
TARTALOM
Oldal

JOGSZABÁLYOK
2006. évi LXXII. tv. A közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról .................................................................. 1499

4/2006. (VIII. 1.) ÖTM r. A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választása költ-
ségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és belsõ ellenõrzési rendjérõl...................................................................................................... 1502

KÖZLEMÉNYEK
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter közleménye a Kormány 2006. II. félévi munkatervébõl származó jogalkotási feladatok jegyzékérõl... 1526

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 18/2006. (EüK. 12.) Gyf. közleménye.......... 1536

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 19/2006. (EüK. 12.) Gyf. közleménye.......... 1536

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 20/2006. (EüK. 12.) Gyf. közleménye.......... 1536

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 21/2006. (EüK. 12.) Gyf. közleménye.......... 1536

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 22/2006. (EüK. 12.) Gyf. közleménye.......... 1536

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 23/2006. (EüK. 12.) Gyf. közleménye.......... 1537

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 24/2006. (EüK. 12.) Gyf. közleménye.......... 1537

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 25/2006. (EüK. 12.) Gyf. közleménye.......... 1537

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 26/2006. (EüK. 12.) Gyf. közleménye.......... 1537

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 27/2006. (EüK. 12.) Gyf. közleménye.......... 1537

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 28/2006. (EüK. 12.) Gyf. közleménye.......... 1538

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának 29/2006. (EüK. 12.) Gyf. közleménye.......... 1538

Adony Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója .......................................................................................................................... 1538

Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója.......................................................................................................... 1541

Balatonszemes Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója........................................................................................................... 1543

Babócsa Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ..................................................................................................................... 1545

Berhida Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ........................................................................................................................ 1548

Borsodszirák Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ............................................................................................................. 1550

Bõcs Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója........................................................................................................................... 1552

Budakeszi Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója .................................................................................................................... 1554

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ................................................................................................................. 1556

Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ............................................................................................................. 1559

Csanytelek Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ................................................................................................................. 1561

Csörötnek Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója .................................................................................................................. 1563

Dabas Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ........................................................................................................................... 1566

Diósd Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ......................................................................................................................... 1567

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ............................................................................................................ 1570

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ................................................................................................................ 1572

Ecser Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója.......................................................................................................................... 1575

Elek Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója.............................................................................................................................. 1577

Fehérvárcsurgó Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója.......................................................................................................... 1579

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ................................................................................................................ 1582

XVII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 1. ÁRA: 1029 Ft

A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T I É S T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I

M I N I S Z T É R I U M H I V A T A L O S L A P J A

A tartalomjegyzék az 1498. oldalon folytatódik.



Hort Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ........................................................................................................................... 1584

Harkány Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ....................................................................................................................... 1586

Hévíz Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója............................................................................................................................ 1588

Hévízgyörk Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója................................................................................................................ 1591

Inárcs Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ......................................................................................................................... 1593

Ják Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ............................................................................................................................. 1595

Jászapáti Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója....................................................................................................................... 1598

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ............................................................................................. 1600

Kéthely Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ...................................................................................................................... 1603

Kisbér Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója .......................................................................................................................... 1605

Kocsord Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ..................................................................................................................... 1607

Komárom Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ..................................................................................................................... 1610

Kõszeg Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ......................................................................................................................... 1612

Makó Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója............................................................................................................................ 1614

Megyaszó Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója .................................................................................................................. 1617

Mezõcsát Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója...................................................................................................................... 1619

Mindszent Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója .................................................................................................................... 1622

Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ............................................................................................................ 1625

Nagykálló Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója .................................................................................................................... 1627

Nagykáta Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója...................................................................................................................... 1629

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ...................................................................................................... 1632

Nézsa Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ......................................................................................................................... 1634

Orgovány Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója................................................................................................................... 1636

Pest Megye Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ............................................................................................................................. 1638

Pétfürdõ Nagyközség Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ............................................................................................................. 1641

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ........................................................................................................ 1643

Somogyjád Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ................................................................................................................ 1646

Süttõ Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója .......................................................................................................................... 1648

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ................................................................................................... 1650

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ...................................................................................................... 1653

Szentendre Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ................................................................................................................... 1655

Szikszó Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója......................................................................................................................... 1657

Tápiószele Nagyközség Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ......................................................................................................... 1660

Telki Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója .......................................................................................................................... 1663

Tiszabecs Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ................................................................................................................... 1665

Tiszafüred Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója .................................................................................................................... 1667

Tiszanána Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója .................................................................................................................. 1669

Tótkomlós Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója.................................................................................................................... 1671

Tömörkény Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ................................................................................................................ 1673

Uszka Község Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója......................................................................................................................... 1675

Vámospércs Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója ................................................................................................................. 1678

Vecsés Város Önkormányzatának 2005. évi pénzügyi beszámolója.......................................................................................................................... 1680

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOKRÓL

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

1498 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 17. szám



Jogszabályok

2006. évi LXXII.
törvény

a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról
szóló törvények módosításáról*

1. § (1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 17. § (1) bekezdés
felvezetõ szövege, valamint a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„A közszolgálati jogviszony felmentéssel akkor szün-
tethetõ meg, ha

a) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezetõje, a közigazgatási szerv
vezetõje, illetve a helyi önkormányzati képviselõ-testület
döntése alapján a közigazgatási szerv hivatali szervezeté-
ben létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a köz-
tisztviselõ további foglalkoztatására nincs lehetõség;”

(2) A Ktv. 17. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szün-
tetni, ha)

„c) a vezetõi megbízás visszavonását követõen a köz-
tisztviselõ más köztisztviselõi munkakörben való tovább-
foglalkoztatására nincs lehetõség vagy a munkáltató által
felajánlott másik köztisztviselõi munkakört a köztisztvise-
lõ visszautasítja [31. § (9) bekezdés];”

(3) A Ktv. 18. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A köztisztviselõ a munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlõ
részletekben jogosult.”

(4) A Ktv. 19. § (7) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(7) A végkielégítést a felmentési idõ utolsó napján kell
kifizetni.”

(5) A Ktv. 19. §-a a következõ új (9) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(9) Ha a köztisztviselõ a munkavégzési kötelezettség
alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel
vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt
álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmun-
kaidõs jogviszonyt létesít,

a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul
köteles írásban bejelenteni,

b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében átlag-
keresetre nem jogosult,

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. július 24-i ülésnapján fogadta el.

c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszo-
nyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítá-
sa során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.”

(6) A Ktv. a következõ új 34/B. §-sal egészül ki:
„34/B. § A köztisztviselõt soron kívül minõsíteni kell,

ha a 34. § (4) bekezdése szerinti teljesítményértékelés
alapján megállapítható, hogy a köztisztviselõ a teljesít-
ménykövetelményeket nem vagy nagyon csekély mérték-
ben, illetve nagyon alacsony színvonalon teljesítette.”

