607 848 5 887 749 5 474 481
05. Ellátottak juttatásai 39 891 55 464 49 899
06. Felújítás 4 354 492 336 371 088
07. Felhalmozási kiadások 4 103 763 5 746 421 4 815 033
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+…+07) 32 646 672 40 870 550 38 623 899
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 526 917 550 153 621 781
10. Értékpapírok kiadásai – – 74 280
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+…+10) 526 917 550 153 696 061
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+…+11) 33 173 589 41 420 703 39 319 960
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 3 699 107 1 034 346 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – –1 187 482
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 36 872 696 42 455 049 38 132 478
16. Intézményi mûködési bevéte lek 2 050 689 2 881 286 2 879 977
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 13 253 646 13 249 916 12 701 283
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 3 900 658 3 908 256 1 199 738
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 743 796 819 948 477 867
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 14 408 387 17 312 655 17 318 887
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 10 518 180 12 496 301 11 932 245
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 33 613 380 37 352 113 34 099 885
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 3 246 076 3 445 860 4 953 920
24. Értékpapírok bevéte lei 13 240 13 240 13 927
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 3 259 316 3 459 100 4 967 847
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 36 872 696 40 811 213 39 067 732
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – 1 643 836 1 649 958
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek össze sen – – –644 044
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 36 872 696 42 455 049 40 073 646
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27–8–13) –2 732 399 –2 908 947 –2 874 056
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 2 732 399 2 908 947 4 271 786
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – 543 438
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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 1 383 086 – 1 383 086 1 674 296 – 1 674 296
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –194 004 – –194 004 –737 442 – –737 442
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa (–) –126 – –126 –6 416 – –6 416
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 1 189 208 – 1 189 208 943 270 – 943 270
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) 24 722 – 24 722 44 605 – 44 605
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) 1 213 930 – 1 213 930 987 875 – 987 875
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa 2 497 – 2 497 3 711 – 3 711
12. A 10. sorból köte le zettséggel ter helt

pénzmaradvány 1 162 812 – 1 162 812 934 768 – 934 768
13. A 10. sorból sza bad pénzmaradvány 48 621 – 48 621 49 396 – 49 396

Hitelesítõ záradék:

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

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

Buzás Gábor s. k.,
könyvvizsgáló

Pócspe tri 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 568 704 – 568 704 568 891 – 568 891
I. Immateriális ja vak 1 814 – 1 814 2 445 – 2 445

II. Tárgyi eszközök 399 636 – 399 636 405 280 – 405 280
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök – – – – – –
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 167 254 – 167 254 161 166 – 161 166
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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 19 573 – 19 573 27 514 – 27 514
I. Készle tek 266 – 266 397 – 397

II. Követelések 3 255 – 3 255 6 954 – 6 954
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 5 700 – 5 700 7 984 – 7 984
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10 352 – 10 352 12 179 – 12 179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 588 277 – 588 277 596 405 – 596 405

D) SAJÁT TÕKE 526 816 – 526 816 542 323 – 542 323
1. Indulótõke 17 988 – 17 988 17 988 – 17 988
2. Tõkeváltozások 508 828 – 508 828 524 335 – 524 335
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 3 447 – 3 447 8 014 – 8 014
I. Költségvetési tar talékok 3 447 – 3 447 8 014 – 8 014

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 58 014 – 58 014 46 068 – 46 068

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 15 649 – 15 649 12 118 – 12 118
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 29 760 – 29 760 21 801 – 21 801

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 12 605 – 12 605 12 149 – 12 149

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 588 277 – 588 277 596 405 – 596 405

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 173 740 177 413 168 340
02. Munk aadókat terhelõ járulék 57 028 58 203 55 693
03. Do lo gi kiadások 99 704 101 733 101 029
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 76 848 73 462 57 701
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 2 500 641 3 595
07. Felhalmozási kiadások 23 864 27 649 16 283
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 433 684 439 101 402 641
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 10 824 10 824 –
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 10 824 10 824 –
12. Pénzfor gal mi kiadások 444 508 449 925 402 641
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 860 860 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 1 827
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 445 368 450 785 404 468
16. Intézményi mûködési bevéte lek 60 746 60 746 65 692
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 118 794 116 827 116 825
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek – – –
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 188 798 217 957 221 428
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 175 596 198 263 198 263
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 368 338 395 530 403 975
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 77 030 50 591 3 233
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 77 030 50 591 3 233
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 445 368 446 121 407 208
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – 4 664 4 755
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – –456
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 445 368 450 785 411 507
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27+8+13) –66 206 –39 767 6 089
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 66 206 39 767 3 233
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –2 283

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 5 700 – 5 700 7 984 – 7 984
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –2 253 – –2 253 30 – 30
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) 91 – 91 – – –
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 3 356 – 3 356 8 014 – 8 014
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –2 743 – –2 743 –44 – –44
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) 613 – 613 7 970 – 7 970
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Mátrai Istvánné s. k.,
könyvvizsgáló

16. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1423



Siklós Város 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 6 971 114 – 6 971 114 7 310 255 – 7 310 255
I. Immateriális javak 4 640 – 4 640 4 685 – 4 685
II. Tárgyi eszközök 6 255 140 – 6 255 140 6 785 158 – 6 785 158
III. Befektetett pénzügyi eszközök 57 631 – 57 631 39 986 – 39 986
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 

eszközök 653 703 – 653 703 480 426 – 480 426
B) FORGÓESZKÖZÖK 115 876 – 115 876 115 289 – 115 289

I. Készletek 3 964 – 3 964 3 699 – 3 699
II. Követelések 55 521 – 55 521 61 878 – 61 878
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 39 808 – 39 808 33 307 – 33 307
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 16 583 – 16 583 16 405 – 16 405

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 7 086 990 – 7 086 990 7 425 544 – 7 425 544

D) SAJÁT TÕKE 6 527 309 – 6 527 309 6 759 629 – 6 759 629
1. Induló tõke 238 975 – 238 975 238 975 – 238 975
2. Tõkeváltozások 6 288 334 – 6 288 334 6 520 654 – 6 520 654
6 520 654

E) TARTALÉKOK –41 772 – –41 772 –57 457 – –57 457
I. Költségvetési tartalékok –41 772 – –41 772 –57 457 – –57 457
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 601 453 – 601 453 723 372 – 723 372
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 343 038 – 343 038 402 788 – 402 788
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 160 252 – 160 252 213 415 – 213 415
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 98 163 – 98 163 107 169 – 107 169

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 7 086 990 – 7 086 990 7 425 544 – 7 425 544

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 995 598 1 032 374 1 018 549
02. Munk aadókat terhelõ járulék 329 840 341 222 333 717
03. Do lo gi kiadások 529 734 621 326 581 103
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 175 059 197 450 185 557
05. Felújítás 57 600 83 551 83 476
06. Beruházás 677 210 523 787 525 580
07. Hi te lek kiadásai 40 612 46 419 46 419
08. Pénzfor gal mi kiadások (01+…+07) 2 805 653 2 846 129 2 774 401
09. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 73 207 14 365 –
10. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – –178
11. Kiadások össze sen (08+09+10) 2 878 860 2 860 494 2 774 223
12. Mûködési bevéte lek 167 229 220 338 223 771
13. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 1 052 993 1 054 420 1 027 495
14. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 61 700 96 090 86 039
15. Végle ge sen átvett pénzeszközök 568 649 473 765 463 091
16. Önkormányzatok költségvetési támogatása 774 933 834 079 834 079
17. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 236 481 151 853 124 241
18. Pénzfor gal mi bevéte lek (12+...+17) 2 861 985 2 830 545 2 758 716
19. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 16 875 29 949 29 949
20. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek össze sen – – 8 806
21. Bevéte lek össze sen (18+19+20) 2 878 860 2 860 494 2 797 471
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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 39 108 – 39 108 32 407 – 32 407
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egyenlege – 80 880 – –80 880 –89 864 – –89 864
3. Elõzõ évben képzett tartalékok maradványa –58 590 – –58 590 –58 245 – –58 245
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 16 818 – 16 818 788 – 788
6. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt – – – 6 194 – 6 194
7. Költségvetési kiutalás 9 752 – 9 752 11 090 – 11 090
8. Módosított pénzmaradvány 26 570 – 26 570 18 072 – 18 702

09. A 8. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-
maradvány 15 560 – 15 560 14 810 – 14 810

10. A 8. sorból szabad pénzmaradvány 11 010 – 11 010 3 262 – 3 262

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

A hi te le sí tõ zá ra dék ban írott vé le mény kor lá to zá sa nél kül fel hí vom a fi gyel met a ki egé szí tõ mel lék let ben a tõ ke vál to zá so kat elõ -
idé zõ fõbb va gyon ele mek bemutatását, illetve indoklását.

Nercz Fe renc s. k.,
könyvvizsgáló

So mo gy Me gy ei Önkormányzat 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 16 536 904 – 16 536 904 19 193 439 – 19 193 439
I. Immateriális ja vak 23 924 – 23 924 18 653 – 18 653

II. Tárgyi eszközök 15 098 390 – 15 098 390 18 009 303 – 18 009 303
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 1 000 083 – 1 000 083 760 337 – 760 337
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 414 507 – 414 507 405 146 – 405 146
B) FORGÓESZKÖZÖK 4 468 246 – 4 468 246 5 127 991 – 5 127 991

I. Készle tek 226 332 – 226 332 223 435 – 223 435
II. Követelések 2 855 541 – 2 855 541 2 840 958 – 2 840 958

III. Értékpapírok 20 397 – 20 397 20 397 – 20 397
IV. Pénzeszközök 1 161 827 – 1 161 827 1 661 838 – 1 661 838
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 204 149 – 204 149 381 363 – 381 363

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 21 005 150 – 21 005 150 24 321 430 – 24 321 430
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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 16 234 084 – 16 234 084 18 249 562 – 18 249 562
1. Indulótõke 3 397 263 – 3 397 263 3 397 263 – 3 397 263
2. Tõkeváltozások 12 836 821 – 12 836 821 14 852 299 – 14 852 299
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 878 994 – 878 994 1 527 260 – 1 527 260
I. Költségvetési tar talékok 867 915 – 867 915 1 522 690 – 1 522 690

II. Vállalkozási tar talékok 11 079 – 11 079 4 570 – 4 570
F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 892 072 – 3 892 072 4 544 608 – 4 544 608

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 644 600 – 644 600 1 182 067 – 1 182 067
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 2 360 490 – 2 360 490 2 446 600 – 2 446 600

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 886 982 – 886 982 915 941 – 915 941

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 21 005 150 – 21 005 150 24 321 430 – 24 321 430

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 8 753 380 9 084 354 8 972 845
02. Munk aadókat terhelõ járulék 2 923 514 3 017 179 2 939 875
03. Do lo gi kiadások 4 973 569 6 598 333 6 426 839
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 676 406 1 032 703 569 682
05. Ellátottak juttatásai 338 113 347 750 349 399
06. Felújítás 124 443 233 374 146 362
07. Felhalmozási kiadások 4 293 894 4 233 451 2 971 522
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 22 083 319 24 547 144 22 376 524
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 501 153 531 153 141 993
10. Értékpapírok kiadásai – – 382 420
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 501 153 531 153 524 413
12. Pénzfor gal mi kiadások 22 584 472 25 078 297 22 900 937
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 568 875 154 053 11 079
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 177 214
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 23 153 347 25 232 350 23 089 230
16. Intézményi mûködési bevéte lek 1 702 181 2 145 599 2 196 472
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 5 111 843 5 104 756 5 052 950
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 49 450 76 472 63 548
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 14 764 580 15 640 198 14 865 830
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 6 144 507 7 873 455 6 868 222
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 21 628 054 22 967 025 22 178 800
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 1 138 071 717 153 657 671
24. Értékpapírok bevéte lei 387 222 644 422 712 732
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 1 525 293 1 361 575 1 370 403
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 23 153 347 24 328 600 23 549 203
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – 903 750 914 829
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – 25 195
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 23 153 347 25 232 350 24 489 227
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27+8+13) –1 024 140 –830 422 706 026
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 1 024 140 830 422 845 990
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –152 019
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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 1 488 660 – 1 488 660 1 984 907 – 1 984 907
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –609 666 – –609 666 –457 647 – –457 647
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) –366 495 – –366 495 –24 756 – –24 756
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) 11 079 – 11 079 4 570 – 4 570
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 1 234 410 – 1 234 410 1 547 446 – 1 547 446
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –39 025 – –39 025 –37 835 – –37 835
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg 14 619 – 14 619 11 079 – 11 079
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) 1 210 004 – 1 210 004 1 520 690 – 1 520 690
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa 343 794 – 343 794 437 824 – 437 824
12. A 10. sorból köte le zettséggel ter helt

pénzmaradvány 863 860 – 863 860 1 076 269 – 1 076 269
13. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított 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 tevéke nység szak fe la da ton elszámolt 
bevéte lei 58 312 – 58 312 40 419 – 40 419

 2. Vállalkozási tevéke nység szak fe la da ton elszámolt 
kiadásai (–) 47 233 – 47 233 35 849 – 35 849

 3. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi
eredménye (1–2) 11 079 – 11 079 4 570 – 4 570

 4. Vállalkozási tevéke nységet terhelõ
értékcsökkenési leírás (–) 1 526 – 1 526 1 137 – 1 137

 5. Alap tevéke nység ellátására felhasznált és
felhasználni ter ve zett eredmény (–) 14 619 – 14 619 11 079 – 11 079

 6. Pénzfor gal mi eredményt külön jogszabály alapján 
módosító egyéb tétel (±) – – – – – –

 7. Vállalkozási tevéke nység módosított pénzfor gal -
mi eredménye (3–4–5±6) –5 066 – –5 066 –7 646 – –7 646

 8. Vállalkozási tevéke nység he ly esbített eredménye
(7+8–9) – – – – – –

 9. Tar talékba helyezhetõ összeg –3 540 – –3 540 –6 509 – –6 509
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a So mogy Me gyei 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 tuk, és
en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tünk ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, 
il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló, több ször mó do sí tott
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Vé le mé nyünk sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve 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.

Szi ta László s. k.,
könyvvizsgáló

Szentgál 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 1 240 738 – 1 240 738 1 256 429 – 1 256 429
I. Immateriális ja vak 70 – 70 2 788 – 2 788

II. Tárgyi eszközök 415 404 – 415 404 466 930 – 466 930
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 196 135 – 196 135 176 508 – 176 508
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 629 129 – 629 129 610 203 – 610 203
B) FORGÓESZKÖZÖK 139 371 – 139 371 129 535 – 129 535

I. Készle tek 267 – 267 265 – 265
II. Követelések 7 879 – 7 879 5 447 – 5 447

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 124 551 – 124 551 116 354 – 116 354
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6 674 – 6 674 7 469 – 7 469

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 380 109 – 1 380 109 1 385 964 – 1 385 964

D) SAJÁT TÕKE 1 136 118 – 1 136 118 1 149 746 – 1 149 746
1. Indulótõke 47 625 – 47 625 47 625 – 47 625
2. Tõkeváltozások 1 088 493 – 1 088 493 1 102 121 – 1 102 121
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 116 440 – 116 440 108 573 – 108 573
I. Költségvetési tar talékok 116 440 – 116 440 108 573 – 108 573

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 127 551 – 127 551 127 645 – 127 645

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 105 987 – 105 987 105 987 – 105 987
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 6 779 – 6 779 6 408 – 6 408

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 14 785 – 14 785 15 250 – 15 250

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 380 109 – 1 380 109 1 385 964 – 1 385 964
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Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 150 418 152 697 143 412
02. Munk aadókat terhelõ járulék 48 064 48 606 46 566
03. Do lo gi kiadások 58 228 78 023 70 884
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 45 513 46 953 32 400
05. Ellátottak juttatásai 1 696 1 696 1 871
06. Felújítás 4 185 8 775 8 674
07. Felhalmozási kiadások 75 505 100 279 54 857
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 383 882 437 282 358 664
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 4 400 3 630 3 411
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 4 400 3 630 3 411
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+11) 388 282 440 912 362 075
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 92 141 82 033 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 795
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 480 423 522 945 362 870
16. Intézményi mûködési bevéte lek 20 999 21 697 24 486
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 129 466 126 092 127 483
18. Felhalmozási és tõkejellegû bevéte lek 11 000 15 072 13 813
19. 18.-ból önkorm. sajátos fel halm.-i és tõkebevételei – – –
20. Támogatás, kiegészítõ és/va gy átvett pénzeszközök 209 494 239 713 179 115
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 140 507 191 682 140 024
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 370 959 402 574 344 897
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 464 7 964 9 311
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 464 7 964 9 311
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 371 423 410 538 354 208
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 109 000 112 407 45 125
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – 465
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 480 423 522 945 399 798
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27–8–13) 3 936 –4 334 31 358
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) –3 936 4 334 5 900
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –330

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 124 551 – 124 551 116 354 – 116 354
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –8 111 – –8 111 –7 781 – –7 781
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) 5 889 – 5 889 52 – 52
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 110 551 – 110 551 108 521 – 108 521
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –4 033 – –4 033 2 519 – 2 519
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) –91 – –91 – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -
tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

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

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9) 106 427 – 106 427 111 040 – 111 040

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -
lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

12. A 10. sorból köte le zettséggel ter helt maradvány – – – 100 051 – 100 051
13. A 10. sorból sza bad pénzmaradvány – – – 10 989 – 10 989

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Szent gál Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját, (lásd: mel lék -
le tek sze rin ti ki mu ta tá so kat, vo nat ko zó tel jes sé gi nyi lat ko za tot), 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. Bizonyosságot szerzetem arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem
tartalmaznak lényeges hibás állításokat.