(7) A Ktv . 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„44. § (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület Iro-
dájánál, a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Titkárságánál, a Miniszterelnöki Hiva-
talban, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalnál, a Közbe-
szerzések Tanácsánál, a minisztériumokban, a költségve-
tési fejezet felügyeletét ellátó szervezeteknél – a Központi
Statisztikai Hivatal területi szervezeti egységei kivételé-
vel –, a Területpolitikai Kormányzati Hivatalnál, az Adó-
és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnál – a területi szervei ki-
vételével –, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleté-
nél, a Magyar Államkincstárnál – a területi szervezeti egy-
ségei kivételével –, a Szerencsejáték Felügyeletnél, a
Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetnél, a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalnál – a területi szervezeti egysé-
gei kivételével –, az Állambiztonsági Szolgálatok Törté-
neti Levéltáránál, a Nemzeti Nyomozó Irodánál, továbbá
jogszabály által országos hatáskörû szervnek nyilvánított,
a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, illetve a Kor-
mány által irányított központi költségvetési szerveknél,
valamint – a belsõ igazgatási szervei kivételével – az Or-
szágos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságnál és az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztárnál, valamint a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségnél az illetménykiegészítés mértéke
a felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõ esetében az
alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségû köz-
tisztviselõ esetében az alapilletményének 15%-a.”

(8) A Ktv. 45. §-a a következõ új (11) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(11) A központi hivatal vezetõjének és helyettesének,
testület által vezetett szerv esetében a testület elnökének és
tagjainak, valamint a közigazgatási hivatal vezetõjének és
helyettesének illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója
állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap hu-
szonnyolcszorosát nem haladhatja meg.”

(9) A Ktv. 45. §-a a következõ új (12) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(12) Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levél-
tára fõigazgatója és fõigazgató-helyettese fõosztályveze-
tõi illetményre jogosult azzal, hogy a fõigazgató alapillet-
ménye az illetményalap 11-szerese, a fõigazgató-helyette-
sé 9,5-szerese, s egyéb juttatásaikat az Országgyûlés elnö-
ke állapítja a meg.”
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2. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (1) bekezdés
felvezetõ szövege, valamint b)–c) pontjai helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a (4) be-
kezdésben foglalt korlátozással – felmentéssel akkor szün-
tetheti meg, ha”

„b) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezetõje, a központi költségvetési
szerv vezetõje vagy az önkormányzati képviselõ-testület
munkáltatót érintõ döntése – különösen a feladatok válto-
zásából adódó átszervezés vagy a költségvetési támogatás
csökkentése – következtében a közalkalmazott további
foglalkoztatására nincs lehetõség;

c) a magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátásá-
val történõ megbízás visszavonását, határozott idõre szóló
megbízás esetén a határozott idõ leteltét követõen a közal-
kalmazott eredeti vagy más munkakörben való továbbfog-
lalkoztatására nincs lehetõség;”

(2) A Kjt. 37. §-a a következõ új (12) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(12) Ha a közalkalmazott a munkavégzési kötelezett-
ség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési
szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befo-
lyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes
vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít,

a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul
köteles írásban bejelenteni,

b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében átlag-
keresetre nem jogosult,

c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszo-
nyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítá-
sa során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.”

(3) A Kjt. 37/A. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövege az (1) bekezdés
jelölést kapja:

„(2) A közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség
alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyen-
lõ részletekben jogosult.”

3. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai-
nak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 56. § (1) bekezdés felvezetõ szö-
vege, valamint a) és c) pontjai helyébe a következõ rendel-
kezések lépnek:

„A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya
– az (5) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembevéte-
lével – felmentéssel akkor szüntethetõ meg, ha

a) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezetõje, az országos parancsnok
vagy – a Kormány által meghatározott létszámhatárig – az
önkormányzati képviselõ-testület döntése alapján a fegy-
veres szervnél létszámcsökkentést kell végrehajtani, és
emiatt további szolgálatára nincs lehetõség;”

„c) szolgálati nyugellátásra szerzett jogosultságot;”

(2) A Hszt. 56. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát
felmentéssel meg kell szüntetni, ha)

„c) a vezetõi kinevezés visszavonását követõen a 245/D. §
(2) bekezdése szerinti beosztás nem biztosítható.”

(3) A Hszt. 56. § (5) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott al-
kalmatlanság egészségi, pszichikai vagy fizikai ok követ-
kezménye, a hivatásos állomány tagját akkor lehet felmen-
teni, ha

a) állapotának megfelelõ betöltetlen beosztás a fegyve-
res szervnél nincs,

b) a felajánlott másik, állapotának megfelelõ beosztást
a hivatásos állomány tagja visszautasítja, vagy

c) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásra jo-
gosultságot szerzett.”

(4) A Hszt. 63. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A hivatásos állomány tagja a munkavégzési kötele-
zettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta
egyenlõ részletekben jogosult, részére a végkielégítést a
felmentési idõ utolsó napján kell kifizetni.”

(5) A Hszt. 63. §-a a következõ új (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) Ha a hivatásos állomány tagja a munkavégzési kö-
telezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségve-
tési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi
befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes
vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít,

a) ezt a tényt a korábban munkáltatói jogkört gyakorló
elöljárónak haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,

b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében átlag-
keresetre nem jogosult,

c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszo-
nyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítá-
sa során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.”

(6) A Hszt. 245/H. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (3) bekez-
déssel egészül ki:

„(2) E szervek országos parancsnokai és helyettesei il-
letményét a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró határoz-
za meg azzal, hogy az illetmény a köztisztviselõi illet-
ményalap huszonötszörösét nem haladhatja meg.

(3) E szervek területi szerveinek vezetõje – ha törvény
vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – fõosz-
tályvezetõi, a szervezeti egységek vezetõje fõosztály-
vezetõ-helyettesi vagy osztályvezetõi, a helyi szervek ve-
zetõje fõosztályvezetõi, fõosztályvezetõ-helyettesi vagy
osztályvezetõi, a szervezeti egységek vezetõje osztály-
vezetõi beosztási illetményre jogosult.”
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4. § (1) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV.
törvény (a továbbiakban: Hjt.) 59. § (1) bekezdés felvezetõ
szövege, valamint c) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„Az állomány tagjának szolgálati viszonya – az (5) be-
kezdésben foglalt korlátozás figyelembevételével – fel-
mentéssel akkor szüntethetõ meg, ha”

„c) szolgálati nyugellátásra szerzett jogosultságot;”

(2) A Hjt. 59. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott al-
kalmatlanság egészségi, pszichikai ok következménye, az
állomány tagja akkor menthetõ fel, ha

a) állapotának megfelelõ más betölthetõ beosztás a
Honvédségnél számára nem biztosítható,

b) a felajánlott másik, állapotának megfelelõ beosztást
a hivatásos állomány tagja visszautasítja, vagy

c) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásra jo-
gosultságot szerzett.”

(3) A Hjt. 60. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A hivatásos állomány tagja a munkavégzési kötele-
zettség alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta
egyenlõ részletekben jogosult.”

(4) A Hjt. 67. §-a a következõ új (8) bekezdéssel egészül
ki:

„(8) Ha a hivatásos állomány tagja a munkavégzési kö-
telezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségve-
tési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi
befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes
vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít,

a) ezt a tényt a korábban munkáltatói jogkört gyakorló
elöljárónak haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,

b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében távol-
léti díjra nem jogosult,

c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszo-
nyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítá-
sa során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.”

(5) A Hjt. a következõ új 109/A. §-sal egészül ki:

„109/A. § A Honvéd Vezérkar fõnöke és a katonai nem-
zetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói, valamint helyette-
seik illetményét a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró
határozza meg azzal, hogy az illetmény a köztisztviselõi il-
letményalap huszonötszörösét nem haladhatja meg.”

5. § A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény 193/T. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (4)–(5) bekez-
désekkel egészül ki:

„(3) Az e fejezet alapján foglalkoztatott munkavállalók
esetében alkalmazni kell a Ktv. 14/A. §-ában foglaltakat.

(4) A munkáltató mûködésével összefüggõ okból törté-
nõ felmondás esetén a munkavállaló a 97. § (2) bekezdésé-
ben foglaltaktól eltérõen:

a) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejé-
re járó átlagkeresetre havonta egyenlõ részletben jogosult,

b) a végkielégítést a felmentési idõ utolsó napján kell
kifizetni.

(5) Ha a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség
alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel
vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt
álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmun-
kaidõs jogviszonyt létesít,

a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul
köteles írásban bejelenteni,

b) a felmondási idõbõl hátralevõ idõ tekintetében átlag-
keresetre nem jogosult,

c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszo-
nyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítá-
sa során a felmondással megszüntetett jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.”

6. § A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.
évi XL. törvény 18. §-a a következõ új (3) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) A fõtitkár illetménye nyelvpótlék nélkül a köztiszt-
viselõi illetményalap 25,8-szorosa, a fõtitkárhelyettes il-
letménye nyelvpótlék nélkül a köztisztviselõi illetmény-
alap 19,35-szöröse. A fõtitkár és a fõtitkárhelyettes illet-
ményét az Akadémia elnöke legfeljebb 30%-kal megemel-
heti. A fõtitkár és a fõtitkárhelyettes egyéb juttatásait az
Akadémia elnöke állapítja meg.”

7. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vételekkel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 1. § (1)–(6) bekezdése, 2. §-a, 3. §
(1)–(5) bekezdése, 4. § (1)–(4) bekezdése és 5. §-a 2007.
január 1-jén lép hatályba.

(3) A Ktv. e törvény 1. § (3) bekezdésével megállapított
18. § (4) bekezdésének, 1. § (4) bekezdésével megállapí-
tott 19. § (7) bekezdésének, 1. § (5) bekezdésével megálla-
pított 19. § (9) bekezdésének, a Kjt. e törvény 2. § (2) be-
kezdésével megállapított 37. § (12) bekezdésének, 2. §
(3) bekezdésével megállapított 37/A. § (2) bekezdésének,
a Hszt. e törvény 3. § (4) bekezdésével megállapított 63. §
(5) bekezdésének, 3. § (5) bekezdésével megállapított
63. § (7) bekezdésének, a Hjt. e törvény 4. § (3) bekezdésé-
vel megállapított 60. § (2) bekezdésének, 4. § (4) bekezdé-
sével megállapított 67. § (8) bekezdésének, valamint az
Mt. e törvény 5. §-ával megállapított 193/T. § (4)–(5) be-
kezdésének rendelkezéseit a 2007. január 1-jét követõen
közölt felmentésekre, illetve felmondásokra kell alkal-
mazni.
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(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Ktv. 34. § (8)–(9) bekezdése, 61. § (2) bekezdése
és 64. § (4) bekezdése.

(5) 2007. január 1-jén hatályát veszti a Ktv. 17. § (4) be-
kezdése, 20/A. § (1) bekezdésében a „– feltéve, hogy a
17. § (4) bekezdése szerinti munkakör-felajánlás nem ve-
zet eredményre –” szövegrész, 20/A. § (5) bekezdés
b) pontja, 31. § (6) és (8) bekezdésében a „végzettségének,
képzettségének megfelelõ másik vezetõi vagy ennek hiá-
nyában” szövegrészek, a Kjt. 30. § (3) bekezdése, 37. §
(10) bekezdésében az „– eltérõ megállapodás hiányában –”
szövegrész, a Hszt. 56. § (3) bekezdése, 245/D. § (2) be-
kezdésében a „végzettségének, képzettségének és” szö-
vegrész, valamint a Hjt. 59. § (3) bekezdése.

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Ktv.
11/A. § (4) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a
„nyolc” szöveg, 11/A. § (5) bekezdés a) pontjában az
„a miniszterelnök kabinetfõnöke” szövegrész helyébe az
„a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szöveg,
30/A. § (1) bekezdésében a „15%-át” szövegrész helyébe a
„20%-át” szöveg, 30/A. § (2) bekezdésében a „legalább
három éves közigazgatási” szövegrész helyébe a „szak-
mai” szöveg, valamint a „legalább 10 éves közigazgatási”
szövegrész helyébe a „szakmai” szöveg, 43. § (4) bekezdé-
sében az „a 34. § (1) bekezdésben meghatározott teljesít-
mény értékeléstõl függõen” szövegrész helyébe a „szak-
mai munkája értékelése alapján” szöveg lép.

(7) 2007. január 1-jén a Ktv. 19. § (6) bekezdésében a
„17. § (4)–(5) bekezdése” szövegrész helyébe a „17. §
(5) bekezdése” szöveg, a Kjt. 23. § (5) és (7) bekezdései-
ben, valamint 30. § (6) bekezdésében az „a végzettségé-
nek, illetve képesítésének megfelelõ” szövegrészek helyé-
be a „más” szövegek, a Hszt. 63. § (4) bekezdésében a „(3)
vagy (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés
b) pontja” szöveg lép.