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, Szent gál Köz ség 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.

Belény e si Csa ba s. k.,
könyvvizsgáló

Szentlõrinc Város Önkormányzatának egyszerûsített mérle ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 235 188 2 303 439

I. Immateriális ja vak 5 463 7 591

II. Tárgyi eszközök 2 169 112 2 242 898

III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 46 462 39 553

IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott eszközök 14 151 13 397

B) FORGÓESZKÖZÖK 245 345 104 391

I. Készle tek 1 631 1 338

II. Követelések 69 232 33 807

III. Értékpapírok – –

IV. Pénzeszközök 147 322 39 243

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 21 160 30 003

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 480 533 2 407 830
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

D) SAJÁT TÕKE 2 267 054 2 296 968

1. Induló tõke 204 224 204 224

2. Tõkeváltozások 2 062 830 2 092 744

3. Értékelési tar talék – –

E) TARTALÉKOK 134 262 30 551

I. Költségvetési tar talékok 134 262 30 551

II. Vállalkozási tar talék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 79 217 80 311

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 14 899 3 889

II. Rövid lejáratú köte le zettségek 24 098 37 727

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 40 220 38 695

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 480 533 2 407 830

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 504 414 506 736 500 604

02. Munk aadókat terhelõ járulék 167 155 166 851 163 011

03. Do lo gi kiadások 227 616 257 461 273 584

04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 118 352 105 975 207 001

05. Ellátottak juttatásai – – –

06. Felújítás 61 362 220 636 86 414

07. Felhalmozási kiadások 43 095 60 829 66 117

08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+…+07) 1 121 994 1 318 4488 1 296 731

09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 10 966 10 966 27 376

10. Értékpapírok kiadásai – – –

11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 10 966 10 966 27 376

12. Pénzfor gal mi kiadások (08+11) 1 132 960 1 329 454 1 324 107

13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 59 018 74 734 –

14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 2 843

15. Kiadások össze sen (12+13+14) 1 191 978 1 404 188 1 326 950

16. Intézményi mûködési bevéte lek 68 375 70 467 82 332

17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 418 536 424 061 393 011

18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 53 631 82 478 79 836

19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 12 247 39 419 38 097

20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 526 211 701 049 648 849

21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 466 838 540 551 540 387

22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 1 066 753 1 278 055 1 204 028

23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 95 000 95 000 16 368

24. Értékpapírok bevéte lei – – –

25. Finanszírozási bevéte lek össze sen 95 000 95 000 16 368

26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 1 161 753 1 373 055 1 220 396

27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 30 225 31 133 135 170

28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – –1 525

29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 1 191 978 1 404 188 1 354 041

30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27–8–13) –84 034 –84 034 42 467

31. Finanszírozási mûveletek eredménye (22–11) 84 034 84 034 –11 008

32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –4 368
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Záró pénzkészlet 147 322 39 243
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egy en le ge –13 060 –8 692
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma radványa 712 5 805
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi eredménye – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány (1±2–3–4) 133 550 24 746
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) 5 805 –
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – –
8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) – –
10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) 139 355 24 746
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo lyósított pénzeszköz maradványa – –
12. A 10. sorból a köte le zettséggel ter helt pénzmaradvány 132 558 24 182
13. A 10. sorból a sza bad pénzmaradvány 6 797 564

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Szentlõrinc Város Önkormányzat egyszerûsített éves 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 a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. 

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, a 2005. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplõ
értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Rieszné Szegõ Éva s. k.,
könyvvizsgáló

Szigetvár Város 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 6 399 073 5 359 6 404 432 6 810 448 –8 101 6 802 347
I. Immateriális ja vak 8 858 – 8 858 2 103 – 2 103

II. Tárgyi eszközök 5 318 923 – 5 318 923 5 765 897 –6 435 5 759 462
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 81 416 5 359 86 775 79 677 –1 666 78 011
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 989 876 – 989 876 962 771 – 962 771
B) FORGÓESZKÖZÖK 414 820 52 054 466 874 376 615 – 376 615

I. Készle tek 10 400 – 10 400 14 690 – 14 690
II. Követelések 227 408 52 054 279 462 217 981 – 217 981

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 169 116 – 169 116 132 960 – 132 960
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 7 896 – 7 896 10 984 – 10 984

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 813 893 57 413 6 871 306 7 187 063 –8 101 7 178 962
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 5 917 415 57 413 5 974 828 6 260 137 –326 952 5 933 185
1. Indulótõke 782 051 – 782 051 782 051 – 782 051
2. Tõkeváltozások 5 135 364 57 413 5 192 777 5 478 086 –326 952 5 151 134
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 6 829 – 6 829 –37 437 20 441 –16 996
I. Költségvetési tar talékok 6 829 – 6 829 –37 437 20 441 –16 996

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 889 649 – 889 649 964 363 298 410 1 262 773

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 23 830 – 230 830 243 690 59 535 303 225
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 488 636 – 488 636 539 292 259 316 798 608

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 170 183 – 170 183 181 381 –20 441 160 940

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 813 839 57 413 6 871 306 7 187 063 –8 101 7 178 962

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 1 906 063 1 948 670 1 906 457
02. Munk aadókat terhelõ járulék 632 676 646 497 632 519
03. Do lo gi kiadások 1 140 765 1 230 369 1 260 101
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 266 801 566 813 681 101
05. Ellátottak juttatásai 22 371 21 461 18 592
06. Felújítás 24 937 43 218 43 766
07. Felhalmozási kiadások 1 115 831 1 662 686 820 465
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 5 109 444 6 119 714 5 363 001
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 313 079 313 579 49 066
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 313 079 313 579 49 066
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+11) 5 422 523 6 433 293 5 412 067
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 39 042 39 285 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 3 088
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 5 461 565 6 472 578 5 415 155
16. Intézményi mûködési bevéte lek 230 249 347 190 393 508
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 976 196 978 561 991 212
18. Felhalmozási és tõkejellegû bevéte lek 39 000 269 418 235 128
19. 18.-ból önkorm. sajátos fel halm.-i és tõkebevételei – 230 418 221 555
20. Támogatás, kiegészítõ és/va gy átvett pénzeszközök 3 585 809 4 206 711 3 621 051
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 990 026 1 256 010 1 134 064
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 4 831 254 5 801 880 5 240 899
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 609 267 609 267 126 902
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 609 267 609 267 126 902
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 5 440 521 6 411 147 5 367 801
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 21 044 61 431 61 431
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – 11 198
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 5 461 565 6 472 578 5 440 430
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27–8–13) –296 188 –295 688 –60 671
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 296 188 295 688 77 836
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – 8 110
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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 169 017 – 169 017 132 861 – 132 861
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –162 188 – –162 188 –170 298 20 441 –149 857
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) 2 311 – 2 311 1 857 – 1 857
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 4 518 – 4 518 –39 294 20 441 –18 853
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –573 – –573 –10 061 – –10 061
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) 3 945 – 3 945 –49 355 20 441 –28 914
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa –40 740 – –40 740 – – –
12. A 10. sorból köte le zettséggel ter helt maradvány 33 550 – 33 550 4 481 13 863 18 344
13. A 10. sorból sza bad pénzmaradvány 21 602 – 21 602 13 625 – 13 625

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 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 Szi get vár 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, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad. Az önkormányzati  ingatlan -
kataszter nyil ván tar tás, va la mint a zár szám adás hoz ké szí tett va gyon ki mu ta tás ér ték ada tai az egyszerûsített éves beszámoló adataival
összhangban vannak.

Kósa Lászlóné s. k.,
könyvvizsgáló
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Szob Város 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 3 529 002 – 3 529 002 3 668 897 – 3 668 897
I. Immateriális ja vak 3 219 – 3 219 352 – 352
II. Tárgyi eszközök 3 521 647 – 3 521 647 3 649 289 – 3 649 289
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 4 136 – 4 136 16 637 – 16 637
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök – – – 2 619 – 2 619
B) FORGÓESZKÖZÖK 74 598 – 74 598 62 140 – 62 140

I. Készle tek 1 409 – 1 409 1 493 – 1 493
II. Követelések 8 671 – 8 671 3 953 – 3 953
III. Értékpapírok 514 – 514 514 – 514
IV. Pénzeszközök 36 609 – 36 609 28 046 – 28 046
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 24 395 – 24 395 28 134 – 28 134

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 603 600 – 3 603 600 3 731 037 – 3 731 037

D) SAJÁT TÕKE 3 435 863 – 3 435 863 3 504 712 – 3 504 712
1. Induló tõke 96 244 – 96 244 96 244 – 96 244
2. Tõkeváltozások 3 339 619 – 3 339 619 3 408 468 – 3 408 468

E) TARTALÉKOK 40 112 – 40 112 27 743 – 27 743
I. Költségvetési tar talékok 40 112 – 40 112 27 743 – 27 743
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 127 625 – 127 625 198 582 – 198 582
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 156 – 156 104 – 104
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 103 577 – 103 577 170 041 – 170 041
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 23 892 – 23 892 28 437 – 28 437

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 603 600 – 3 603 600 3 731 037 – 3 731 037

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 306 182 305 394 285 247
02. Munk aadókat terhelõ járulék 101 431 102 219 95 939
03. Do lo gi kiadások 166 188 176 154 142 512
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 46 445 46 733 42 022
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 17 784 53 278 52 023
07. Felhalmozási kiadások 292 342 281 104 109 694
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen 920 372 964 882 727 437
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 95 533 95 533 169 084
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen 95 533 95 533 –
12. Pénzfor gal mi kiadások 1 015 905 1 060 415 896 521
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 6 213 6 213 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 3 739
15. Kiadások össze sen 1 022 188 1 006 628 900 260
16. Intézményi mûködési bevéte lek 41 037 40 137 39 768
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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 bevéte lei 163 038 160 375 153 367
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 96 001 96 901 7 204
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 96 001 52 148 5 904
20. Támogatások, kiegészítések és végle ge sen átvett pénzeszközök 502 346 630 640 454 533
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 175 443 319 041 319 040
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen 802 422 928 053 654 872
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 219 696 138 225 229 044
24. Értékpapírok bevéte lei – 350 236
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen 219 696 138 575 229 280
26. Pénzfor gal mi bevéte lek 1 022 118 1 066 628 884 152
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – – 3 483
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – 4 545
29. Bevéte lek össze sen 1 022 118 1 066 628 892 180

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 39 609 – 39 609 28 046 – 28 046
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egy en le ge 503 – 503 –303 – –303
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad- 

ványa 23 507 – 23 507 36 630 – 36 630
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 16 605 – 16 605 –8 887 – –8 887
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók –110 – –110 –1 821 – –1 821
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 

alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön 

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 16 495 – 16 495 –10 708 – –10 708
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 

fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Szob Város Önkormányzata 2005. évi egyszerûsített összevont éves 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 alapvetõen a számviteli
törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerint készítették el.

Az összevont egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, az önkormányzat 2005. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl lényegében megbízható és valós képet ad.

A 2005. évi egyszerûsített összevont beszámolót közzétételre alkalmasra minõsítjük, a hitelesítõ záradékot kiadjuk.

Tóth János s. k.,
könyvvizsgáló

1436 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 16. szám



Szügy 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 815 747 – 815 747 806 449 – 806 449
I. Immateriális ja vak 2 184 – 2 184 1 276 – 1 276
II. Tárgyi eszközök 793 317 – 793 317 785 829 – 785 829
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 690 – 690 690 – 690
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök 19 556 – 19 556 18 654 – 18 654
B) FORGÓESZKÖZÖK 16 844 17 16 861 23 195 – 23 195

I. Készle tek 720 – 720 443 – 443
II. Követelések 7 519 17 7 536 3 102 – 3 102
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 3 101 – 3 101 8 286 – 8 286
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5 504 – 5 504 11 364 – 11 364

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 832 591 17 832 608 829 644 – 829 644

D) SAJÁT TÕKE 805 529 – 805 529 793 811 – 793 811
1. Induló tõke 78 335 – 78 335 78 335 – 78 335
2. Tõkeváltozások 727 194 – 727 194 715 476 – 715 476

E) TARTALÉKOK –1 192 – –1 192 8 765 – 8 765
I. Költségvetési tar talékok –1 192 – –1 192 8 765 – 8 765
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 28 254 17 28 271 27 068 – 27 068
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 9 363 –4 244 5 119 10 981 –7 194 3 787
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 9 094 4 261 13 355 5 202 7 194 12 396
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 9 797 – 9 797 10 885 – 10 885

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 832 591 – 832 608 829 644 – 829 644

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 143 547 145 109 147 295
02. Munk aadókat terhelõ járulék 44 918 45 526 46 339
03. Do lo gi kiadások 89 007 97 398 102 446
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 18 300 18 300 20 981
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 3 100 7 379 6 840
07. Felhalmozási kiadások 12 034 19 763 19 664
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen 310 906 333 475 343 565
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 4 250 9 250 9 274
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen 4 250 9 250 9 274
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+…+11) 315 156 342 725 352 839
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 2 346 2 346 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 5 860
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 317 502 345 071 358 699
16. Intézményi mûködési bevéte lek 54 575 56 587 56 137
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 78 583 79 972 86 612
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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. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 7 160 7 160 7 548
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 6 510 6 510 4 923
20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 156 618 190 089 201 609
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 112 305 135 542 135 542
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen 296 936 333 808 351 906
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 20 193 10 890 10 890
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 20 193 10 890 10 890
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 317 129 344 698 362 796
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 373 373 873
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – 1 088
29. Bevéte lek össze sen (26+28+28) 317 502 345 071 364 757

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 3 101 – 3 101 8 286 – 8 286
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egy en le ge (±) –4 293 – –4 293 479 – 479
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad- 

ványa (–) –864 – –864 – – –
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 

eredménye (–) – – – – – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány (1+2–3–4) –328 – –328 8 765 – 8 765
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (–) –1 127 – –1 127 –5 158 – –5 158
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 

alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön 

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9) –1 455 – –1 455 3 607 – 3 607
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 

fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból a köte le zettséggel ter helt

pénzmaradvány
13. A 10. sorból a sza bad pénzmaradvány

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Szügy Község Önkormányzat 2005. évi egyszerûsített, összevont éves 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 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.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, az önkormányzat és intézményei
2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós
képet ad.