(8) E törvény hatálybalépésétõl számított egy évig a
Ktv. 30/A. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkal-
mazni, hogy szakmai tanácsadói és szakmai fõtanácsadói
cím közigazgatási vagy jogi szakvizsgával nem rendelke-
zõ köztisztviselõnek is adományozható, azzal a feltétellel,
hogy a szakvizsgát az adományozástól számított egy éven
belül le kell tennie. E kötelezettség teljesítésének elmu-
lasztása miatt a szakmai tanácsadói vagy fõtanácsadói cím
a törvény erejénél fogva megszûnik. A határidõbe nem
számíthatók be a Ktv. 25. § (4) bekezdésében meghatáro-
zott idõtartamok.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
4/2006. (VIII. 1.) ÖTM

rendelete
a helyi önkormányzati képviselõk

és polgármesterek, valamint a kisebbségi
önkormányzati képviselõk választása
költségeinek normatíváiról, tételeirõl,

elszámolási és belsõ ellenõrzési rendjérõl

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 153. §-a (1) bekezdésének g) pontjá-
ban, kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a köz-
igazgatási informatikai feladatok irányításában szükséges
azonnali változtatásokról szóló 144/2006. (VI. 29.) Korm.
rendeletre és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tör-
vénynek a helyi önkormányzati képviselõk és polgármes-
terek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk vá-
lasztásán történõ végrehajtásáról szóló 29/2006. (V. 30.)
BM rendeletre – a helyi önkormányzati képviselõk és pol-
gármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képvi-
selõk választása (a továbbiakban: választás) költségeinek
normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és belsõ ellenõrzési
rendjérõl a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI)
vezetõje felelõs a választások elõkészítésével, szervezésé-
vel, lebonyolításával, a választópolgárok, jelöltek és jelölõ
szervezetek pártsemleges tájékoztatásával, a választási
adatkezeléssel, a technikai feltételek megteremtésével
kapcsolatos, célhoz kötött pénzügyi feladat és költségterv
elkészítéséért a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
irányítása alatt mûködõ Központi Adatfeldolgozó, Nyil-
vántartó és Választási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
vezetõjének egyetértésével, melyek jóváhagyásáról az ön-
kormányzati és területfejlesztési miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) dönt.

(2) A területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) és a
helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetõje ille-
tékességi területén belül

a) felelõs a választás elõkészítés, szervezés és lebonyo-
lítás pénzügyi feltételeinek feladatokhoz kötött meghatá-
rozásáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért
és ellenõrzéséért,

b) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötele-
zettségvállalási és utalványozási jogot, valamint felhatal-
mazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására,
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c) felelõs a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolí-
tásáért, elszámolásáért,

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszkö-
zöknek a számviteli nyilvántartáson belüli elkülönített ke-
zelésérõl.

(3) A HVI-k vezetõinek, valamint az országgyûlési
egyéni választókerületi választási irodák (a továbbiakban:
OEVI) feladatait is ellátó országgyûlési egyéni választó-
kerület (a továbbiakban: OEVK) székhelyén mûködõ HVI
vezetõjének, az OEVI többletfeladatok kapcsán járó sze-
mélyi juttatásaira vonatkozóan meghatározott feladatokat
a TVI vezetõje látja el.

(4) A miniszter irányítása alá tartozó és az egyéb közre-
mûködõ költségvetési szerv(ek) vezetõjének a választással
kapcsolatban meghatározott feladatai:

a) felelõs a feladatai pénzügyi tervezéséért, lebonyolí-
tásáért, elszámolásáért, a pénzeszközök célhoz kötött fel-
használásáért és ellenõrzéséért,

b) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötele-
zettségvállalási és utalványozási jogot,

c) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszkö-
zöknek a számviteli nyilvántartásán belüli elkülönített ke-
zelésérõl.

(5) A Hivatal vezetõje:
a) felelõs a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolí-

tásáért, elszámolásáért, a beszámoló elkészítéséért, ellen-
õrzéséért,

b) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszkö-
zöknek a Hivatal számvitelén belüli elkülönített kezelésé-
rõl,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti, a hatás-
körébe tartozó kötelezettségvállalási és utalványozási jo-
got, valamint felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gya-
korlására,

d) megteremti a Duna Palotában az Országos Választá-
si Központ mûködésének feltételeit,

e) megállapodást köt a miniszter irányítása alá tartozó
és a választásban közremûködõ egyéb költségvetési szer-
vekkel a pénzügyi támogatások átadásáról és elszámolásá-
nak rendjérõl,

f) biztosítja a központi nyomtatványok, választástech-
nikai szakanyagok elõállítását, a kapcsolódó logisztikai
szolgáltatásokat,

g) mûködteti a választás informatikai rendszereit.

2. §

(1) A választások helyi és területi feladatai elõkészítésé-
nek és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1–3. mel-
lékletben felsorolt tételek, normatívák, valamint a nem
normatív kiadások tekintetében a vonatkozó megállapo-

dás(ok) alapján megállapított költségvetési fedezet szol-
gál.

(2) A pénzügyi fedezet számításánál a népességre, a vá-
lasztópolgárokra vonatkozó adatokat a Hivatal által meg-
állapított, a központi személyi adat- és lakcímnyilvántar-
tásból a névjegyzék összeállításához használt, valamint a
névjegyzékhez összeállított adatállomány alapján kell
figyelembe venni. Az egyéb adatokat a Hivatalnak a vá-
lasztások pénzügyi tervezésére vonatkozó belsõ szabály-
zata alapján kell figyelembe venni.

A pénzügyi fedezet biztosítása

3. §

(1) A Hivatal vezetõje az 1–3. mellékletben meghatáro-
zott normatívák, valamint elõzetes számítások, megállapo-
dások alapján a választásokhoz elõleget folyósít a válasz-
tások lebonyolítására biztosított elõirányzatból

a) a TVI vezetõje részére a területi választási bizottság
(a továbbiakban: TVB) és a TVI mûködési kiadásaira,
amely nem tartalmazza a TVI-k vezetõinek díjazását,

b) a TVI-k vezetõin keresztül a HVI-k részére a telepü-
lést megilletõ normatív összegek erejéig, továbbá az
OEVI-k költségeinek fedezetére,

c) a miniszter irányítása alá tartozó és az egyéb közre-
mûködõ költségvetési szerv(ek) mûködési kiadásaira,
amely nem tartalmazza a szerv(ek) vezetõjének díjazását.

(2) Az 1. § (2)–(4) bekezdése hatálya alá tartozó válasz-
tási és egyéb szervek támogatását az államháztartás mûkö-
dési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) alapján támogatásértékû mûködési
bevételként, illetve kiadásként, vagy továbbadási (lebo-
nyolítási) célú mûködési bevételként, illetve kiadásként,
illetve államháztartási körön kívüli átadás esetén mûködé-
si célú pénzeszköz átadásként kell elszámolni a 10. mellék-
let szerint.

(3) A Hivatal vezetõje a szavazás napját megelõzõ
20. munkanapig, illetve az 1. § (5) bekezdés e) pontja alap-
ján kötött megállapodások szerint átutalja

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tá-
mogatást a fõvárosi, megyei közgyûlés hivatalának bank-
számlájára,

b) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támoga-
tást a költségvetési szervek Magyar Államkincstárnál ve-
zetett elõirányzat-felhasználási keretszámlájára.

4. §

A TVI vezetõje a szavazás napját megelõzõ 15. munka-
napig átutalja a 3. § (1) bekezdésének b) pontja alapján
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megállapított támogatást az illetékes települési önkor-
mányzatok polgármesteri hivatalai, valamint körjegyzõ-
ség esetén a körjegyzõség bankszámlájára.

A pénzeszközök felhasználási módja

5. §

(1) A Hivatal vezetõje gondoskodik a központi felada-
tok végrehajtására biztosított források felhasználásáról a
jóváhagyott pénzügyi feladat- és költségterv elõirányzatá-
nak fõösszegén belül.

(2) Az 1–3. mellékletben meghatározott normatív pénz-
eszközök felhasználása a következõk szerint történik:

a) a feladat végrehajtásához biztosított pénzeszközöket
(személyi juttatások, a munkaadókat terhelõ járulékok és a
dologi kiadások) az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és az
Ámr.-ben meghatározottak figyelembevételével kell fel-
használni, azonban személyi kiadásra az 1–3. melléklet
szerinti feladatok tekintetében legalább az ott megállapí-
tott normatívákat kell biztosítani. A dologi kiadásokra biz-
tosított pénzeszközöket személyi kiadásokra az Áht. és az
Ámr. általános rendelkezései szerint – különös tekintettel
az Ámr. 57. § (13) bekezdésében foglaltakra – a feladatel-
látással összefüggésben lehet átcsoportosítani, az átcso-
portosításnál figyelemmel kell lenni arra, hogy a dologi ki-
adásokra biztosított pénzeszközök a felmerült közvetlen
költségek mellett fedezetet nyújtsanak az intézményüze-
meltetési, fenntartási költségek arányos részére is,

b) többlettámogatást a szavazókörök számának vagy a
szavazatszámláló bizottságba bevont póttagok számának
növekedése, a szervek számára a Hivatal vezetõje által el-
rendelt többletfeladatok, valamint a Ve. 21. §-ának (4) be-
kezdése szerinti kiadások mértékéig lehet igényelni,

c) feladatelmaradás (különösen a szavazókörök számá-
nak csökkenése) esetén az erre a feladatra biztosított, a
normatívák szerint számolt támogatást, illetve annak ma-
radványát vissza kell utalni. Amennyiben az elmaradt fel-
adattal összefüggésben, annak ismertté válása elõtt indo-
kolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt, annak az
elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetõje a Hiva-
tal vezetõjének egyetértése mellett engedélyezheti. A TVI
vezetõje kérelmét az OVI vezetõjéhez nyújtja be, aki
annak szakmai megalapozottságát megvizsgálja, és a ké-
relmet javaslatával együtt 3 munkanapon belül megküldi a
Hivatal vezetõjének. A Hivatal vezetõje dönt a kérelem el-
fogadásáról. Amennyiben a kérelmet nem fogadja el, dön-
tésérõl 3 munkanapon belül értesíti a TVI vezetõjét, és ar-
ról egyúttal tájékoztatja az OVI vezetõjét is. Ha a kérelem
elbírálására a fenti határidõn belül nem kerül sor, a határ-
idõ leteltét követõ napon az egyetértést megadottnak kell
tekinteni,

d) többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell
elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó támoga-
tási különbözeteket.

(3) A miniszter irányítása alá tartozó és egyéb közremû-
ködõ szerv(ek)nek a (2) bekezdésben részükre meghatáro-
zott pénzeszközökön felül vagy külön – az átalány összeg-
ben nem meghatározható – feladatokra biztosított támoga-
tás felhasználása, a pénzeszközátadásról szóló megállapo-
dásban rögzítettek szerint történik.

(4) A TVI vezetõje a feladattípusú elszámolás elfogadá-
sával egy idõben dönt és intézkedik a HVI-k vezetõi részé-
re a díjazások kifizetésérõl (beleértve az OEVK székhely
HVI vezetõjének az OEVI többletfeladatok kapcsán járó
díját is). Nem fizethetõ ki díjazás, ha a HVI vezetõje az
e rendeletben elõírt elszámolási és ellenõrzési kötelezett-
ségének nem tett eleget.

(5) A miniszter dönt a TVI vezetõk, a közigazgatási hi-
vatalok vezetõi díjának kifizetésérõl, az OVI vezetõje és
tagjai, a Hivatal vezetõje és a minisztérium irányítása alá
tartozó közremûködõ költségvetési szerv(ek) vezetõje dí-
jának mértékérõl és annak kifizetésérõl. A kifizetésrõl a
Hivatal vezetõje 8 munkanapon belül intézkedik. Nem fi-
zethetõ ki díjazás a szerv vezetõje részére, ha e rendeletben
elõírt elszámolási és ellenõrzési kötelezettségének nem
tett eleget.

Az elszámolás módja

6. §

(1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket a ren-
delet hatálya alá tartozó szervezeteknek számvitelileg el-
különítetten kell kezelniük. A költségvetési szerv a szám-
vitelében a pénzeszközök felhasználásáról – ezen belül a
többletköltségekrõl és a feladatelmaradásról – feladaton-
ként (választásonként) számol el, és a tényleges pénz-
forgalomról (bevétel, kiadás) fõkönyvében a választási
feladatokkal kapcsolatos szakfeladaton nyilvántartást
vezet.

(2) A feladattípusú elszámolást 1–3. mellékletében fel-
tüntetett normatívák tekintetében a 4–9. melléklet szerint
kell elkészíteni. A költségvetési szervet megilletõ
pénzügyi fedezet összegét a választás tényadatai alapján,
az 5. § (2) bekezdése figyelembevételével kell megálla-
pítani.

(3) A miniszter irányítása alá tartozó és az egyéb közre-
mûködõ költségvetési szerv(ek) az 5. § (3) bekezdése sze-
rint számukra biztosított elõlegrõl, a pénzeszközátadásról
szóló megállapodással összhangban tételes elszámolást
készítenek. Az elszámolást alapbizonylatokkal kell alátá-
masztani.
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(4) A Hivatal az éves költségvetésében biztosított elõ-
irányzatról az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerinti határidõben
és módon számol el a választásokkal kapcsolatos szakfel-
adaton.

A feladattípusú elszámolás lebonyolítása

7. §

(1) A HVI vezetõje feladattípusú elszámolást készít.
A feladattípusú elszámolást, a pénzügyi elszámolást segítõ
program által elõállított és a 4. melléklet szerinti adattar-
talmú munkalapon teljesíti a TVI vezetõje részére. Az ok-
mányiroda székhely HVI vezetõje az elszámolási kötele-
zettségét a pénzügyi elszámolást segítõ program igénybe-
vételével teljesíti a TVI vezetõje részére.