László Lídia s. k.,
könyvvizsgáló
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Tállya 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 808 974 – 808 974 2 689 783 – 2 689 783
I. Immateriális ja vak 843 – 843 2 334 – 2 334
II. Tárgyi eszközök 676 129 – 676 129 2 544 501 – 2 544 501
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 21 064 – 21 064 24 355 – 24 355
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök 110 938 – 110 938 118 593 – 118 593
B) FORGÓESZKÖZÖK 53 887 – 53 887 177 804 – 177 804

I. Készle tek 245 – 245 296 – 296
II. Követelések 9 655 – 9 655 20 913 – 20 913
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 35 644 – 35 644 145 701 – 145 701
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 8 343 – 8 343 10 894 – 10 894

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 862 861 – 862 861 2 867 587 – 2 867 587

D) SAJÁT TÕKE 674 656 – 674 656 2 253 722 2 253 722
1. Induló tõke 28 808 – 28 808 28 808 – 28 808
2. Tõkeváltozások 645 848 – 645 848 2 224 914 – 2 224 914
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 31 844 – 31 844 126 910 – 126 910
I. Költségvetési tar talékok 31 844 – 31 844 126 910 – 126 910
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 156 361 – 156 361 486 955 – 486 955
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 54 967 – 54 967 40 862 – 40 862
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 89 251 – 89 251 416 408 – 416 408
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 12 143 – 12 143 29 685 – 29 685

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 862 861 – 862 861 2 867 587 – 2 867 587

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 119 376 131 646 131 325
02. Munk aadókat terhelõ járulék 39 154 44 124 44 110
03. Do lo gi kiadások 173 803 184 490 184 241
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 63 073 60 529 60 516
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 82 120 34 703 34 700
07. Felhalmozási kiadások 1 848 428 2 024 619 1 882 600
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+…+07) 2 325 954 2 480 111 2 337 492
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 36 928 140 822 148 458
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (08+10) 36 928 140 822 148 458
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+11) 2 362 882 2 620 933 2 485 950
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 2 122 2 122 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 2 551
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Kiadások össze sen (12+13+14) 2 365 004 2 623 055 2 488 501

16. Intézményi mûködési bevéte lek 21 265 24 985 24 963

17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 146 850 142 569 142 173

18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 16 000 1 291 1 291

19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –

20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 1 976 516 2 108 664 2 103 886

21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 1 006 445 1 337 405 1 328 404

22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 2 160 631 2 277 509 2 272 313

23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 204 373 314 813 308 703

24. Értékpapírok bevéte lei – – –

25. Finanszírozási bevéte lek össze sen 204 373 314 813 308 703

26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 2 365 004 2 592 322 2 581 016

27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – 30 733 34 978

28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – 18 077

29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 2 365 004 2 623 055 2 634 071

30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27–07–13) 
[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (+)] –167 445 –173 991 –30 201

31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 167 445 173 991 160 245

32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – 15 526

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 35 109 – 35 109 145 701 – 145 701

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 
lások egy en le ge (±) –3 265 – –3 265 –18 791 – –18 791

3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad- 
ványa (–) – – – – – –

4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 
eredménye (–) – – – – – –

5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 
(1±2–3–4) 31 844 – 31 844 126 910 – 126 910

6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) 1 442 – 1 442 220 – 44

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –

8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 
alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

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

10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) 33 286 – 33 286 127 130 – 126 954

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból
 fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

12. Kötele zettséggel ter helt pénzmaradvány 33 286 – 33 286 127 130 – 126 954

13. Sza bad pénzmaradvány – – – – – –
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Tállya Község Önkormányzat 2005. évi 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 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 költségvetési beszámoló Tállya Község Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl
megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplõ
értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Gyõrffi Dezsõ s. k.,
könyvvizsgáló

Tápiószõlõs Község Önkormányzatának egyszerûsített mérle ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 595 227 659 504
I. Immateriális ja vak 2 512 7 531
II. Tárgyi eszközök 589 506 648 732
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 3 209 3 241
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott eszközök – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 64 545 42 429
I. Készle tek 2 740 2 899
II. Követelések 25 840 33 502
III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 19 016 3 805
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 16 949 2 223

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 659 772 701 933

D) SAJÁT TÕKE 584 046 605 293
1. Induló tõke 59 458 59 458
2. Tõkeváltozások 524 588 545 835
3. Értékelési tar talék – –

E) TARTALÉKOK 17 649 5 877
I. Költségvetési tar talékok 17 649 5 877
II. Vállalkozási tar talék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 58 077 90 763
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 27 391 15 936
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 12 370 74 676
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 18 316 151

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 659 772 701 933
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Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 215 070 215 070 201 878

02. Munk aadókat terhelõ járulék 72 393 72 393 68 283

03. Do lo gi kiadások 111 547 118 365 139 012

04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 49 345 49 510 46 470

05. Ellátottak juttatásai – – –

06. Felújítás – 343 343

07. Felhalmozási kiadások 123 300 131 459 91 015

08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen 11 384 11 384 54 613

09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai – – –

10. Értékpapírok kiadásai 583 039 598 524 604 614

11. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 4 907 4 907 –

12. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – –14 726

13. Kiadások össze sen 587 946 603 431 586 888

14. Intézményi mûködési bevéte lek 60 040 80 942 97 200

15. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 189 717 187 119 186 682

16. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 560 2 660 2 644

17. 16.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 560 560 442

18. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 255 544 255 797 244 752

19. 18.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 175 368 199 878 199 878

20. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen 65 085 59 913 58 564

21. Értékpapírok bevéte lei – – –

22. Pénzfor gal mi bevéte lek össze sen 570 946 586 431 589 842

23. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 17 000 17 000 19 950

24. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – –18 164

25. Bevéte lek össze sen 587 946 603 431 591 628

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Záró pénzkészlet 19 015 3 805

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egy en le ge (±) –1 366 2 072

3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma radványa (–) 4 119 –

4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi eredménye (–) – –

5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány (±) 13 530 5 877

6. Finanszírozásból származó kor rek ciók –8 084 –9 562

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –

8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – –

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

10. Módosított pénzmaradvány 5 446 –3 685

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo lyósított pénzeszköz maradványa – –

12. A 10. sorból a köte le zettséggel ter helt pénzmaradvány – –

13. A 10. sorból a sza bad pénzmaradvány – –
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során a Tápiószõlõs 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 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 a 2005. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Dr. La mi Mária s. k.,
könyvvizsgáló

Tát Na gyközség 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 808 996 – 808 996 945 406 – 945 406
I. Immateriális ja vak 197 – 197 10 154 – 10 154

II. Tárgyi eszközök 632 272 – 632 272 758 491 – 758 491
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 17 684 – 17 684 15 132 – 15 132
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 158 843 – 158 843 161 629 – 161 629
B) FORGÓESZKÖZÖK 282 116 – 282 116 204 687 – 204 687

I. Készle tek 459 – 459 373 – 373
II. Követelések 30 884 – 30 884 29 679 – 29 679

III. Értékpapírok 20 000 – 20 000 20 000 – 20 000
IV. Pénzeszközök 197 349 – 197 349 118 799 – 118 799
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 33 424 – 33 424 35 836 – 35 836

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 091 112 – 1 091 112 1 150 093 – 1 150 093

D) SAJÁT TÕKE 824 035 – 824 035 958 026 – 958 026
1. Indulótõke 270 607 – 270 607 270 607 – 270 607
2. Tõkeváltozások 553 428 – 553 428 687 419 – 687 419
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 191 070 – 191 070 114 790 – 114 790
I. Költségvetési tar talékok 191 070 – 191 070 114 790 – 114 790

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 76 007 – 76 007 77 277 – 77 277

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 16 503 – 16 503 12 760 – 12 760
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 19 801 – 19 801 24 672 – 24 672

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 39 703 – 39 703 39 845 – 39 845

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 091 112 – 1 091 112 1 150 093 – 1 150 093
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Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 319 375 326 948 322 982
02. Munk aadókat terhelõ járulék 106 925 109 238 105 616
03. Do lo gi kiadások 146 246 180 643 187 686
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 33 970 33 276 28 277
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 29 000 75 039 83 078
07. Felhalmozási kiadások 127 381 158 814 94 753
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 762 897 883 958 822 392
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai – – –
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) – – –
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+11) 762 897 883 958 822 392
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 21 217 31 693 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 2 412
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 784 114 915 651 824 804
16. Intézményi mûködési bevéte lek 63 083 72 159 76 003
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 301 121 304 594 316 145
18. Felhalmozási és tõkejellegû bevéte lek 10 589 42 589 70 302
19. 18.-ból önkorm. sajátos fel halm.-i és tõkebevételei 10 589 5 189 18 781
20. Támogatás, kiegészítõ és/va gy átvett pénzeszközök 246 913 295 779 282 767
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 239 021 254 548 254 548
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 621 706 715 121 745 217
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 32 408 877 895
24. Értékpapírok bevéte lei 10 000 10 000 –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 42 408 10 877 895
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 664 114 725 998 746 112
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 120 000 189 653 191 069
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – 142
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 784 114 915 651 937 323
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27–8–13) –42 408 –10 877 113 894
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 42 408 10 877 895
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –2 270

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 197 349 – 197 349 118 799 – 118 799
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –6 279 – –6 279 –4 009 – –4 009
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa (–) – – – – – –
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 191 070 – 191 070 114 790 – 114 790
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –9 203 – –9 203 –6 926 – –6 926
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

alapján módosító tétel (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9) 181 867 – 181 867 107 864 – 107 864

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -
lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

12. A 10. sorból köte le zettséggel ter helt maradvány 177 445 – 177 445 106 114 – 106 114
13. A 10. sorból sza bad pénzmaradvány 4 422 – 4 422 1 750 – 1 750

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat ered mé nye alap ján meg ál la pí tom, hogy az egy sze rû sí tett be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi hely -
ze té rõl a va ló ság nak megfelelõ képet nyújt.

Ku truczné Kovács Györgyi s. k.,
könyvvizsgáló

Téglás Város 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 1 338 126 – 1 338 126 1 448 970 – 1 448 970
I. Immateriális ja vak 1 306 – 1 306 775 – 775
II. Tárgyi eszközök 1 072 996 – 1 072 996 1 193 655 – 1 193 655
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 6 388 – 6 388 6 551 – 6 551
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök 257 436 – 257 436 247 989 – 247 989
B) FORGÓESZKÖZÖK 135 126 – 135 126 73 503 – 73 503

I. Készle tek 1 483 – 1 483 827 – 827
II. Követelések 6 574 – 6 574 19 159 – 19 159
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 34 623 – 34 623 51 005 – 51 005
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 92 446 – 92 446 2 512 – 2 512

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 473 252 – 1 473 252 1 522 473 – 1 522 473

D) SAJÁT TÕKE 1 196 335 – 1 196 335 1 363 075 – 1 363 075
1. Induló tõke 135 796 – 135 796 135 796 – 135 796
2. Tõkeváltozások 1 060 539 – 1 060 539 1 227 279 – 1 227 279
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 89 976 – 89 976 19 697 – 19 697
I. Költségvetési tar talékok 89 976 – 89 976 19 697 – 19 697
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 187 121 – 187 121 139 701 – 139 701
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 34 916 – 34 916 66 650 – 66 650
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 115 112 – 115 112 39 213 – 39 231
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 37 093 – 37 093 33 820 – 33 820

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 473 432 – 1 473 432 1 522 473 – 1 522 473
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Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 455 150 442 438 440 818
02. Munk aadókat terhelõ járulék 148 017 143 952 143 609
03. Do lo gi kiadások 185 240 201 066 198 022
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 167 902 206 370 207 043
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 5 704 2 715 1 092
07. Felhalmozási kiadások 58 407 168 273 151 807
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen 1 020 420 1 164 814 1 142 391
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 25 143 22 370 22 370
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen 25 143 22 370 22 370
12. Pénzfor gal mi kiadások 1 045 563 1 187 184 1 164 761
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 4 430 4 430 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – –89 934
15. Kiadások össze sen 1 049 993 1 191 614 1 074 827
16. Intézményi mûködési bevéte lek 72 031 80 915 81 433
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 380 771 381 040 277 599
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 3 500 3 924 2 920
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 2 500 2 500 2 318
20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 449 708 603 537 591 705
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 413 168 556 322 535 993
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen 906 010 1 069 416 1 053 657
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 126 791 34 552 40 825
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen 126 791 34 552 40 825
26. Pénzfor gal mi bevéte lek 1 032 801 1 103 968 1 094 482
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 17 192 87 646 89 976
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – –3 273
29. Bevéte lek össze sen 1 049 993 1 191 614 1 181 185
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége –101 648 –12 182 1 242
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 101 648 12 182 18 455
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – 86 661

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 34 623 – 34 623 51 005 – 51 005
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egy en le ge 55 353 – 55 353 –31 308 – –31 308
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad-

 ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 89 976 – 89 976 19 697 – 19 697
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók –2 347 – –2 347 –12 824 – –12 824
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 
alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

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

10. Módosított pénzmaradvány 87 629 – 87 629 6 873 – 6 873

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 
fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

12. A 10. sorból a köte le zettséggel ter helt 
pénzmaradvány 86 708 – 86 708 3 036 – 3 036

13. A 10. sorból sza bad pénzmaradvány 921 – 921 3 837 – 3 837

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során a Téglás Önkormányzat 2005. évi egyszerûsített, összevont éves 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 a vonatkozó Korm. rendelet szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, az önkormányzat és intézményei 2005.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Földesi Emma s. k.,
könyvvizsgáló

Tés 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 612 323 – – 597 215 – 597 215
I. Immateriális ja vak 655 – – 325 – 325

II. Tárgyi eszközök 609 459 – – 594 780 – 594 780
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 2 209 – – 2 110 – 2 110
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök – – – – – –
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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 12 303 – – 13 607 –422 13 185
I. Készle tek – – – – – –

II. Követelések 2 534 – – 1 279 – 1 279
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 6 189 – – 8 192 –468 7 724
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 3 580 – – 4 136 –46 4 182

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 624 626 – – 610 822 –422 610 400

D) SAJÁT TÕKE 477 894 – – 465 634 – 465 634
1. Indulótõke 25 545 – – 25 545 – 25 545
2. Tõkeváltozások 452 349 – – 440 089 – 452 089
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 6 526 – – 8 115 –468 7 647
I. Költségvetési tar talékok 6 397 – – 8 115 –468 7 647

II. Vállalkozási tar talékok 129 – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 140 206 – – 137 073 –46 137 119

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 128 486 – – 122 837 – 122 837
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 8 477 – – 10 023 – 10 023

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 3 243 – – 4 213 –46 4 259

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 624 626 – – 610 822 –422 610 400

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 27 984 28 712 27 940
02. Munk aadókat terhelõ járulék 9 616 9 494 9 166
03. Do lo gi kiadások 14 726 14 818 14 629
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 56 919 73 880 68 933
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 1 299 1 299 1 299
07. Felhalmozási kiadások 3 760 3 760 3 452
08. Hi te lek kiadásai 5 273 5 273 1 341
09. Értékpapírok kiadásai – – –
10. Pénzfor gal mi kiadások (01+…+09) 119 577 137 236 126 760
11. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 1 551 1 551 –
12. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – –58
13. Kiadások össze sen (10+11+12) 121 128 138 787 126 818
14. Intézményi mûködési bevéte lek 2 325 2 325 1 917
15. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 53 022 53 022 53 533
16. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 5 000 5 000 8 433
17. 16.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 5 000 5 000 8 433
18. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 47 573 64 883 61 942
19. 18.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 9 009 26 679 26 679
20. Hi te lek bevéte lei 4 933 5 282 –
21. Értékpapírok bevéte lei – – –
22. Pénzfor gal mi bevéte lek (14+15+16+18+20+21) 112 853 130 512 125 825
23. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 8 275 8 275 9 050
24. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek össze sen – – –910
25. Bevéte lek össze sen (22+23+24) 121 128 138 787 135 785
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 1. Záró pénzkészlet 6 189 7 724
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások össze vont záróegyenlege (±) 337 –77
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa (–) – –
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi eredménye (–) 129 –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány (1±2–3–4) 6 397 7 647
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) – 274
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) –172 –113
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg 129 –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 6 225 –
 10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) 6 354 7 808

Egyszerûsített eredménykimutatás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 1. Vállalkozási tevéke nység bevéte lei (fo lyó bevéte lek, 
   ka mat felhalmozási és tõkebevételek, osztalék, ho zam bevéte lek 
   és pénzfor ga lom nélküli bevétel egy ütt) 1 097 –
 2. Vállalkozási tevéke nység kiadásai (fo lyó felújítási, felhalmozási és tõke kiadások) (–) 968 –
 3. Vállalkozási tevéke nységet érintõ felhalmozási és fo lyó támogatások, 
   visszatérülések, elvonások és egyéb átutalások (±) – –
 4. Vállalkozási tevéke nységet érintõ hi te lek és rövid lejáratú értékpapírok kiadásai és bevéte lei (±) – –
 5. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi eredménye (1–2+3+4) 129 –
 6. Vállalkozási tevéke nységet terhelõ értékcsökkenési leírás (–) – –
 7. Alap tevéke nység ellátására felhasznált és felhasználni ter ve zett eredmény (–) 129 –
 8. Pénzfor gal mi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±) – –
 9. Vállalkozási tevéke nység módosított pénzfor gal mi eredménye (5–6–7+8) – –
10. Tárgyévrõl átvitt veszteség – –
11. Megelõzõ év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre esõ része (–) – –
12. Vállalkozási tevéke nység he ly esbített eredménye (9+10–11) – –
13. Vállalkozási tevéke nységet terhelõ ki fi zetés – –
14. Tar talékba helyezhetõ összeg – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2005. de cem -
ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl, az au di tá lá si el té ré sek fi gye lem -
be vé te lé vel korlátozott mértékben valós és megbízható képet ad.