(2) A közigazgatási hivatal vezetõje a pénzügyi elszá-
molást segítõ program igénybevételével elszámolást készít
– az 5. melléklet szerinti adattartalommal – a rendelkezés-
re bocsátott támogatásról a Hivatal vezetõjének.

(3) A TVI vezetõje
a) elszámolást készít – az 5. melléklet szerinti adattar-

talommal – a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetrõl,
b) összesítõ elszámolást készít – a 6. melléklet szerinti

adattartalommal – a 3. § szerint biztosított pénzeszközök-
rõl,

c) dönt az 5. § (2) bekezdésének b) és c), továbbá
d) pontjában biztosított többletköltség, illetve visszatérítés
elfogadása kérdésében és összegében.

(4) A TVI vezetõje a (3) bekezdés szerinti elszámolási
kötelezettségét – a pénzügyi elszámolást segítõ program
igénybevételével – teljesíti a Hivatal vezetõje részére.

(5) A miniszter irányítása alá tartozó és az egyéb közre-
mûködõ költségvetési szerv(ek) vezetõje elszámolást ké-
szít a Hivatal vezetõje részére a 7. melléklet szerinti adat-
tartalommal.

(6) A Hivatal vezetõje az (1)–(5) bekezdésben foglalt
elszámolások alapján a 8–9. melléklet szerinti adattarta-
lommal teljesíti elszámolási kötelezettségét a miniszter fe-
lé. A Hivatal vezetõje az elszámolást tájékoztatásul meg-
küldi az OVI vezetõjének is.

A feladattípusú elszámolás határideje
és a pénzügyi ellenõrzés rendje

8. §

(1) A 2006. évi helyi önkormányzati képviselõk és pol-
gármesterek, a települési kisebbségi önkormányzati képvi-

selõk általános választása után a HVI vezetõje a 7. § (1) be-
kezdése szerinti, valamint a közigazgatási hivatal vezetõje
a 7. § (2) bekezdése szerinti elszámolást a választás napját
követõ 10 naptári napon belül, a TVI vezetõje a 7. § (3) be-
kezdése szerinti elszámolást a választás napját követõ
45 naptári napon belül, a miniszter irányítása alá tartozó,
valamint az egyéb közremûködõ költségvetési szerv(ek)
vezetõje a 7. § (5) bekezdése szerinti elszámolást a válasz-
tás napját követõ 45 naptári napon belül köteles(ek) telje-
síteni. A Hivatal vezetõje az elszámolások elfogadásáról
dönt, valamint a pénzügyi feladat- és költségterv végrehaj-
tásáról elszámol a választás napját követõ 70 naptári na-
pon belül.

(2) A 2007. évi területi és országos kisebbségi önkor-
mányzatok választásának tekintetében a Hivatalnak a vá-
lasztást követõ 30 napon belül el kell készíteni az elszámo-
lást, valamint az (1) bekezdésben foglalt elszámolással
együttesen beszámolót kell benyújtani.

(3) Az (1) bekezdésben említett, elszámolást készítõ
szerv vezetõje az elszámolása elfogadását követõ 8 banki
napon belül eleget tesz visszafizetési kötelezettségének.

(4) A Hivatal vezetõje az elszámolások elfogadását kö-
vetõ 8 banki napon belül a többletköltségek fedezetét át-
utalja a szervek részére a 3. § (4) bekezdésében leírtak sze-
rint. A TVI vezetõje továbbutalási kötelezettségét 8 banki
napon belül teljesíti.

9. §

(1) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-
rium Ellenõrzési Titkárság a Hivatal, a közigazgatási hiva-
tal, a miniszter irányítása alá tartozó közremûködõ költ-
ségvetési szerv(ek) és az egyéb szervek, valamint a TVI
pénzügyi ellenõrzését az ellenõrzési programban megha-
tározottak szerint látja el; a TVI vezetõje a HVI pénzügyi
ellenõrzését a rendelet 8. §-ában számára meghatározott
elszámolási határidõig köteles elvégezni.

(2) A Hivatal a gazdálkodási szabályzatában foglaltak
szerint hajtja végre az e rendelet 1–3. számú mellékletében
nem szereplõ központi feladatokhoz kapcsolódó megren-
deléseket és pénzügyi elszámolásokat.

(3) A HVI és a TVI vezetõje a választások pénzügyi ki-
adásainak elszámolására és utóellenõrzésére a választási
iroda tagjának ad megbízást.

(4) A Hivatal a választás kiadásainak elszámolásához,
valamint a minisztérium az ellenõrzési feladatok végrehaj-
tásához segítséget nyújt.

(5) Az ellenõrzés során a költségvetési szervek belsõ el-
lenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet elõ-
írásait kell alkalmazni.
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Idõközi választás

10. §

Az idõközi választáson a rendeletben foglaltakat az
alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a költségvetési szervek részére az idõközi választá-
sok pénzügyi fedezete az átadónál támogatásértékû mûkö-
dési kiadásként, az átvevõ szervnél támogatásértékû mû-
ködési bevételként kerül biztosításra,

b) elõleg kizárólag a dologi kiadásokra biztosítható,

c) az OEVI-t és a HVI-t megilletõ támogatást közvetle-
nül az illetékes települési önkormányzat polgármesteri hi-
vatala, körjegyzõség esetén a körjegyzõség bankszámlájá-
ra kell átutalni,

d) a személyi juttatások normatíváinak folyósítására
csak utólag, a pénzügyi elszámolás jóváhagyását és felter-
jesztését követõen kerül sor, az elszámolásban a személyi
juttatások tételeit is szerepeltetni kell,

e) a TVI vezetõje a rendelet 7. §-ának (3) bekezdése
szerinti elszámolást a választás napját követõ 15 naptári
napon belül köteles teljesíteni.

Záró rendelkezések

11. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a 2002. október 20-i, valamint az idõközi helyi és ki-
sebbségi önkormányzati képviselõk és polgármesterek vá-
lasztási költségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszámolási
és belsõ ellenõrzési rendjérõl szóló 19/2002. (VII. 26.) BM
rendelet.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez 

 
2006. évi helyi önkormányzati választás 

 
Tételek és normatívák (forintban) 

Kód Jogcím Normatíva 
(Ft) 

 HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK 
 1. Dologi kiadások  
 1.01. Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége szavazókörönként. Lakossági 

tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, választás napja) nyomtatása, 
sokszorosítása, kiragasztása. 

1 500 

 1.02. Egyéb kiadások a szavazás napján.    

 1.02.01. Kiadás szavazás napján szavazókörökben. Szavazókörökben telefon, fax, villamos 
energia, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 

 3 000 

 1.02.02. Kiadás szavazás napján helyi választási irodákban önálló településeken és 
körjegyzőségi székhelyeken. Polgármesteri hivatal telefon, fax, villamos energia, 
gépkocsihasználat, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 

 6 000 

 1.02.03. Kiadás szavazás napján körjegyzőségi HVI részére kapcsolódó településenként, 
pótelőirányzat. Körjegyzőségi hivatal kapcsolattartása a településekkel, 
gépkocsihasználat, telefon, fax kiadásai. 