Unfer dor ben Anikó s. k.,
könyvvizsgáló
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Tis zac se ge Város 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 3 759 991 – 3 759 991 3 924 720 – 3 924 720
I. Immateriális ja vak 2 912 – 2 912 3 563 – 3 563

II. Tárgyi eszközök 3 663 017 – 3 663 017 3 826 699 – 3 826 699
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 51 949 – 51 949 52 330 – 52 330
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 42 113 – 42 113 42 128 – 42 128
B) FORGÓESZKÖZÖK 70 375 – 70 375 75 491 – 75 491

I. Készle tek 3 168 – 3 168 2 895 – 2 895
II. Követelések 20 016 – 20 016 31 065 – 31 065

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 12 889 – 12 889 4 274 – 4 274
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 34 302 – 34 302 37 257 – 37 257

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 830 366 – 3 830 366 4 000 211 – 4 000 211

D) SAJÁT TÕKE 3 622 136 – 3 622 136 3 702 952 – 3 702 952
1. Indulótõke 139 632 – 139 632 139 632 – 139 632
2. Tõkeváltozások 3 482 504 – 3 482 504 3 563 320 – 3 563 320

E) TARTALÉKOK 16 814 – 16 814 10 136 – 10 136
I. Költségvetési tar talékok 16 814 – 16 814 10 136 – 10 136

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 191 416 – 191 416 287 123 – 287 123

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 54 655 – 54 655 86 103 – 86 103
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 106 384 – 106 384 169 625 – 169 625

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 30 377 – 30 377 31 395 – 31 395

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 830 366 – 3 830 366 4 000 211 – 4 000 211

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 413 346 418 465 392 164
02. Munk aadókat terhelõ járulék 132 524 133 567 127 704
03. Do lo gi kiadások 249 435 234 463 245 749
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 179 387 198 281 194 308
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás – 4 429 4 905
07. Felhalmozási kiadások 240 178 287 174 245 898
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 1 214 870 1 276 379 1 210 728
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 3 552 3 552 32 995
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 3 552 3 552 32 995
12. Pénzfor gal mi kiadások 1 218 422 1 279 931 1 243 723
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 2 930 2 930 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 2 955
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 1 221 352 1 282 861 1 246 678
16. Intézményi mûködési bevéte lek 183 485 160 646 153 539
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 327 867 329 980 318 158
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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. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 36 034 31 664 43 411
19. 18.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 6 034 6 034 4 950
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 558 928 567 061 581 303
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 370 683 425 190 424 190
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 1 106 314 1 089 351 1 096 411
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 103 038 179 891 140 634
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 103 038 179 891 140 634
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 1 209 352 1 269 242 1 237 045
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 12 000 13 619 –
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – 975
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 1 221 352 1 282 861 1 238 020
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27+8+13) –99 486 –176 339 –114 317
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 99 486 176 339 107 639
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –1 980

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 12 875 – 12 875 4 217 – 4 217
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) 3 939 – 3 939 5 919 – 5 919
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa (–) 3 195 – 3 195 19 381 – 19 381
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 13 619 – 13 619 –9 245 – –9 245
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –523 – –523 –1 076 – –1 076
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) 13 096 – 13 096 –10 321 – –10 321
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból köte le zettséggel ter helt

pénzmaradvány 13 096 – 13 096 8 175 – 8 175
13. A 10. sorból sza bad pénzmaradvány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Far kas La jos s. k.,
könyvvizsgáló

16. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1451



Tiszakeszi Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 664 028 – 1 664 028 1 664 377 – 1 664 377
I. Immateriális javak 1 741 – 1 741 1 741 – 1 741

II. Tárgyi eszközök 899 411 – 899 411 923 959 – 923 959
III. Befektetett pénzügyi eszközök 29 770 – 29 770 29 740 – 29 740
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 733 106 – 733 106 708 937 – 708 937

B) FORGÓESZKÖZÖK 53 684 – 53 684 97 771 –11 896 85 875
I. Készletek 487 – 487 350 – 350

II. Követelések 24 154 – 24 154 24 030 –11 896 12 134
III. Értékpapírok 5 350 – 5 350 71 167 – 71 167
IV. Pénzeszközök 13 324 – 13 324 2 224 – 2 224
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 10 369 – 10 369 – – –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 717 712 – 1 717 712 1 762 148 –11 896 1 750 252

D) SAJÁT TÕKE 1 679 130 – 1 679 130 1 755 093 –11 896 1 743 197
1. Induló tõke 44 829 – 44 829 44 829 – 44 829
2. Tõkeváltozások 1 634 301 – 1 634 301 1 710 264 –11 869 1 698 368
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 12 886 – 12 886 –25 237 – –25 237
I. Költségvetési tartalékok 12 886 – 12 886 –25 237 – –25 237

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 25 696 – 25 696 32 292 – 32 292

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 7 151 – 7 151 – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 7 738 – 7 738 4 831 – 4 831

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 807 – 10 807 27 461 – 27 461

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 717 712 – 1 717 712 1 762 148 –11 896 1 750 252

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 183 672 183 085 178 343
02. Munkaadókat terhelõ járulék 60 875 61 671 59 817
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 110 296 115 704 107 493
04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 7 455 9 517 9 380
05. Ellátottak pénzbeli juttatásai 133 758 123 469 122 463
06. Felújítás – 1 000 998
07. Felhalmozási kiadások 219 933 223 840 6 250
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07) 715 989 718 286 484 744
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 1 500 1 500 1 500
10. Értékpapírok kiadásai – – 65 817
11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 1 500 1 500 67 317
12. Pénzforgalmi kiadások (08+11) 717 489 719 786 552 061
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 654 1 654 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – –10 298
15. Kiadások összesen (12+13+14) 719 143 721 440 541 763
16. Intézményi mûködési bevételek 28 239 28 239 28 416
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 165 916 165 623 166 712
18. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek 118 294 118 294 62 280
19. 18.-ból önkorm. sajátos felhalm.-i és tõkebevételei 118 294 118 294 62 185
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

20. Támogatás, kiegészítõ és/vagy átvett pénzeszközök 353 786 349 166 256 530
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 238 041 233 058 233 058
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 666 235 661 322 513 938
23. Hitelek, kölcsönök bevételei – – –
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) – – –
26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 666 235 661 322 513 938
27. Pénzforgalom nélküli bevételek 7 149 7 149 7 149
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek összesen – – 22 890
29. Bevételek összesen (26+27+28) 673 384 668 471 543 977
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27–8–13) –44 259 –51 469 36 343
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) –1 500 –1 500 –67 317
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – 33 188

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 7 149 – 7 149 2 214 – 2 214
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±) 5 737 – 5 737 –27 451 – –27 451
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa

(–) 1 708 – 1 708 – – –
 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

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

(1±2–3–4) 11 178 – 11 178 –25 237 – –25 237
 6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 683 – 683 –403 – –403
 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) 11 861 – 11 861 –25 640 – –27 367
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. – Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 945 – 945 – – –
13. – Szabad pénzmaradvány 10 916 – 10 916 – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyv vizs gá lat so rán Ti sza ke szi 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, annak ré sze it
és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül -
vizs gál tam, 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, illetve 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 Ti sza ke szi Köz ség Ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely -
ze té rõl – az au di tá lá si el té ré se ket tar tal ma zó kor rek ci ók után – megbízható és valós képet ad.

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

Gyõrffi Dezsõ s. k.,
könyvvizsgáló
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Tiszakerecseny 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 337 066 – – 420 542 – 420 542
I. Immateriális ja vak 10 498 – – 10 665 – 10 665

II. Tárgyi eszközök 326 348 – – 409 657 – 409 657
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 220 – – 220 – 220
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 23 291 – – 27 766 – 27 766

I. Készle tek 287 – – 238 – 238
II. Követelések 15 001 – – 4 654 –3 150 1 504

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 3 118 – – 17 754 – 17 754
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 4 885 – – 5 120 – 5 120

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 360 357 – – 448 308 –3 150 445 158

D) SAJÁT TÕKE 350 814 – – 421 661 –7 665 413 996
1. Indulótõke 1 256 – – 1 256 – 1 256
2. Tõkeváltozások 349 558 – – 420 405 –7 665 412 740
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 993 – – 9 902 – 9 902
I. Költségvetési tar talékok 993 – – 9 902 – 9 902

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 8 550 – – 16 745 – 21 260

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek – – – – – –
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 1 540 – – 3 773 4 515 8 288

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 7 010 – – 12 972 – 12 972

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 360 357 – – 448 308 –3 510 445 158

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 102 493 95 867 95 867
02. Munk aadókat terhelõ járulék 34 457 31 820 31 820
03. Do lo gi kiadások 51 010 50 731 50 731
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 36 497 45 911 45 911
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás – 8 879 8 879
07. Felhalmozási kiadások 115 040 72 359 72 359
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 339 497 305 567 305 567
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 10 000 70 737 55 868
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 10 000 70 737 55 868
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+11) 349 497 376 304 361 435
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 503 503 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 235
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 350 000 376 807 361 670
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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 bevéte lek 4 618 4 987 4 987
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 65 666 66 105 65 603
18. Felhalmozási és tõkejellegû bevéte lek – 1 740 174
19. 18.-ból önkorm. sajátos fel halm.-i és tõkebevételei – – –
20. Támogatás, kiegészítõ és/va gy átvett pénzeszközök 233 516 238 010 238 010
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 64 090 114 783 114 783
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 303 800 309 276 308 774
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 46 200 67 531 61 570
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 46 200 67 531 61 570
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 350 000 376 807 370 344
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – – –
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – 5 962
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 350 000 376 807 376 306

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 3 118 – – 17 754 – 17 754
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –2 125 – – –7 852 – –7 852
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) – – – – – –
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 993 – – 9 902 – 9 902
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) 737 – – – – –
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) 1 730 – – 9 902 – 9 902

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, annak ré sze it és té te le it, azok
köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, 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,
illetve 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 figyelembevételével 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, va la mint
a mû kö dés ered mé nyé rõl megbízható és valós képet ad.

Dr. Szûcs Zoltánné s. k.,
könyvvizsgáló
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Tis zasüly 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 403 043 – 403 043 424 414 – 424 414
I. Immateriális ja vak 343 – 343 3 325 – 3 325

II. Tárgyi eszközök 399 758 – 399 758 417 161 – 417 161
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 2 917 – 2 917 424 414 – 424 414
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott eszközök 25 – 25 – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 36 716 – 36 716 39 565 – 39 565
I. Készle tek 1 364 – 1 364 1 890 – 1 890

II. Követelések 19 237 – 19 237 18 334 – 18 334
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 9 776 –  9 776 10 299 – 10 299
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6 339 – 6 339 9 042 – 9 042

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 439 759 – 439 759 463 979 – 463 979

D) SAJÁT TÕKE 396 472 – 396 472 407 861 – 407 861
1. Induló tõke 52 645 – 52 645 52 645 – 52 645
2. Tõkeváltozások 343 827 – 343 827 355 216 – 355 216
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 6 875 – 6 875 9 743 – 9 743
I. Költségvetési tar talékok 6 875 – 6 875 9 743 – 9 743

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 36 412 – 36 412 46 375 – 46 375
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 12 799 – 12 799 13 263 – 13 263

II. Rövid lejáratú köte le zettségek 14 373 – 14 373 23 514 – 23 514
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 9 240 – 9 240 9 598 – 9 598

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 439 759 – 439 759 463 979 –  463 979

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 125 982 126 650 123 363
02. Munk aadókat terhelõ járulékok 41 392 41 607 40 679
03. Do lo gi és egyéb fo lyó kiadások 59 479 69 139 70 512
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások – – 200
05. Államháztartáson kívülre végle ges mûködési pénzeszközátadások 400 1 638 1 741
06. Ellátottak pénzbe li juttatásai 18 735 23 472 21 098
07. Felújítás 13 959 33 036 33 621
08. Felhalmozási kiadások 333 5 784 3 281
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások – – –
10. Államháztartáson kívülre végle ges felhalmozási

pénzeszközátadások
2 683 90 416 90 468

11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+…+12) 262 963 391 742 384 963
14. Hosszú lejáratú hi te lek 2 326 2 326 2 326
15. Rövid lejáratú hi te lek – 31 631 34 334
16. Tartós hi tel vis zo nyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hi tel vis zo nyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások össze sen (14+…+17) 2 326 33 957 36 660
19. Pénzfor gal mi kiadások (13+18) 265 289 425 699 421 623
20. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 3 570 1 070 –
21. További (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 2 703
23. Kiadások össze sen (19+…+22) 268 859 426 769 424 326
24. Intézményi mûködési bevéte lek 29 741 30 728 29 512
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 89 738 93 704 92 638
26. Mûködési célú támogatás értékû bevéte lek, egyéb támogatások 9 629 14 472 14 525
27. Államháztartáson kívülrõl végle ges mûködési

pénzeszközátvételek
– – –

28. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek – 507 507
29. 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevéte lek, egyéb

támogatások
14 209 99 608 99 608

31. Államháztartáson kívülrõl végle ges felhalmozási
pénzeszközátvételek

14 209 8 072 8 072

32. Támogatások, kiegészítések 93 818 134 915 139 201
33. 32-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 93 818 134 915 134 915
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
237 135 373 934 375 991

37. Hosszú lejáratú hi te lek felvéte le 1 750 5 054 4 891
38. Rövid lejáratú hi te lek felvéte le 29 974 40 906 40 906
39. Tartós hi tel vis zo nyt megtestesítõ értékpapírok bevéte lei – – –
40. Forgatási célú hi tel vis zo nyt megtestesítõ értékpapírok bevéte lei – – –
41. Finanszírozási bevéte lek össze sen (37+…+40) 31 724 45 960 45 797
42. Pénzfor gal mi bevéte lek (36+41) 268 859 419 894 421 788
43. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – 6 875 6 875
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevéte lek – – –
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – 358
46. Bevéte lek össze sen (42+...+45) 268 859 426 769 429 021
47. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (36+43–13–20) –29 398 –12 003 –2 097
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) 29 398 12 003 9 137
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevéte lek és kiadások

különbsége (44–21)
– – –

50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egy en le ge (45–22) – – –2 345
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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. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 9 629 – 9 629 9 878 – 9 878
 2. Pénztárak és betétköny vek záróegyenlegei 147 – 147 421 – 421
 3. Záró pénzkészlet 9 776 – 9 776 10 299 – 10 299
 4. Költségvetési aktív kiegyenlítõ elszámolások

záróegyenlege – – – – – –
 5. Passzív kiegyenlítõ elszámolások záróegyenlegei (–) – – – – – –
 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

záróegyenlege – – – 30 – 30
 7. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (–) 8 784 – 8 784 9 027 – 9 027
 8. Aktív függõ elszámolások záróegyenlege 6 339 – 6 339 9 012 – 9 012
 9. Passzív függõ elszámolások záróegyenlege (–) 456 – 456 571 – 571
10. Egyéb aktív és passzív pü. elsz. záróegyenlege (–) –2 901 – –2 901 –556 – –556
11. Elõzõ évek képzett maradványa – – – – – –
11. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 6 875 – 6 875 9 743 – 9 743
12. Költségvetési be fi zetés többlettámogatás mi att –4 392 – –4 392 –3 892 – –3 892
13. Költségvetési kiutalás ki u ta lat lan támogatás mi att 2 830 – 2 830 – – –
14. Költségvetési pénzmaradvány 5 313 – 5 313 5 851 – 5 851

Hitelesítõ záradék:

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

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

Benc sikné Ba lajti Annamária s. k.,
könyvvizsgáló
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Törökbálint Na gyközség 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 10 902 662 –2 737 10 899 925 11 707 587 – 11 707 587
I. Immateriális ja vak 43 371 – 43 371 46 656 – 46 656

II. Tárgyi eszközök 9 901 855 – 9 901 855 10 197 699 – 10 197 699
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 64 056 –2 737 61 319 143 529 – 143 529
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 893 380 – 893 380 1 319 703 – 1 319 703
B) FORGÓESZKÖZÖK 295 898 – 295 898 396 876 – 396 876

I. Készle tek 57 – 57 93 – 93
II. Követelések 286 856 – 286 856 349 469 – 349 469

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 8 985 – 8 985 47 314 – 47 314
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 64 512 – 64 512 70 129 – 70 129

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 11 263 072 –2 737 11 260 335 12 174 592 – 12 174 592

D) SAJÁT TÕKE 10 727 341 –2 737 10 724 604 11 446 175 – 11 446 175
1. Indulótõke 586 822 – 586 822 582 021 – 582 021
2. Tõkeváltozások 10 140 519 –2 737 10 137 782 10 864 154 – 10 864 154
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 25 260 – 25 260 55 096 – 55 096
I. Költségvetési tar talékok 25 260 – 25 260 55 096 – 55 096

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 462 234 – 462 234 610 974 – 610 974

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 2 000 – 2 000 148 508 – 148 508
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 460 234 – 460 234 462 466 – 462 466

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 48 237 – 48 237 62 347 – 62 347

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 11 263 072 –2 737 11 260 335 12 174 592 – 12 174 592

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 1 188 047 1 198 834 1 176 581
02. Munk aadókat terhelõ járulék 380 555 379 036 366 545
03. Do lo gi kiadások 560 766 660 600 635 090
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 309 043 335 752 287 945
05. Ellátottak juttatásai 6 141 8 667 9 266
06. Felújítás 40 000 173 581 168 910
07. Felhalmozási kiadások 1 597 329 1 447 416 568 754
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 4 081 881 4 203 886 3 213 091
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 258 278 468 026 84 676
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 258 278 468 026 84 676
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+11) 4 340 159 4 671 912 3 297 767
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 223 522 57 284 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 5 617
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 4 563 681 4 729 196 3 303 384
16. Intézményi mûködési bevéte lek 206 700 224 902 200 510
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 2 075 191 2 004 765 1 962 624
18. Felhalmozási és tõkejellegû bevéte lek 101 500 79 709 74 576
19. 18.-ból önkorm. sajátos fel halm.-i és tõkebevételei – 19 647 20 166
20. Támogatás, kiegészítõ és/va gy átvett pénzeszközök 1 170 746 1 429 993 1 052 662
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 535 634 805 183 782 798
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 3 554 137 3 739 369 3 290 372
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 1 009 544 958 990 37 231
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 1 009 544 958 990 37 231
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 4 563 681 4 698 359 3 327 603
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – 30 836 39 787
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – 13 439
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 4 563 681 4 729 195 3 380 829
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27–8–13) –751 266 –490 964 117 068
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 751 266 490 964 –47 445
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – 7 822

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 8 813 – 8 813 46 471 – 46 471
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) 16 447 – 16 447 8 625 – 8 625
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) –2 792 – –2 792 – – –
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 22 468 – 22 468 55 096 – 55 096
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) 4 566 – 4 566 6 611 – 6 611
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) 27 034 – 27 034 61 707 – 61 707
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból köte le zettséggel ter helt maradvány 20 963 – 20 963 53 061 – 53 061
13. A 10. sorból sza bad pénzmaradvány 6 071 – 6 071 8 646 – 8 646

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán fe lül vizs gál tam Tö rök bál int Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak 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 alap ján. A hi vat ko zott jog anyag sze rint ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez 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, va la mint az ál ta lá nos számviteli elvekben foglaltak és a vonatkozó  kormány -
rendeletek szerint készítették el.

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

Kristóf Jánosné s. k.,
könyvvizsgáló
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Újléta 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 405 343 – 405 343 428 083 – 428 083
I. Immateriális javak 349 – 349 5 132 – 5 132
II. Tárgyi eszközök 381 070 – 381 070 408 227 – 408 227
III. Befektetett pénzügyi eszközök 14 724 – 14 724 14 724 – 14 724
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 9 200 – 9 200 25 498 – 25 498

I. Készletek 677 – 677 798 – 798
II. Követelések 1 970 – 1 970 4 731 – 4 731
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 648 – 648 10 383 – 10 383
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5 905 – 5 905 9 586 – 9 586

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 405 343 – 405 343 453 581 – 453 581

D) SAJÁT TÕKE 384 890 – 384 890 411 328 – 411 328
1. Induló tõke 11 439 – 11 439 11 439 – 11 439
2. Tõkeváltozások 373 451 – 373 451 399 889 – 399 889
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –6 133 – –6 133 2 146 – 2 146
I. Költségvetési tartalékok –6 691 – –6 691 1 548 – 1 548
II. Vállalkozási tartalék 558 – 558 598 – 598

F) KÖTELEZETTSÉGEK 26 586 – 26 586 40 107 – 40 107
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 200 – 200 – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 13 700 – 13 700 22 284 – 22 284
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 12 686 – 12 686 17 823 – 17 823

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 405 343 – 405 343 453 581 – 453 581

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 112 731 116 009 108 901
02. Munkaadókat terhelõ járulék 37 296 38 058 36 941
03. Dologi kiadások 65 522 66 297 58 187
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 49 572 100 236 67 331
05. Ellátottak juttatásai 500 500 –
06. Felújítás 38 500 48 275 27 730
07. Felhalmozási kiadások 925 3 325 17 568
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 305 046 372 700 316 658
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 25 200 66 643 106 700
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen 25 200 66 643 106 700
12. Pénzforgalmi kiadások 330 246 439 343 423 358
13. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – 3 681
15. Kiadások összesen 330 246 439 343 427 039
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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 27 298 27 298 26 391

17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 63 486 65 430 64 948

18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 3 885 3 885 7 736

19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –

20. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök 154 570 261 723 216 562

21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 74 459 181 512 179 112

22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 249 239 358 336 315 637

23. Hitelek és kölcsönök bevételei 81 007 81 007 116 000

24. Értékpapírok bevételei – – –

25. Finanszírozási bevételek összesen 81 007 81 007 116 000

26. Pénzforgalmi bevételek 330 246 439 343 431 637

27. Pénzforgalom nélküli bevételek – – 1 306

28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – 5 137

29. Bevételek összesen 330 246 439 343 438 080

30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –55 807 –14 364 285

31. Finanszírozási mûveletek eredménye 55 807 14 364 9 300

32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – 1 456

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 648 – 648 10 383 – 10 383

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 
lások egyenlege –6 781 – –6 781 –8 237 – –8 237

3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad- 
ványa 748 – 748 –7 439 – –7 439

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 
eredménye 558 – 558 598 – 598

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány –7 439 – –7 439 8 987 – 8 987

6. Finanszírozásból származó korrekciók – – – –2 437 – –2 437

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –

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

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

10. Módosított pénzmaradvány –7 439 – –7 439 6 550 – 6 550

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 
folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
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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 el- 
számolt bevételei 10 082 – 10 082 7 223 – 7 223

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton el- 
számolt kiadásai (–) 9 524 – 9 524 6 625 – 6 625

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi  
eredménye 558 – 558 598 – 598

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ érték- 
csökkenési leírás (±) – – – – – –

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és 
felhasználni tervezett eredmény (–) – – – – – –

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály 
alapján módosító egyéb tétel (–) – – – – – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénz- 
forgalmi eredménye – – – – – –

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

gének tárgyévre esõ része – – – – – –
10. Vállalkozási tevékenység helyesbített 

eredménye – – – – – –
11. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – – – – – –
12. Tartalékba helyezhetõ összeg 558 – 558 598 – 598

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során az Újléta Község Önkormányzat egyszerûsített éves 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 a vonatkozó Korm. rendelet szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló, az önkormányzat zárszámadási rendelettervezete a költségvetés
teljesítésérõl, az önkormányzat 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés
eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Farkas Lajos s. k.,
könyvvizsgáló
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Újszász Város 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 2 346 886 – 2 346 886 2 538 435 – 2 538 435
I. Immateriális ja vak 16 839 – 16 839 5 547 – 5 547

II. Tárgyi eszközök 699 751 – 699 751 985 125 – 985 125
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 87 641 – 87 641 58 936 – 58 936
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 1 542 655 – 1 542 655 1 488 827 – 1 488 827
B) FORGÓESZKÖZÖK 221 272 – 221 272 200 456 – 200 456

I. Készle tek 2 492 – 2 492 3 476 – 3 476
II. Követelések 63 496 – 63 496 69 549 – 69 549

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 85 814 – 85 814 48 220 – 48 220
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 69 470 – 69 470 79 211 – 79 211

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 568 158 – 2 568 158 2 738 891 – 2 738 891

D) SAJÁT TÕKE 2 304 771 – 2 304 771 2 511 433 – 2 511 433
1. Indulótõke 192 995 – 192 995 192 995 – 192 995
2. Tõkeváltozások 2 111 776 – 2 111 776 2 318 438 – 2 318 438
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 66 954 – 66 954 39 661 – 39 661
I. Költségvetési tar talékok 66 954 – 66 954 39 661 – 39 661

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 196 433 – 196 433 187 797 – 187 797

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 44 600 – 44 600 33 700 – 33 700
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 63 503 – 63 503 66 327 – 66 327

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 88 330 – 88 330 87 770 – 87 770

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 568 158 – 2 568 158 2 738 891 – 2 738 891

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 687 817 707 648 708 822
02. Munk aadókat terhelõ járulék 229 212 235 601 235 601
03. Do lo gi kiadások 287 853 424 940 423 935
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 118 312 115 550 117 585
05. Ellátottak juttatásai 6 182 7 201 7 204
06. Felújítás – 110 786 110 787
07. Felhalmozási kiadások 640 749 313 700 225 739
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+...+07) 1 970 125 1 915 426 1 829 673
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 17 343 18 483 18 260
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) 17 343 18 483 18 260
12. Pénzfor gal mi kiadások 1 987 468 1 933 909 1 847 933
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 24 145 8 045 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 9 741
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 2 011 613 1 941 954 1 857 674
16. Intézményi mûködési bevéte lek 145 550 224 936 225 330
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 478 980 476 504 468 489
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 12 065 30 595 30 595
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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 – – 18 970
20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1 194 468 1 143 942 1 093 131
21. 20.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 588 177 807 157 755 000
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 1 831 063 1 875 977 1 817 545
23. Hi te lek, kölcsönök bevéte lei 120 550 2 950 3 095
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) 120 550 2 950 3 095
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 1 951 613 1 878 927 1 820 640
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 60 000 63 027 64 006
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevéte lek össze sen – – –3 787
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 2 011 613 1 941 954 1 880 859
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27+8+13) –103 207 15 533 51 878
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) 103 207 –15 533 –15 165
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – –13 528

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 60 693 – 60 693 19 872 – 19 872
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) 6 261 – 6 261 19 789 – 19 789
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) 156 – 156 6 610 – 6 610
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 66 798 – 66 798 33 051 – 33 051
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –3 386 5 521 2 135 474 – 474
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) 63 412 5 521 68 933 33 525 – 33 525
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Új szász Vá ros Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és
té te le it, azok köny ve lé si 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 
költségvetési be szá mo ló Új szász Város Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Vári Imre s. k.,
könyvvizsgáló
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Újszentmargita 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 1 097 625 – 1 097 625 1 089 579 – 1 089 579
I. Im ma te ri á lis ja vak 58 – 58 17 – 17

II. Tár gyi esz kö zök 477 035 – 477 035 491 249 – 491 249
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 156 875 – 156 875 156 875 – 156 875
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 463 657 – 463 657 441 438 – 441 438

B) FORGÓESZKÖZÖK 84 515 – 84 515 50 095 – 50 095
I. Kész le tek 536 – 536 250 – 250

II. Kö ve te lé sek 4 518 – 4 518 4 644 – 4 644
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 72 486 –  72 486 37 522 – 37 522
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 6 975 – 6 975 7 679 – 7 679

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 182 140 – 1 182 140 1 139 674 – 1 139 674

D) SAJÁT TÕKE 953 389 – 953 389 923 887 – 923 887
1. In du ló tõ ke 40 881 – 40 881 40 881 – 40 881
2. Tõ ke vál to zá sok 912 508 – 912 508 883 006 – 883 006

E) TARTALÉKOK 69 250 – 69 250 35 625 – 35 625
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 69 250 – 69 250 35 625 – 35 625

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 159 501 – 159 501 180 162 – 180 162

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 147 832 – 147 832 – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 458 – 1 458 170 586 – 170 586

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 211 – 10 211 9 576 – 9 576

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 182 140 – 1 182 140 1 139 674 – 1 139 674

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 111 813 120 459 115 754
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 37 021 39 224 37 532
03. Do lo gi ki adá sok 74 487 97 031 86 483
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 66 018 74 669 73 422
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 434 434
06. Fel újí tás 39 800 40 395 31 033
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 9 937 10 367 2 601
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 339 076 382 579 347 259
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – 34 674 –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) – 34 674 –
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 339 076 417 253 347 259
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok – – –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 704
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 339 076 417 253 347 963
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 20 292 16 192 17 756
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 84 815 89 608 89 832
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 593 589
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 163 089 208 720 188 198
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 120 648 169 536 169 536
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 268 196 315 113 296 375
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 46 828 33 414 17 259
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 46 828 33 414 17 259
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 315 024 348 527 313 634
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 24 052 68 726 34 964
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –635
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 339 076 417 253 347 963
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –46 828 1 260 –15 920
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 46 828 –1 260 17 259
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –1 339

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 72 486 – 72 486 37 522 – 37 522
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –3 236 – –3 236 –1 897 – –1 897
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 1 009 – 1 009 2 669 – 2 669
 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) 68 241 – 68 241 32 956 – 32 956
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) – – – 1 564 – 1 564
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –524 – –524 –9 483 – –9 483
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 67 717 – 67 717 25 037 – 25 037
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Far kas La jos s. k.,
könyvvizsgáló
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Üllõ Város 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 3 979 327 – 3 979 327 4 122 746 – 4 122 746
I. Im ma te ri á lis ja vak 20 027 – 20 027 22 696 – 22 696

II. Tár gyi esz kö zök 2 348 606 – 2 348 606 2 638 276 – 2 638 276
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 680 – 3 680 4 655 – 4 655
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 1 607 014 – 1 607 014 1 457 119 – 1 457 119
B) FORGÓESZKÖZÖK 171 171 – 171 171 159 461 – 159 461

I. Kész le tek 394 – 394 – – –
II. Kö ve te lé sek 39 624 – 39 624 47 462 – 47 462

III. Ér ték pa pí rok 30 000 – 30 000 60 000 – 60 000
IV. Pénz esz kö zök 71 187 – 71 187 13 698 – 13 698
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 29 966 – 29 966 38 301 – 38 301

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 150 498 – 4 150 498 4 282 207 – 4 282 207

D) SAJÁT TÕKE 3 852 629 – 3 852 629 4 086 100 – 4 086 100
1. In du ló tõ ke 46 825 – 46 825 46 825 – 46 825
2. Tõ ke vál to zá sok 3 805 804 – 3 805 804 4 039 275 – 4 039 275
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 60 609 – 60 609 10 275 – 10 275
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 60 609 – 60 609 10 275 – 10 275

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 237 260 – 237 260 185 832 – 185 832

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 80 000 – 80 000 60 000 – 60 000
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 117 642 – 117 642 85 033 – 85 033

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 39 618 – 39 618 40 799 – 40 799

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 150 498 – 4 150 498 4 282 207 – 4 282 207

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 547 513 555 154 537 619
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 175 308 173 654 169 988
03. Do lo gi ki adá sok 329 715 382 732 365 346
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 115 678 105 264 100 439
05. El lá tot tak jut ta tá sai 2 009 8 054 12 116
06. Fel újí tás 84 500 91 546 108 887
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 105 346 91 733 25 118
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 360 069 1 408 137 1 319 513
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 30 572 30 572 32 572
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 30 000
11. Pénz for gal mi ki adá sok (1–9) 1 390 641 1 438 709 1 382 085
12. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 100 231 77 307 –
13. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 7 873
14. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 1 490 872 1 516 016 1 389 958
15. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 138 801 138 087 140 909
16. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 761 371 743 984 730 278
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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. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 25 180 28 180 1 324
18. 17.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei – – 1 261
19. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 479 520 500 392 458 139
20. 19.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 381 021 383 189 383 189
21. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 404 872 1 410 643 1 330 650
22. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 30 000 30 000 1 101
23. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 7 000 –
24. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (15+16+17+18+19+20) 1 434 872 1 447 643 1 331 751
25. Pénz for gal mi be vé te lek 56 000 68 373 73 853
26. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 913
27. Be vé te lek össze sen (24+25+26) 1 490 872 1 516 016 1 406 517
28. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 572 –6 428 84 990
29. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –572 6 428 –61 471
30. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –6 960

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 65 946 – 65 946 8 652 – 8 652
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –5 337 – –5 337 1 623 – 1 623
 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) 60 609 – 60 609 10 275 – 10 275
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –22 959 – –22 959 –5 072 – –5 072
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –1 019 – –1 019 – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

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

(5±6±7±8±9) 36 631 – 36 631 5 203 – 5 203
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 28 504 – 28 504 25 197 – 25 197
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 8 127 – 8 127 6 789 – 6 789

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ül lõ Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett össze vont éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té -
te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál -
tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett 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 alap 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.

Dr. Kovács József s. k.,
könyvvizsgáló
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Üröm 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 3 033 844 – 3 033 844 3 218 893 – 3 218 893
I. Immateriális ja vak 2 108 – 2 108 8 205 – 8 205
II. Tárgyi eszközök 2 905 960 – 2 905 960 3 048 364 – 3 048 364
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 2 871 – 2 871 2 026 – 2 026
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök 122 905 – 122 905 160 298 – 160 298
B) FORGÓESZKÖZÖK 246 480 – 246 480 167 945 –16 797 151 148

I. Készle tek 545 – 545 612 – 612
II. Követelések 31 655 – 31 655 29 396 –16 797 12 599
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 183 043 – 183 043 126 993 – 126 993
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 31 237 – 31 237 10 944 – 10 944

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 280 324 – 3 280 324 3 386 838 –16 797 3 370 041

D) SAJÁT TÕKE 2 848 904 – 2 848 904 3 045 386 –41 069 3 004 317
1. Induló tõke 39 308 – 39 308 39 308 – 39 308
2. Tõkeváltozások 2 809 596 – 2 809 596 3 006 078 –41 069 2 965 009

E) TARTALÉKOK 150 464 – 150 464 137 882 – 137 882
I. Költségvetési tar talékok 150 464 – 150 464 137 882 – 137 882
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 280 956 – 280 956 203 570 24 272 227 842
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 189 432 – 189 432 202 589 – 202 589
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 27 709 – 27 709 926 24 272 25 198
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 63 815 – 63 815 55 – 55

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 280 324 – 3 280 324 3 386 838 –16 797 3 370 041

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Személyi juttatások 295 947 300 947 287 702
02. Munk aadókat terhelõ járulék 87 668 93 188 92 117
03. Do lo gi kiadások 224 486 233 688 242 662
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 51 840 93 060 88 137
05. Mûködési célú kiadás össze sen 659 941 720 883 710 618
06. Felújítás 15 900 147 900 78 232
07. Felhalmozási kiadások 467 218 555 376 239 943
08. Hi te lek és kölcsönök kiadásai 13 157 13 157 31 173
09. Felhalmozási kiadások össze sen 496 275 716 433 349 348
10. Pénzfor gal mi kiadások 1 156 216 1 437 316 1 059 966
11. Egyéb nem pénzfor gal mi jellegû kiadások 84 931 16 761 –
12. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó – – –20 293
13. Kiadások össze sen 1 241 147 1 454 077 1 039 673
14. Intézményi mûködési bevéte lek 82 593 82 593 210 997
15. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 282 261 282 285 246 149
16. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 176 293 277 995 255 811
17. Mûködési célú bevéte lek össze sen 541 147 642 873 712 957
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

18. Fel halm. és tõkejell. bevéte lek 598 000 583 000 273 295
19. Fel halm. jell. támogatás 2 000 77 000 61 132
20. Hi te lek felhalmozási jellegû – – –
21. Fel halm. célú bevéte lek össze sen 600 000 660 000 334 427
22. Pénzfor gal mi bevéte lek 1 141 147 1 302 873 1 047 384
23. Egyéb nem pénzfor gal mi jellegû kiadások 100 000 151 198 153 917
24. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó – – –33 479
25. Bevéte lek össze sen 1 241 147 1 454 071 1 167 822

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 152 706 – 152 706 126 938 – 126 938
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egy en le ge (±) –2 242 – –2 242 10 944 – 10 944
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad- 

ványa (–) – – – – – –
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 

eredménye (–) – – – – – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 

(1±2–3–4) 150 464 – 150 464 137 882 – 137 882
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –1 553 – –1 553 7 562 – 7 562
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 

alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön 

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) 148 911 – 148 911 145 444 – 145 444
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 

fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból a köte le zettséggel ter helt 

pénzmaradvány 15 702 – 15 702 145 444 – 145 444
13. A 10. sorból a sza bad pénzmaradvány 144 209 – 133 209 – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során felülvizsgáltam Üröm Község Önkormányzat 2005. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak
alapján. A hivatkozott joganyag szerint, elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves
költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, valamint az általános számviteli törvényben, valamint az általános számviteli
elvekben foglaltak és a vonatkozó kormányrendelet készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló – a jelentésemben foglalt adatokkal és az 1. sz. mellékletben
szereplõ auditálási eltéréssel – korlátozott megbízható és valós képet ad

– a költségvetés teljesítésérõl,
– az önkormányzat és intézményei 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl,
– valamint a mûködési eredményérõl.