 1 400 

 1.03. Választói névjegyzék és értesítő szelvények elkészítése választópolgáronként. 
Névjegyzék és értesítő szelvény megszemélyesítése, nyomtatása, vágása, csomagolása  
(a szükséges nyomtatványok beszerzési kiadása a Központi kiadásoknál kerül 
megtervezésre). 

 15 

 1.04. Értesítők, ajánlószelvények kiküldése, a jegyzők egymás közötti értesítése, 
választópolgáronként. Névjegyzék és NESZA jegyzék továbbvezetése, 
lakcímváltozások kezelése, igazolások kiadása. 

 50 

 1.05. Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő 
nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni 
jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, 
szavazóurnák átadás-átvételi jegyzőkönyve, nyilvántartás a mozgóurnát igénylőkről, 
visszautasítottak jegyzéke. 

 7 000 

 2. Személyi juttatások 
 2.01. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak díja.   

 2.01.01. SZSZB 3 választott tagjának 10 000 Ft/fő díja, települési szavazókörökben. Szavazás 
napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendő szavazatszámlálási feladatok. 

 30 000 

 2.01.02. Egy szavazókörös település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának 10 000 Ft/fő 
díja szavazókörönként [Ve. 30. §, 31. § (1) és (2) bekezdés], akik egyben ellátják az 
SZSZB feladatait is. Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendő 
szavazatszámlálási feladatok. 

 20 000 

 2.02. Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető 5000 Ft/fő díja szavazókörönként. 
Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív 
feladatok. 

 5 000 

 2.03. A helyi választási iroda tagjainak 4000 Ft/fő a díja az alábbi tagokkal számolva 
(körjegyzőség esetén a körjegyzőséghez tartozó települések összlakosságszáma 
alapján). Az iroda feladatait a Ve. 35–39. §-ai határozzák meg, feladata a választás 
kitűzésétől a jogerős jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. 
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 2.03.01.  –1 000 lakosig   3 tag  12 000 
 2.03.02.  1 001–5 000 lakosig   4 tag  16 000 
 2.03.03.  5 001–10 000 lakosig   5 tag  20 000 
 2.03.04.  10 001–20 000 lakosig   9 tag  36 000 
 2.03.05.                  20 001–50 000 lakosig 13 tag  52 000 
 2.03.06.  50 001–100 000 lakosig 15 tag  60 000 
 2.03.07.  100 001 lakos felett 20 tag  80 000 
 2.04. HVB 3 választott tagjának 8000 Ft/fő díja több szavazókörös településen. 24 000 
 2.05. HVI tagjai 4000 Ft/fő díja körjegyzőségnél, kapcsolt település után, településenként 1 

fő. 
 4 000 

 3. Munkaadókat terhelő járulékok 
 3.01.01.  Munkaadókat terhelő járulék településnél, hatályos jogszabályok szerint.   

      
 OEVK KIADÁSOK 
 1. Dologi kiadások 
 1.21. OEVK-k dologi kiadásai.   
 1.21.04. Szavazatösszesítéssel összefüggő egyéb dologi kiadások okmányirodai feldolgozó 

központ részére, okmányirodánként. Szavazatösszesítés feladatai, jegyzőkönyvek 
ellenőrzése, adatrögzítés, számítógépek és a hálózat üzemeltetése, papír és 
számítástechnikai segédanyagok biztosítása. 

 20 000 

 2. Személyi juttatások 
 2.22. OEVI 20 tagjának 4000 Ft/fő díja. Feladatait a Ve. 35–39. §-ai határozzák meg. 

Tevékenysége a választás kitűzésétől a jogerős jegyzőkönyvi eredmény 
megállapításáig tart. 

 80 000 

 3. Munkaadókat terhelő járulékok 
 3.01.02.  Munkaadókat terhelő járulék OEVK-nál, hatályos jogszabály szerint.   

      

 MEGYEI KIADÁSOK 

 1. Dologi kiadások 
 1.31. A választás lebonyolításának területi (főjegyző) szinten jelentkező dologi kiadásai.   

 1.31.02. TVI dologi kiadásai megyénként.   350 000 

 1.31.03. TVB és TVI szavazásnapi kiadásai, megyénként. A szavazásnapi működés biztosítása, 
kapcsolattartás a településekkel (telefon, fax, papír), jogorvoslatok elbírálása. 

 60 000 

 1.32. Települések pénzügyi elszámolásához szükséges pénzügyi rendszer működtetése 
megyénként. 

 100 000 

 2. Személyi juttatások 
 2.31. Helyi választási iroda vezetőinek díja településtípusonként (körjegyzőség esetén a 

körjegyzőséghez tartozó települések összlakosságszáma alapján). Feladatai a 
választási iroda létrehozása, működtetése, választásszakmai felügyelete, választói 
névjegyzék tartalmának jogi ellenőrzése. A választás lebonyolítása, szavazóköri 
jegyzőkönyvek ellenőrzése, jegyzőkönyvek levéltárba helyezése. 

  

 2.31.01.  –1 000 lakosig HVI vezetői díj  10 000 
 2.31.02.  1 001–5 000 lakosig HVI vezetői díj  12 000 
 2.31.03.  5 001–10 000 lakosig HVI vezetői díj  15 000 
 2.31.04.  10 001–20 000 lakosig HVI vezetői díj  20 000 
 2.31.05.  20 001–50 000 lakosig HVI vezetői díj  30 000 



 
 
 
 
17. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1509 

 

Kód Jogcím Normatíva 
(Ft) 

 2.31.06.  50 001–100 000 lakosig HVI vezetői díj  40 000 
 2.31.07.  100 001 lakos felett HVI vezetői díj  50 000 
 2.33. Irodavezető plusz díja OEVK székhely településen, OEVI-nként. Az OEVK 

illetékessége szerinti szavazatösszesítéssel összefüggő feladatok irányítása, 
ellenőrzése, az ezekhez kapcsolódó informatikai rendszerek működtetésének 
biztosítása. 

 30 000 

 2.34. TVB 3 választott tagjának 12 500 Ft/fő díja.  37 500 
 2.35. TVI 15 tagjának 5000 Ft/fő díja. A választási iroda feladatait a Ve. 35–39. §-ai 

határozzák meg. Tevékenysége a választás kitűzésétől a jogerős jegyzőkönyvi 
eredmény megállapításáig tart. 

 75 000 

 2.36. TVI vezetők helyetteseinek díja, megyénként.   
 2.36.01. TVI vezető jogi helyettesének díja.  50 000 
 2.36.02. TVI informatikai felelősének díja.  50 000 
 2.36.03. TVI pénzügyi felelősének díja.  50 000 
 2.37. TVI vezetők díja, megyénként.  100 000 
 3. Munkaadókat terhelő járulékok 
 3.01.03.  Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, megyénél.   