Kristóf Jánosné s. k.,
könyvvizsgáló
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Vaskút 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 1 735 086 – 1 735 086 1 770 919 – 801 430
I. Immateriális ja vak 6 301 – 6 301 2 006 – 2 006
II. Tárgyi eszközök 1 720 107 – 1 720 107 1 760 376 –969 979 790 397
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 2 808 – 2 808 3 398 +490 3 888
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök 5 870 – 5 870 5 139 – 5 139
B) FORGÓESZKÖZÖK 75 066 – 75 066 24 485 – 23 289

I. Készle tek 81 – 81 81 – 81
II. Követelések 20 413 – 20 413 13 153 –1 167 11 986
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 53 065 – 53 065 8 891 –29 8 862
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1 507 – 1 507 2 360 – 2 360

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 810 152 – 1 810 152 1 795 404 – 824 719

D) SAJÁT TÕKE 1 705 313 – 1 705 313 1 657 728 – 723 405
1. Induló tõke 120 346 – 120 346 120 346 – 120 346
2. Tõkeváltozások 1 584 967 – 1 584 967 1 537 382 –934 323 603 059
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 22 982 – 22 982 –19 402 – –19 402
I. Költségvetési tar talékok 22 982 – 22 982 –19 402 – –19 402
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 81 857 – 81 857 157 078 – 120 716
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek – – – – – –
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 50 267 – 50 267 126 425 –36 362 90 063
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 31 590 – 31 590 30 653 – 30 653

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 810 152 – 1 810 152 1 795 404 – 824 719

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 233 096 225 527 236 325
02. Munk aadókat terhelõ járulék 76 486 74 199 79 289
03. Do lo gi kiadások 118 973 124 328 129 850
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 54 310 66 691 165 809
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 4 875 14 343 2 534
07. Felhalmozási kiadások 108 815 107 815 127 682
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+…+07) 596 555 612 903 741 489
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai – – 853
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások össze sen (09+10) – – 853
12. Pénzfor gal mi kiadások (08+11) 596 555 612 903 742 342
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások – – 8 891
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 2 360
15. Kiadások össze sen (12+13+14) 596 555 612 903 753 593
16. Intézményi mûködési bevéte lek 73 043 73 043 66 563
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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 bevéte lei 205 171 205 171 210 013
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 18 175 18 175 1 862
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 239 150 255 498 420 667
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 196 166 221 557 221 557
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen (16+17+18+20) 535 539 551 887 699 105
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei – – –937
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen (23+24) – – –937
26. Pénzfor gal mi bevéte lek (22+25) 596 555 612 903 698 168
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 61 016 61 016 22 984
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – –30 653
29. Bevéte lek össze sen (26+27+28) 596 555 612 903 751 805
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (22+27–8–13) 

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (+)] – – –28 291
31. Finanszírozási mûveletek eredménye (25–11) – – –1 790
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye (28–14) – – 28 293

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 53 065 – 53 065 8 891 – –
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egy en le ge –30 083 – –30 083 –28 293 – –
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad- 

ványa (–) – – – 1 785 – –
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 

eredménye (–) – – – – – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 

(1±2–3–4) 22 982 – 22 982 –21 187 – –
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –11 939 – –11 939 – – –
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl

 alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön 

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) 11 043 – 11 043 –21 187 – –
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 

fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyv vizs gá lat so rán Vas kút 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 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 zetei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Vaskút Községi Önkormányzat és intézményei 2005. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Könyvvizsgáló által záradékolva.
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Zalahaláp Köz ség Ön kor mány za tá nak egyszerûsített mérle ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 432 064 436 935
I. Immateriális ja vak 15 049 20 989
II. Tárgyi eszközök 415 089 414 020
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 1 926 1 926
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott eszközök – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 16 691 19 824
I. Készle tek – –
II. Követelések 3 612 3 831
III. Értékpapírok – 4 177
IV. Pénzeszközök 4 589 1 525
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 8 490 10 291

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 448 755 456 759

D) SAJÁT TÕKE 409 365 422 646
1. Induló tõke 12 028 12 028
2. Tõkeváltozások 397 337 410 618
3. Értékelési tar talék – –

E) TARTALÉKOK –3 696 –5 166
I. Költségvetési tar talékok 3 696 –5 166
II. Vállalkozási tar talék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 43 086 39 279
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek – –
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 26 311 22 297
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 16 775 16 982

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 448 755 456 759

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 119 751 113 923 102 281
02. Munk aadókat terhelõ járulék 36 319 36 319 32 583
03. Do lo gi kiadások 50 505 63 812 63 053
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 58 674 64 197 37 438
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 52 222 52 472 13 480
07. Felhalmozási kiadások 66 464 114 369 14 417
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen 383 935 445 092 263 252
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai – – 42 000
10. Értékpapírok kiadásai – 4 177 4 177
11. Finanszírozási kiadások össze sen – 4 177 46 177
12. Pénzfor gal mi kiadások 383 935 449 269 309 429
13. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 1 037 1 037 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 1 801
15. Kiadások össze sen 384 972 450 306 311 230
16. Intézményi mûködési bevéte lek 6 562 10 642 9 692
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 69 773 72 711 70 713
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 26 875 26 900 13 932
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 125 13 975 1 932
20. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 214 085 304 652 175 554
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 83 633 162 916 110 584
22. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen 317 295 414 905 269 891
23. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 67 677 35 401 38 068
24. Értékpapírok bevéte lei – – –
25. Finanszírozási bevéte lek össze sen 67 677 35 401 38 068
26. Pénzfor gal mi bevéte lek 384 972 450 306 307 959
27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek – – –
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – 207
29. Bevéte lek össze sen 384 972 450 306 308 166
30. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége –67 677 –31 224 6 639
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 67 677 31 224 –8 109
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – –1 594

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Záró pénzkészlet 4 589 1 525
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egy en le ge –8 285 –6 691
3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok ma radványa – –
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi eredménye – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány –3 696 –5 166
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók –778 –1 935
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) – –
10. Módosított pénzmaradvány –4 474 –7 101
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo lyósított pénzeszköz maradványa – –
12. 10.-bõl köte le zettséggel ter helt pénzmaradvány 1 571 391
13. 10.-bõl sza bad pénzmaradvány – –

Hitelesítõ záradék:

Za la ha láp Te le pü lé si Ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-i for du ló nap pal ké szí tett egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló já -
nak ada ta it az alábbiak szerint hitelesítem:

– mérleg fõösszege 456 759 E Ft,
– saját tõke 422 646 E Ft,
– ebbõl induló tõke 12 028 E Ft,
– tõkeváltozás 410 618 E Ft.

Az egyszerûsített éves beszámoló a számviteli és államigazgatási törvényben, valamint a vonatkozó kormányrendeletekben
foglaltak szerint került összeállításra, figyelemmel a számviteli alapelvek sajátosságaira. 

A beszámoló a számviteli nyilvántartásokkal összhangban van, az önkormányzat vagyoni és pénzügyi állapotáról a tényleges
helyzetnek megfelelõ valós képet ad.

A kötött felhasználású normatív állami támogatások, valamint a központosított támogatás felhasználása szabályszerû.

Szar ka László s. k.,
könyvvizsgáló
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Zamárdi Na gyközség 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 6 340 499 – 6 340 499 6 388 364 +2 6 388 366
I. Immateriális ja vak 878 – 878 689 +2 691

II. Tárgyi eszközök 6 271 281 – 6 271 281 6 323 481 – 6 323 481
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 59 253 – 59 253 50 523 – 50 523
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott

eszközök 9 087 – 9 087 8 671 – 8 671
B) FORGÓESZKÖZÖK 205 796 – 205 796 235 625 – 235 625

I. Készle tek 2 263 – 2 263 2 037 – 2 037
II. Követelések 131 417 – 131 417 144 047 – 144 047

III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 20 877 – 20 877 18 261 – 18 261
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 51 239 – 51 239 71 280 – 71 280

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 546 295 – 6 546 295 6 618 989 +2 6 618 991

D) SAJÁT TÕKE 6 380 988 – 6 380 988 6 342 583 +16 953 6 359 536
1. Indulótõke 100 904 – 100 904 100 904 100 904
2. Tõkeváltozások 6 280 084 – 6 280 084 6 241 679 +16 953 6 258 632
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 16 924 – 16 924 23 420 – 23 420
I. Költségvetési tar talékok 16 924 – 16 924 23 420 – 23 420

II. Vállalkozási tar talékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 148 383 – 148 383 252 986 –16 951 236 035

I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 28 673 – 28 673 106 240 –16 951 89 289
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 64 411 – 64 411 80 625 – 80 625

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 55 299 – 55 299 66 121 – 66 121

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 546 295 – 6 546 295 6 618 989 +2 6 618 991

Egyszerûsített éves pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 253 166 259 827 246 530
02. Munk aadókat terhelõ járulékok 82 300 82 018 78 520
03. Do lo gi és egyéb fo lyó kiadások 189 534 208 225 214 665
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások – – –
05. Államháztartáson kívülre végle ges mûködési pénzeszközátadások – 8 953 13 889
06. Ellátottak pénzbe li juttatásai 10 000 10 000 12 685
07. Felújítás 4 000 7 783 9 869
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

08. Felhalmozási kiadások 60 511 117 951 117 656
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások – – –
10. Államháztartáson kívülre végle ges felhalmozási

pénzeszközátadások
– – 126

11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 4 000 4 000 –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen (01+…+12) 603 511 698 757 693 840
14. Hosszú lejáratú hi te lek – 16 063 11 202
15. Rövid lejáratú hi te lek – – –
16. Tartós hi tel vis zo nyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hi tel vis zo nyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások össze sen (14+…+17) 10 008 16 063 11 202
19. Pénzfor gal mi kiadások (13+18) 613 519 714 820 705 142
20. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 30 781 5 223 –
21. További (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 20 041
23. Kiadások össze sen (19+…+22) 644 300 720 043 725 183
24. Intézményi mûködési bevéte lek 42 007 42 007 54 594
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 398 023 398 357 405 006
26. Mûködési célú támogatás értékû bevéte lek, egyéb támogatások – – –
27. Államháztartáson kívülrõl végle ges mûködési

pénzeszközátvételek
– – –

28. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek 104 300 41 629 54 514
29. 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 4 556 4 582
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevéte lek, egyéb

támogatások
– – –

31. Államháztartáson kívülrõl végle ges felhalmozási
pénzeszközátvételek

– – –

32. Támogatások, kiegészítések 89 970 107 998 125 799
33. 32-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 71 570 79 897 79 897
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzfor gal mi bevéte lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
644 300 589 991 639 913

37. Hosszú lejáratú hi te lek felvéte le – 110 255 71 725
38. Rövid lejáratú hi te lek felvéte le – – –
39. Tartós hi tel vis zo nyt megtestesítõ értékpapírok bevéte lei – – –
40. Forgatási célú hi tel vis zo nyt megtestesítõ értékpapírok bevéte lei – – –
41. Finanszírozási bevéte lek össze sen (37+…+40) – 110 255 71 725
42. Pénzfor gal mi bevéte lek (36+41) 634 300 700 246 711 638
43. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 10 000 19 797 10 617
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevéte lek – – –
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – 10 929
46.  Bevéte lek össze sen (42+...45) 644 300 720 043 733 184
47. Költségvetési bevéte lek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (+)]
14 008 –90 192 –43 410

48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) –14 008 90 192 60 523
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevéte lek és kiadások

különbsége (44–21)
– – –

50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egy en le ge (45–22) – – 9 112
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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 20 612 – 20 612 18 261 – 18 261
 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

össze vont záróegyenlege (±) –3 953 – –3 953 5 159 – 5 159
 3. Elõzõ év(ek)ben képzett tar talékok maradványa

(–) 10 460 – 10 460 – – –
 4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi

eredménye (–) – – – – – –
 5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány

(1±2–3–4) 6 464 – 6 464 23 420 – 23 420
 6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) 12 170 – 12 170 7 800 – 7 800
 7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – –131 – –131
 8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl alap -

tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály

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

(5±6±7±8±9) 18 634 – 18 634 31 089 – 31 089
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból fo -

lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. Kötele zettséggel ter helt pénzmaradvány 18 634 – 18 634 15 413 – 15 413
13. Sza bad pénzmaradvány – – – 15 676 – 15 676

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Szi ta László s. k.,
könyvvizsgáló
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Zal as zentgrót Város 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 4 320 708 – 4 320 708 4 222 506 – 4 222 506
I. Immateriális ja vak 10 050 – 10 050 6 071 – 6 071
II. Tárgyi eszközök 2 584 329 – 2 584 329 2 562 616 – 2 562 616
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 101 995 – 101 995 79 701 – 79 701
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök 1 624 334 – 1 624 334 1 574 118 – 1 574 118
B) FORGÓESZKÖZÖK 189 427 – 189 427 239 890 – 239 890

I. Készle tek – – – – – –
II. Követelések 50 891 – 50 891 35 826 – 36 826
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 113 364 – 113 364 201 090 – 201 090
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 25 172 – 25 172 1 974 – 1 974

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 510 135 – 4 510 135 4 462 396 – 4 462 396

D) SAJÁT TÕKE 4 275 224 – 4 275 224 4 179 886 – 4 179 886
1. Induló tõke 279 555 – 279 555 265 992 – 265 992
2. Tõkeváltozások 3 995 669 – 3 995 669 3 913 894 – 3 913 894

E) TARTALÉKOK 103 867 – 103 867 170 678 – 170 678
I. Költségvetési tar talékok 103 867 – 103 867 170 678 – 170 678
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 131 044 – 131 044 111 832 – 111 832
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek 38 486 – 38 486 18 578 – 18 578
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 57 889 – 57 889 60 868 – 60 868
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 34 669 – 34 669 32 386 – 32 386

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 510 135 – 4 510 135 4 462 396 – 4 462 396

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 483 016 491 243 480 193
02. Munkaadókat terhelõ járulék 160 468 161 966 158 613
03. Dologi kiadások 354 231 384 444 351 088
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 110 887 129 310 110 462
05. Ellátottak juttatásai 2 986 3 162 3 162
06. Felújítás 7 685 68 084 62 598
07. Felhalmozási kiadások 34 141 152 559 40 180
08. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+07) 1 153 414 1 390 768 1 206 296
09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 22 920 22 920 21 770
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen (09+10) 22 920 22 920 21 770
12. Pénzforgalmi kiadások (08+11) 1 176 334 1 413 688 1 228 066
13. Pénzforgalom nélküli kiadások 146 354 63 552 –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összesen – – –23 198
15. Kiadások összesen (12+13+14) 1 322 688 1 477 240 1 204 868
16. Intézményi mûködési bevételek 88 375 129 210 121 654
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 423 659 434 352 441 662
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 22 316 57 801 69 785
19. 18.-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 15 416 15 416 16 732
20. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök 544 481 722 540 657 112
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 324 746 530 450 465 093
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 1 078 831 1 343 903 1 290 213
23. Hitelek és kölcsönök bevételei 117 856 4 100 4 664
24. Értékpapírok bevételei 18 300 18 300 –
25. Finanszírozási bevételek összesen (23+24) 136 156 22 400 4 664
26. Pénzforgalmi bevételek (22+25) 1 214 987 1 366 303 1 294 877
27. Pénzforgalom nélküli bevételek 107 701 110 937 111 927
28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – 2 289
29. Bevételek összesen (26+27+28) 1 322 688 1 477 240 1 404 515
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (+)] –113 236 520 195 844
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 113 236 520 17 106
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek eredménye – – 20 909

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 113 339 – 113 339 201 059 – 201 059
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo- 

lások egy en le ge (±) –9 472 – –9 472 –30 381 – –30 381
3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad- 

ványa (–) – – – – – –
4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 

eredménye (–) – – – – – –
5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 

(1±2–3–4) 103 867 – 103 867 170 678 – 170 678
6. Finanszírozásból származó kor rek ciók (±) –1 946 – –1 946 –8 360 – –8 360
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – –10 – –10
8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 

alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön 

jogszabály alapján módosító tétel (±) – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) 101 921 – 101 921 162 308 – 162 308
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 

fo lyósított pénzeszköz maradványa 3 994 – 3 994 – – –
12. A 10. sorból a köte le zettséggel ter helt 

pénzmaradvány 97 927 97 927 159 814 – 159 814
13. A 10. sorból a sza bad pénzmaradvány – – – 4 180 – 4 180

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során a Zalaszentgrót Városi Önkormányzat egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok
könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és
ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk 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 a 2005. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad. A Zalaszentgrót Város
Önkormányzat összesített beszámolójában szereplõ adatok az önkormányzat 2005. évi szárszámadásáról, a pénzmaradvány
megállapításáról szóló rendelettervezetben kimutatott adatokkal megegyeznek.

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a kötelezettségvállalások teljes körû analitikus és fõkönyvi
nyilvántartásának megteremtésére.

Dömötörfy József s. k.,
könyvvizsgáló
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Zsarolyán 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 65 743 – – 64 010 – 64 010
I. Immateriális ja vak 1 513 – – 1 888 – 1 888
II. Tárgyi eszközök 63 230 – – 61 122 – 61 122
III. Be fek te tett pénzügyi eszközök 1 000 – – 1 000 – 1 000
IV. Üze mel tetésre, ke zelésre átadott 

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 14 820 – – 18 219 – 18 219

I. Készle tek 343 – – 231 – 231
II. Követelések 769 – – 1 777 – 1 777
III. Értékpapírok 8 000 – – 12 681 – 12 681
IV. Pénzeszközök 3 672 – – 1 586 – 1 586
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 2 036 – – 2 544 – 2 544

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 80 563 – – 82 229 – 82 229

D) SAJÁT TÕKE 72 855 – – 76 099 – 76 099
1. Induló tõke 3 462 – – 3 462 – 3 462
2. Tõkeváltozások 69 393 – – 72 637 – 72 637
3. Értékelési tar talék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 2 321 – – 782 – 782
I. Költségvetési tar talékok 2 321 – – 782 – 782
II. Vállalkozási tar talék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 5 387 – – 5 348 – 5 348
I. Hosszú lejáratú köte le zettségek – – – – – –
II. Rövid lejáratú köte le zettségek 2 000 – – 2 000 – 2 000
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 3 387 – – 3 348 – 3 348

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 80 563 – – 82 229 – 82 229

Egyszerûsített pénzfor gal mi je lentés
2005.

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 34 930 35 330 34 355
02. Munk aadókat terhelõ járulék 11 891 11 891 11 897
03. Do lo gi kiadások 20 913 20 938 20 773
04. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 55 237 55 554 53 840
05. Ellátottak juttatásai – – –
06. Felújítás 9 670 670 –
07. Felhalmozási kiadások 3 800 3 800 431
08. Költségvetési pénzfor gal mi kiadások össze sen – – –
09. Hi te lek és kölcsönök kiadásai – – –
10. Pénzügyi be fek tetések – 4 680 4 681
11. Pénzfor gal mi kiadások 136 441 132 863 126 067
12. Pénzfor ga lom nélküli kiadások 954 954 –
13. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások össze sen – – 508
14. Kiadások össze sen 137 395 133 817 126 575
15. Intézményi mûködési bevéte lek 13 567 13 567 13 493
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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. Önkormányzatok sajátos mûködési bevéte lei 39 010 39 010 38 818

17. Felhalmozási és tõke jellegû bevéte lek – – –

18. 17.-bõl önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –

19. Támogatások, kiegészítések és végle ges átvett pénzeszközök 68 959 71 075 72 217

20. 19.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 30 626 32 228 32 228

21. Hi te lek és kölcsönök bevéte lei 15 003 9 309 –

22. Értékpapírok bevéte lei – – –

23. Pénzfor gal mi bevéte lek 136 539 132 961 124 528

27. Pénzfor ga lom nélküli bevéte lek 856 856 856

28. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevéte lek – – –39

29. Bevéte lek össze sen 137 395 133 817 125 345

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 3 672 – – 1 586 – 1 586

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-
 lások egy en le ge –1 351 – – –804 – –804

3. Elõzõ évben képzett tar talékok ma rad- 
ványa 866 – – 327 – 327

4. Vállalkozási tevéke nység pénzfor gal mi 
eredménye – – – – – –

5. Tárgyévi he ly esbített pénzmaradvány 1 455 – – 455 – 455

6. Finanszírozásból származó kor rek ciók 324 – – –2 757 – –2 757

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –

8. A vállalkozási tevéke nység eredményébõl 
alap tevéke nység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

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

10. Módosított pénzmaradvány 1 779 – – –2 302 – –2 302

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból 
fo lyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

12. A 10. sorból kötel. terh. maradvány 361 – – – – –

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 1 418 – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során a Zsarolyán Önkormányzat 2005. évi egyszerûsített, összevont éves 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 a vonatkozó Korm. rendelet szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, az önkormányzat és intézményei
2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós
képet ad.

Lábas István s. k.,
könyvvizsgáló
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Hi va ta los ér te sí tõ
pá lyá za ti fel hí vá sok ról

Ci rák és Gyó ró köz ség ön kor mány za ta i nak
kép vi se lõ-tes tü le tei
pá lyá za tot ír nak ki

Ci rák– Gyó ró Kör jegy zõ ség kör jegy zõi ál lá sá nak
be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai vagy ál lam- és jog tu do má -

nyi egye te mi végzettség,
– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt él ve zõ egyéb fel té te lek:
– pá lyá za tí rói gya kor lat,
– „B” ka te gó ri ás jo go sít vány,
– hely is me ret.

A pá lyá za tok be adá si ha tár ide je: 2006. ok tó ber 15.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó mel lék le tek:
– 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la ta,
– szak vizs ga-bi zo nyít vány má so la ta,
– elõnyt él ve zõ fel té te lek iga zo lá sa.

A pá lyá za to kat az aláb bi cím re, Né meth Lász ló né he -
lyet tes kör jegy zõ nek cí mez ve kell be nyúj ta ni: Ci rák–
Gyó ró Kör jegy zõ sé ge, 9364 Cirák, Fõ u. 6.

Me zõ he gyes Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

ki emelt I. fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó
ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re

El lá tan dó fel adat: ki emelt épí tés ha tó sá gi ügyek dön tés -
re va ló elõ ké szí té se és ál ta lá nos épí tés ügyi ha tó sá gi fel -
ada tok el lá tá sa a városi önkormányzatnál.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,

– a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról szó ló mó do sí -
tott 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet ál tal elõ írt egye te mi
vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ mér nö ki (szer -
ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nök) szak kép zett ség,

– fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz da sá gi
mér nö ki) szak kép zett ség.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– 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, szak kép zett sé get iga zo ló ok ira -
tok másolatát,

– szak mai ön élet raj zot.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló mó do sí -
tott 1992. évi XXIII. tör vény ben fog lalt sza bá lyok nak
megfelelõen.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben 
va ló meg je le nést kö ve tõ 20. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõt kö ve tõ 10 na pon be lül. Az ál lás be tölt he tõ a pá lyá zat
el bí rá lá sát követõen azonnal.

A pá lyá za tot Me zõ he gyes vá ros jegy zõ jé hez kell be -
nyúj ta ni: 5820 Me zõ he gyes, Koz ma Fe renc u. 11. Te le -
fon: (68) 466-001.

Õsi Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– ál lam igaz ga tá si fõ is ko la igaz ga tás szer ve zõ szak vagy
ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi végzettség,

– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,

– szak vizs ga el vég zé sét iga zo ló ok irat,

– a pá lyá zat hoz rész le tes szak mai ön élet raj zot, dip lo -
ma má so la tot, 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít -
ványt kell csatolni.

Il let mény: a Ktv. sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés nap já tól szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat be nyúj tan dó: dr. Bo gár di Lász ló pol gár mes -
ter ré szé re, 8161 Õsi, Kos suth L. u. 40.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak határideje: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
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Pá pa Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
a több ször mó do sí tott 1990. évi LXV. tör vény

36. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján
pá lyá za tot ír ki

Pá pa Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá nál
al jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

El lá tan dó fel ada tok: a több ször mó do sí tott 1990. évi
LXV. tör vény 36. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
feladatok.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– egye tem ál lam- és jog tu do má nyi ka rán szer zett jo gi

vég zett ség, jo gi szak vizs ga,
– leg alább tíz év köz igaz ga tás ban szer zett gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– kép zett sé get ta nú sí tó ok irat(ok) má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt,
– a pá lyá zó mun ka kör be töl té sé vel kap cso la tos szak mai

el kép ze lé se it.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
és a he lyi ren de let alapján.

Egyéb jut ta tá sok: ru há za ti költ ség-té rí tés, ét ke zé si hoz -
zá já ru lás, 13. ha vi il let mény, va la mint a he lyi ren de let
alap ján biz to sí tott egyéb juttatások.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2006. no vem -
ber 30.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide -
jé nek le jár tát kö ve tõ ülé sen dönt a képviselõ-testület.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en be tölt he tõ.
Az ál lás be töl té sé nek fel té te le az es kü, va la mint va -

gyon nyi lat ko zat tétele.
A pá lyá za tot Pá pa Vá ros Ön kor mány za tá nak pol gár -

mes te ré hez kell be nyúj ta ni, 8500 Pá pa, Fõ u. 12. Te le fon:
(89) 324-585, fax: (89) 515-083.

Ti sza da da Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

Ti sza da da Köz ség Ön kor mány zat
jegy zõi ál lás he lyé nek be töl té sé re

A jegy zõi ál lás ra a pá lyá za tot az aláb bi fel té te lek kel
 írja ki.

Az ál lás be töl té se ki ne ve zés sel tör té nik, amely ha tá ro -
zat lan idõre szól.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ki ne ve zés ese tén a Ktv. 22/A. §-a alap ján va gyon nyi -

lat ko zat-té te li kö te le zett ség teljesítése.

Elõnyt je lent:
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me ret,
– uni ós nyel vek kö zül egy nyelv hasz ná la ta,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet rajz,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok irat hi te les má so la ta,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– szak vizs gát iga zo ló do ku men tum hi te les má so la ta,
– a jegy zõi mun ka kör el lá tá sá val kap cso la tos szak mai

ve ze té si elképzelése.

Bé re zés és egyéb jut ta tás: a Ktv. elõ írá sai sze rint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 30. nap 16 óra.
El bí rá lás: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ so ron kö vet ke -

zõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: a pá lyá zat ered mé nyes

el bí rá lá sát kö ve tõ en 2006. de cem ber 1.
A pá lyá za to kat Ha ra szin Gyu la Ti sza da da köz ség pol -

gár mes te ré nek kell be nyúj ta ni. Cím: 4455 Ti sza da da,
Kos suth tér 1. Tel./fax: (42) 240-537.

To kaj Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

ki emelt I. fo kú épí tés ügyi fel ada to kat el lá tó
épí tés ha tó sá gi ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re

El lá tan dó fel adat: ki emelt épí tés ha tó sá gi ügyek igaz ga -
tá si kör zet köz pont tal, va la mint épí tés ha tó sá gi ügyek a vá -
ro si önkormányzatnál.

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– ké pe sí té si elõ írás: 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let sze -

rint, egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ -
mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nök) szak -
kép zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki
(városgazdasági mérnök) szakképzettség,
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– a pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben sze rep lõ ál ta lá -
nos al kal ma zá si feltételeknek.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény elõ írá sa i nak megfelelõen.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

Az ál lás be tölt he tõ: meg egye zés sze rint.
A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.

Csa to lan dó ira tok:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

vány,
– szak mai ön élet rajz,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les  máso -

latai.

A pá lyá za tot dr. Be dics And rea jegy zõ nek cí mez ve kell
be nyúj ta ni. Cím: 3910 To kaj, Rá kó czi út 54. Te le fon: (47)
352-752.

Meggyes ko vá csi Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot ír ki
jegy zõi ál lás be töl té sé re

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv: Meggyes ko vá csi Köz -
ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te, 9757 Megy -
gyes ko vá csi, Kossuth u. 7.

A meg hir de tett ál lás hely: pol gár mes te ri hi va tal, 9757
Meggyes ko vá csi, Kos suth u. 7.

Mun ka kör: Meggyes ko vá csi köz ség jegy zõ je.

Al kal ma zá si fel té te lek:
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– ma gyar ál lam pol gár ság.

Ké pe sí té si fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga elõny.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– az is ko lai vég zett sé get, va la mint a szak vizs ga le té te lét 

iga zo ló ok ira tok másolatát,
– szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– a hi va ta li mun ka ve ze té sé vel, irá nyí tá sá val kap cso la -
tos el kép ze lé se ket.

Az ál lás be tölt he tõ: 2006. no vem ber 1.
Il let mény, pót lék, jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -

sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alap ján, va la mint a
kép vi se lõ-tes tü let he lyi rendelete alapján.

A pá lyá za tot Meggyes ko vá csi köz ség pol gár mes te ré -
hez kell be nyúj ta ni „jegy zõi pá lyá zat” jeligére.

Cím: 9757 Meggyes ko vá csi, Kos suth u. 7. Te le fon: (95) 
492-005.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2006. ok tó ber 6.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2006. ok tó ber 16.

Lap zár ta után ér ke zett

Ács, Ge ré nyes, Kis va szar, Tar rós, Té kes
és Vá sá ros dom bó Köz sé gek kör jegy zõ je

pá lyá za tot hir det
pénz ügyi ügy in té zõi ál lás be töl té sé re

a Vá sá ros dom bói Kör jegy zõ sé gen

A köz szol gá la ti jog vi szony ha tá ro zat lan idõ re szól.
Be so ro lás és bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról

 szóló 1992. évi XXIII. tv. alap ján történik.

Pá lyá za ti fel té te lek: ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, gim ná zi u mi vagy köz gaz da sá gi szak kö zép is ko lai
érettségi.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: ké pe sí tést ta nú sí tó ok -
ira tot vagy an nak má so la tát, há rom hó nap nál nem ré geb bi
ha tó sá gi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt je lent: ön kor mány za ti igaz ga tás ban szer zett
szak mai gya kor lat, he lyi ismeret.

A pá lyá za to kat a Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta los ér te sí -
tõ jé ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 10 na pon be lül le -
het be nyúj ta ni a Vá sá ros dom bói Kör jegy zõ ség kör jegy zõ -
jé nél (7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 17.)

A pá lyá za tok ról a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 5
na pon be lül – a pol gár mes ter egyet ér té sé vel – a körjegyzõ
dönt.

Az ál lás hely a pá lyá zat si ke res el bí rá lá sát kö ve tõ en
szep tem ber 1-jé tõl betölthetõ.
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Az ál lás hely be töl té sé nek fel té te le az 1992. évi XXIII.
tv. 22/A. §-ban fog lalt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség teljesítése.

Fel vi lá go sí tás a kör jegy zõ tõl a (72) 453-101-es te le fon -
szá mon, il let ve sze mé lye sen kérhetõ.

Esz ter gom Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

Esz ter gom Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la
jegy zõi mun ka köre be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés (az ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri ké pe sí tés 
elõnyt jelent),

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– jo gi szak vizs ga,
– több éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– a kép zett sé get ta nú sí tó ok irat hi te le sí tett má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt,
– a pá lyá zó nak a mun ka kör be töl té sé vel kap cso la tos

szak mai el kép ze lé se it.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény és a he lyi ren de let alapján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A jegy zõ sze mé lyé rõl Esz ter gom Vá ros Ön kor mány za -
tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te – elõ ze tes meg hall ga tást kö ve -
tõ en – a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét kö ve tõ ülé sen dönt. 
A jegy zõi ál lás a kép vi se lõ-tes tü let dön té sét kö ve tõ en
azon nal be tölt he tõ. A pá lyá za ti fel hí vás sal kap cso lat ban
érdeklõdni lehet a (33) 542-096-os telefonszámon.

A pá lyá za tot Esz ter gom vá ros pol gár mes te ré hez ki zá ró -
lag zárt bo rí ték ban, írás ban kell be nyúj ta ni (2500 Esz ter -
gom, Szé che nyi tér 1.). A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni
„Jegyzõi pályázat”.

Fel péc-Csik vánd Köz sé gek Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
Fel péc-Csik vánd Köz sé gek Ön kor mány za ta

kör jegy zõi ál lása be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– igaz ga tásszer ve zõi, vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat.

Pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent: 
– leg alább 5 év ve ze tõi gya kor lat.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell és a pá lyá zat hoz csa -
tol ni kell:

– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– szak kép zett sé get iga zo ló ok irat(ok) köz jegy zõ ál tal

hi te le sí tett másolatát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Il let mény és egyéb jut ta tás a Ktv. alap ján.

Pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny -
ben tör té nõ meg je le nést követõ 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 
leg kö ze leb bi kép vi se lõ-tes tü le ti együt tes ülé sen tör té nik a
pá lyá zók sze mé lyes meghallgatását követõen.

Az ál lás be tölt he tõ 2006. ok tó ber 1-jé tõl.
A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban a kö vet ke zõ cím re kell

el jut tat ni: 9122 Fel péc, Dózsa u. 9.
Ér dek lõd ni le het Fel péc Köz ség Ön kor mány zat pol gár -

mes te ré nél a (96) 551-072-es te le fon szá mon.

Mi nisz te ri uta sí tás

3/2006. (BK. 16.) ÖTM
uta sí tás

az Egyéb la kás tá mo ga tá sok elõ irány zat ke ze lé sé nek
el já rá si rend jé rõl

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Áht.) 49. §-a, a la kás cé lú ál la mi tá mo ga -
tá sok ról szó ló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let alap ján, va -
la mint az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat kö ré bõl adó dó an a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi
költ ség ve té sé rõl szó ló 2005. évi CLIII. tör vény (a  továb -
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biakban: költ ség ve té si tör vény). Egyéb la kás tá mo ga tá sok
XI/14/1 jog cím cso port (a to váb bi ak ban: elõirányzat) ke -
ze lé sé nek eljárási rendjérõl az alábbi utasítást adom ki:

1. Je len uta sí tás ha tá lya a nem pá lyá za ti for má ban
nyújt ha tó la kás tá mo ga tá sok ra ter jed ki, me lyek a
következõk:

La kás épí té si (vá sár lá si) ked vez mény, meg elõ le ge zett
ked vez mény, fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga tá sa, moz -
gás sé rül tek aka dály men te sí té si tá mo ga tá sa, fo lyó sí tá si
költ sé gek, la kás cé lú hi te lek ál la mi ga ran ci ái, ener gia ta ka -
ré kos fel újí tás, fix ka ma tok ki egé szí té se, la kás ra meg ta ka -
rí tók áru vá sár lá si köl csö nei, adó-vissza té rí té si tá mo ga tás,
jel zá log le vél lel fi nan szí ro zott hi te lek ka mat tá mo ga tá sa,
la kás épí té si (vá sár lá si) hi tel hez kap cso ló dó ki egé szí tõ ka -
mat tá mo ga tás, la kó ház fel újí tás hoz és ví zi köz mû lé te sí té -
sé hez kap cso ló dó hi tel ka mat tá mo ga tá sa, tör lesz té si tá mo -
ga tás, ön kor mány za ti la kás tá mo ga tá si hi te lek ka mat tá mo -
ga tá sa, forgóeszköz-hitelek ka mat tá mo ga tá sa, pénz for ga -
lom költségei, kamattérítés, lakáspolitikát megalapozó
kutatások és lakáscélú támogatások megismertetése,
egyéb költségek.

2. A hi tel in té zet tõl be ér ke zett el szá mo lást és elõ leg -
igény lést az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz -
té ri um (a to váb bi ak ban: ÖTM) La kás ügyi Tit kár ság (a to -
váb bi ak ban: LT) ki je lölt mun ka tár sa szám sza ki lag el len -
õr zi, ezt kö ve tõ en a tá mo ga tás igényt utal vá nyoz za. Az
utal ványt a hi tel in té ze ti el szá mo lás sal együtt el len jegy zés -
re meg kül di az ÖTM Pénz ügyi és Erõ for rás-gaz dál ko dá si
Fõ osz tály ra (a to váb bi ak ban: ÖTM PE-gF). Az el len jegy -
zett utalványt az ÖTM PE-g Fõosztálya továbbítja a Ma -
gyar Államkincstárnak.

3. Az elõ irány zat ter hé re tör té nõ ki fi ze té sek – tel je sí tést
meg elõ zõ – utal vá nyo zó ja az ÖTM LT, el len jegy zõ je az
ÖTM PE-gF 1. szá mú mel lék let ben ki je lölt mun ka tár sa. A
mel lék let ben meg je lölt sze mé lyek vál to zá sa nem von ja
maga után az utasítás változását is.

4. Ha az el len jegy zõ tar tal mi vagy for mai okok alap ján
nem ért egyet az utal vány el len jegy zé sé vel, úgy er rõl köz -
vet len fe let te sét írás ban tá jé koz tat ja. Amennyi ben az el -
len jegy zés re en nek el le né re írás ban uta sí tást kap, úgy er rõl 
az uta sí tást adó az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
miniszter – soron kívül – írásban tájékoztatja.

5. Az el len jegy zést kö ve tõ en a nem jog sza bá lyon  ala -
puló fi ze té si kö te le zett ség (pl. meg ál la po dá son, kor mány -
ha tá ro za ton) tel je sí té sé re vonatkozó utalványt az ÖTM
Pe-gF

a) el len õr zés cél já ból át ad ja az utal vá nyo zás ra jo go sult
ÖTM LT részére,

b) egy ide jû leg tá jé koz ta tá sul meg kül di a köz jo gi és
 koordinációs szak ál lam tit kár nak,

c) tel je sí tés re to váb bít ja a Ma gyar Ál lam kincs tár hoz.

6. Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed egy ben az Egyéb La kás tá -
mo ga tá sok elõ irány zat ter hé re ter vez he tõ a la kás po li ti kát
meg ala po zó ku ta tá sok ra és la kás cé lú tá mo ga tá sok meg is -
mer te té sé re, ame lyek utal vá nyo zá sa a 2. szá mú mel lék let
szerinti utalványminta alkalmazásával történik.

7. A la kás kom mu ni ká ci ó ra for dít ha tó ki adá sok éves
össze gét az ön kor mány za ti és te le pü lés fej lesz té si mi nisz -
ter jo go sult meg ha tá roz ni. 

8. A la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról szó ló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let 25/A. §-a sze rint az elõ irány zat ból
fi nan szí ro zan dó ki adá sok te kin te té ben – az zal, hogy a
köz be szer zé si ér ték ha tárt el érõ be szer zé se ket a köz be szer -
zé sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. törvényelõírásai szerint
kell lebonyolítani

a) kö te le zett ség vál la ló: 10 mil lió fo rint összeg ha tá rig
az ÖTM LT ve ze tõ je; 10 mil lió fo rint összeg ha tár fe lett az
ÖTM ön kor mány za ti és la kás ügyi szak ál lam tit ká ra. Kö te -
le zett ség vál la lás ra az ÖTM Saj tó és Kom mu ni ká ci ós Fõ -
osz tály ve ze tõ jé nek elõ ze tes egyet ér té sé vel ke rül het sor,

b) jo gi el len jegy zõ: az ÖTM Jo gi Fõ osz tály ve ze tõ je
 által ki je lölt (meg bí zott) szak jo gá szok;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az ÖTM PE-gF ve ze tõ je, ki je -
lölt he lyet te se, mun ka tár sa,

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az ÖTM LT ve ze tõ je, ki -
je lölt mun ka tár sa,

e) utal vá nyo zó: az 1. szá mú mel lék let ben ne ve sí tett alá -
írá si fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ mun ka tár sak.

Az utal vá nyo zást és az el len jegy zést vég zõ szer ve ze tek
a kö te le zett ség vál la lá sok ról fo lya ma tos ana li ti kus nyil -
ván tar tást ve zet nek, ame lyet leg alább fél éven te egyez tet -
nek.

9. A la kás kom mu ni ká ci ós ki adá sok ese té ben a szer zõ -
dés ter ve ze tet az ÖTM LT ve ze tõ je jo gi és pénz ügyi el len -
jegy zés re meg kül di az ÖTM Jo gi Fõ osz tály ve ze tõ jé nek,
il let ve az ÖTM PE-gF ve ze tõ jé nek. Az el len jegy zés meg -
adá sát kö ve tõ en a meg kö tött és tel je sí tés iga zo lás sal el lá -
tott szer zõ dés alap ján tör té nõ utal vá nyo zás ra a 2. pont ban
fog lalt el já rást kell al kal maz ni.

10. A la kás kom mu ni ká ci ós ki adá sok nál a szak mai tel je -
sí tést az ÖTM LT ve ze tõ je, ki je lölt mun ka tár sa iga zol ja.

11. La kás kom mu ni ká ci ós ki adá sok nál a kö te le zett ség -
vál la ló nak biz to sí ta nia kell, hogy az utal vá nyo zás és az el -
len jegy zés csak a ren del ke zés re ál ló meg ha tá ro zott éves
ke ret összeg mér té ké ig tör tén jen.

12. A költ ség ve té si tör vény 46. § (1) be kez dé sé nek
18. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a ren del ke zés -
re ál ló elõ irány zat mér té kén fe lül is jo go sult utal vá nyo zás -
ra és el len jegy zé sé re az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott utal vá nyo zó és el len jegy zõ. Az elõ irány zat túl lé pé sé -
rõl az utal vá nyo zó az ön kor mány za ti és la kás ügyi szak ál -
lam tit kárt, va la mint a mi nisz tert so ron kí vül írás ban tá jé -
koz tat ja.
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13. A Ma gyar Ál lam kincs tár az elõ irány zat ter hé re az
uta sí tás ban meg ha tá ro zott el já rás alap ján tel je sít ki fi ze -
tést. A ki fi ze tés tel je sí té sét meg elõ zõ en a ki fi ze tõ az utal -
vány sza bály sze rû sé gi vizs gá la tán túl me nõ en elõ irány za ti
fe de zet vizs gá la tot is vé gez. A fe de zet vizs gá lat so rán el -
len õr zi, hogy a költ ség ve té si tör vény nek az utal vány ban
hi vat ko zott cí mén a ki fi ze tés el ren de lé sé ig tör tént ki uta lá -
so kat fi gye lem be vé ve, ren del ke zés re áll-e az utal vány nak
meg fe le lõ össze gû elõ irány zat. A fe de zet len vagy nem
sza bály sze rû (ala ki-for mai hi bás) utal vány tel je sí té sét a
ki fi ze tõ meg ta gad ja, és fe lül vizs gá lat ra az utal vá nyo zást
vég zõ nek so ron kívül visszaküldi.

14. A kö te le zett ség vál la lá si, utal vá nyo zá si és el len jegy -
zé si jog gya kor lá sá nak elõ se gí té sé re a Ma gyar Ál lam -
kincs tár ha von ta az elõ irány za tok ról az ak tu á lis elõ irány -
zat fel hasz ná lá sá nak ada ta it tar tal ma zó ön ál ló je len tést ad
az ÖTM PE-g Fõ osz tály ve ze tõ jé nek, aki a je len tést to váb -
bít ja az ÖTM La kás ügyi Tit kár sá ga részére.

15. Az uta sí tás a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, mely -
nek ren del ke zé se it a ha tály ba lé pés nap ját kö ve tõ en ke let -
ke zett igény lé sek te kin te té ben kell al kal maz ni.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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1. sz. mel lék let

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz te r fel ügye le te alá tar to zó
Egyéb la kás tá mo ga tá sok elõ irány zat utal vá nyo zá sá ra és el len jegy zés re jo go sul tak lis tá ja és alá írásmin tá ja

Alá írás min ta
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó

XI/14/1 al cím Egyéb la kás tá mo ga tá sok elõ irány zat ke ze lé sé nek el já rá si rend jé hez

(Utalványozásra jogosultak)

Sor szám Szer ve ze ti egy ség Név Be osz tás Alá írás

1.
ÖTM La kás ügyi 

Tit kár ság
Csi der Lász ló fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes s. k.

2.
ÖTM La kás ügyi 

Tit kár ság
Ne mes Ká roly ve ze tõ fõ ta ná csos s. k.

3.
ÖTM La kás ügyi 

Tit kár ság
Dr. For gó Gá bor s. k.

Alá írás min ta
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó

XI/14/1 al cím Egyéb la kás tá mo ga tá sok elõ irány zat ke ze lé sé nek el já rá si rend jé hez

(El len jegy zés re jo go sul tak)

Sor szám Szer ve ze ti egy ség Név Be osz tás Alá írás

1.

ÖTM Pénz ügyi
Erõ for rás-gaz dál ko dá si

Fõ osz tály
Szõ ke Ir ma fõ osz tály ve ze tõ s. k.

2.

ÖTM Pénz ügyi
Erõ for rás-gaz dál ko dá si

Fõ osz tály
De mény Ádám fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes s. k.

3.

ÖTM Pénz ügyi
Erõ for rás-gaz dál ko dá si

Fõ osz tály
Bar tók Pé ter osz tály ve ze tõ s. k.



2. sz. mel lék let

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

Ikt. sz.: / /2006.

UTALVÁNY

………….………….

………………….…. ré szé re

Ma gyar Ál lam kincs tár

Bu da pest

Ké rem, hogy a Ma gyar Ál lam kincs tár az aláb bi ki fi ze tést tel je sít se: 

Ter he len dõ bank szám la meg ne ve zé se: 

ma gán la kás-épí tés hez nyúj tott tá mo ga tás szá ma: 10032000-01457106 …………………………………….….…….

Áht. azo no sí tó ja: 005137

Elõ irány za ta: XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um      fe je zet    fe je zet,

14. La kás tá mo ga tá sok            cím,

1. Egyéb la kás tá mo ga tá sok          al cím,

Ked vez mé nye zett meg ne ve zé se:        ………….………….………….………….………….………….

bank szám la szá ma:              …………….……….……-………………………….…………

Fi ze ten dõ összeg: ………….………….…………. fo rint, az az ……………………. fo rint.

Tel je sí tés ha tár ide je: ………….………….………….………….………….………….………….………….………

Költ ség ve té si év: ………….………….………….………….………….………….………….………….……………

Egyéb kö zöl ni va lók:
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Bu da pest, 200… év …hó … nap

……………….………
utal vá nyo zó

Bu da pest, 200… év …hó … nap

……………….……..
el len jegy zõ



Közlemény

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
köz le mé nye

az ipa ro sí tott tech no ló gi á val épült la kó épü le tek
ener gia ta ka ré kos kor sze rû sí té sé nek, fel újí tá sá nak

és a la kó épü le tek kör nye ze te fel újí tá sá nak
tá mo ga tá sá ra ki írt pá lyá zat
(kód szám: LKFT-206-LA-2)

be adá si ha tár ide jé nek meghosszabbításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2005. évi CLIII. tör vény ben biz to sí tott for rá sok ból, a la -
kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról szó ló 12/2001. (I. 31.)
Korm. ren de let 35. § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján 2006. már ci us 16-án Az ipa ro sí tott  technoló -
giával épült la kó épü le tek ener gia ta ka ré kos kor sze rû sí té sé -
nek, fel újí tá sá nak és a la kó épü le tek kör nye ze te fel újí tá sá -
nak tá mo ga tá sá ra (kód szám: LKFT-2006-LA-2) pá lyá za ti

prog ram in dult. A prog ram pá lyá za ti ki írás ában meg sza -
bott be nyúj tá si ha tár ide je 2006. szep tem ber 29. napja volt.

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a rend -
kí vü li ér dek lõ dés re te kin tet tel a pá lyá za ti ki írás és  útmu -
tató egyéb fel té te le i nek vál to zat la nul ha gyá sá val a be adá si 
ha tár idõt 2006. ok tó ber 31. nap já ra mó do sít ja.

Tá jé koz ta tó

A Bel ügyi Köz löny min den hó nap 1. és 15. nap ján je le -
nik meg.

Lap zár ta: a meg je le nés elõt ti 15. mun ka nap, dé li 12 óra.
A köz tiszt vi se lõi pá lyá za to kat a 441-1708-as fax szám ra 

kér jük meg kül de ni.
A pénz ügyi be szá mo lók meg je len te té se té rí tés el le né -

ben tör té nik.
Köz zé té tel dí ja: 38 000 Ft + áfa.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak, to-
vábbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat biztosítá-
si ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.)
megalkotása során az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél
évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég
megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatályba lépése óta a gazdasági élet
szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és
jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló,
a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben
továbbra is irányadó.

Ára: 3024 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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:
Ára: 3024 Ft + postaköltség.

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 átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.
A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt.

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

címû könyvet.

A Munka Törvénykönyvének kommentárja az 1992-ben született törvény hatályos szövegét és az azokhoz
fûzött jogirodalmi magyarázatokat közli, végigkövetve az elmúlt tizennégy év törvénymódosításait, különös
figyelemmel az Európai Unió munkajogi intézményeinek átvételére és a jogalkalmazói gyakorlatra.

A szerzõk szándéka szerint a kötetet haszonnal forgathatják a jogszabály értelmezését keresõ, a jog-
alkalmazói gyakorlat felõl érdeklõdõ elméleti és gyakorlati szakemberek egyaránt.

A kommentár a gyakorlatban való hasznos alkalmazhatóság érdekében az egyes jogintézmények-
hez összefoglalja a kapcsolódó jogirodalmi munkákat, jogszabályokat, a Legfelsõbb Bíróság Mun-
kajogi Kollégiumának állásfoglalásait.

A kötet szerzõi a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalom-
biztosítási Jogi Tanszékének munkatársai: dr. Kiss György egyetemi tanár, dr. Berke Gyula egyete-
mi docens, dr. Bankó Zoltán egyetemi adjunktus, valamint dr. Gyulavári Tamás, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének egyete-
mi docense.

A 736 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3192 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

címû, 736 oldal terjedelmû kétkötetes kiadványt.

(ára: 3192 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát.

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhat mintaszövegként mindazok számára, akik tanácstalanok abban,
hogyan is induljanak neki egy társasház-alapításnak, immáron az új, negyedik társasházi törvény szabályai
alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük A társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
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1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.
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).
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 932 Ft áfával. Egy példány ára: 1029 Ft áfával.
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