      
 KÖZIGAZGATÁSI HIVATALOK KIADÁSAI  
 1. Dologi kiadások 
 1.41. Közigazgatási hivatalok dologi kiadásainak biztosítása.   
 1.41.02. Közigazgatási hivatalok dologi kiadásai megyénként. Dologi kiadások a választási 

eljárás 3 hónapjára. A választás informatikai rendszereivel kapcsolatos feladatok 
ellátása, rendszer- és felhasználói programok telepítése, tesztelése, oktatása, részvétel 
az országos próbák, főpróbák megtartásán. Kiszállások, sokszorosítás, szállítás, helyi 
és területi PC Hotline. 

 350 000 

 2. Személyi juttatások 
 2.41. Megbízási szerződések a közigazgatási hivatalok kapacitás kiegészítésére 

(6 emberhó x 60 000 Ft/megye). 
 360 000 

 2.42. Közigazgatási hivatalvezetők díja, megyénként.  60 000 
 3. Munkaadókat terhelő járulékok 
 3.01.04. Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, közigazgatási 

hivatalnál. 
  

      
 KÖZPONTI KIADÁSOK 
 2. Személyi juttatások 
 2.55. SZSZB tagok díja. 10 000 
 2.55.02. SZSZB választott tagjainak távolléti díja [Ve. 21. § (4) bekezdés].   
 2.55.03. SZSZB 4. és 5. választott póttagjának 10 000 Ft/fő díja szavazókörönként, több 

szavazókörös településen, tényleges igénybevétel esetén [Ve. 23. § (2) bekezdés, 
illetve 30. §]. 

  

 3. Munkaadókat terhelő járulékok 
 3.01.05. Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, központnál.   
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2. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez 

2006. évi kisebbségi önkormányzati választás 

Tételek és normatívák (forintban) 

Kód Jogcím Normatíva 
(Ft) 

 HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK 
 1. Dologi kiadások  
 1.01. Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége kisebbségi szavazókörönként. 

Lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, választás napja) 
nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 

 1 500 

 1.02. Egyéb kiadások a szavazás napján.    
 1.02.01. Kiadás szavazás napján kisebbségi szavazókörökben. Szavazókörökben telefon, fax, 

villamos energia, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 
 3 000 

 1.05. Választással összefüggő egyéb dologi kiadások (helyben készülő nyomtatványok 
előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések 
nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, szavazóurnák átadás-
átvételi jegyzőkönyve, nyilvántartás a mozgóurnát igénylőkről, visszautasítottak 
jegyzéke) kisebbségi szavazókörönként. 

 7 000 

 1.06. Lakossági értesítés kisebbségi választói jegyzékbe vételhez, választópolgáronként.   30 
 1.07. Lakossági értesítés kisebbségi választásról, kisebbségi választópolgáronként.  30 
 2. Személyi juttatások 
 2.01. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak díja.   
 2.01.01. SZSZB 5 választott tagjának 10 000 Ft/fő díja, kisebbségi szavazókörökben. Szavazás 

napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendő szavazatszámlálási feladatok. 
 50 000 

 2.02. Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető 5000 Ft/fő díja kisebbségi 
szavazókörönként. Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig az SZSZB mellett 
elvégzendő adminisztratív feladatok. 

 5 000 

 3. Munkaadókat terhelő járulékok 
 3.01.01.  Munkaadókat terhelő járulék településnél, hatályos jogszabályok szerint.   

      
 KÖZPONTI KIADÁSOK 
 2. Személyi juttatások 
 2.55. SZSZB tagok díja. 10 000 
 2.55.02. SZSZB választott tagjainak távolléti díja [Ve. 21. § (4) bekezdés].   
 3. Munkaadókat terhelő járulékok 
 3.01.05. Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, központnál.   
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Időközi helyi önkormányzati választás 

Tételek és normatívák (forintban) 

Kód Jogcím Normatíva 
(Ft) 

 HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK 
 1. Dologi kiadások  
 1.01. Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége szavazókörönként. Lakossági 

tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, választás napja) nyomtatása, 
sokszorosítása, kiragasztása. 

 1 500 

 1.02. Egyéb kiadások a szavazás napján.    

 1.02.01. Kiadás szavazás napján szavazókörökben. 

Szavazókörökben telefon, fax, villamos energia, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 

 3 000 

 1.02.02. Kiadás szavazás napján helyi választási irodákban önálló településeken és 
körjegyzőségi székhelyeken. Polgármesteri hivatal telefon, fax, villamos energia, 
gépkocsihasználat, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 

 6 000 

 1.02.03. Kiadás szavazás napján körjegyzőségi HVI részére kapcsolódó településenként, 
pótelőirányzat. Körjegyzőségi hivatal kapcsolattartása a településekkel, 
gépkocsihasználat, telefon, fax kiadásai. 

 1 400 

 1.03. Választói névjegyzék, értesítő és ajánlószelvények elkészítése választópolgáronként. 
Névjegyzék és értesítő megszemélyesítése, nyomtatása, vágása, csomagolása. 

 50 

 1.04. Értesítők, ajánlószelvények kiküldése, a jegyzők egymás közötti értesítése, 
választópolgáronként. Névjegyzék és NESZA jegyzék továbbvezetése, 
lakcímváltozások kezelése, igazolások kiadása. 

 50 

 1.05. Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő 
nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések 
nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, szavazóurnák átadás-átvételi 
jegyzőkönyve, nyilvántartás a mozgóurnát igénylőkről, visszautasítottak jegyzéke. 

 7 000 

 1.56.01 Szavazólapok, jegyzőkönyvek, boríték (választópolgáronként)  
 1.56.01.01.  polgármesteri, főpolgármesteri  7 
 1.56.01.02.  kislistás, egyéni választókerületi  15 
 1.56.01.03.  jegyzőkönyvek  50 
 1.56.01.04.  boríték (központosított közbeszerzés hatályos ára alapján)  
 2. Személyi juttatások 
 2.01. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak díja.   
 2.01.01. SZSZB 3 választott tagjának 10 000 Ft/fő díja, települési szavazókörökben. Szavazás 

napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendő szavazatszámlálási feladatok. 
 30 000 

 2.01.02. Egy szavazókörös település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának 10 000 Ft/fő 
díja szavazókörönként [Ve. 30. §, 31. § (1) és (2) bekezdés], akik egyben ellátják az 
SZSZB feladatait is. Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendő 
szavazatszámlálási feladatok. 

 20 000 

 2.55.01. Szavazatszámláló bizottsági póttagok díja, több szavazókörös településen, jogszabály 
alapján, szavazókör (10 000 Ft/fő) igény szerint. 

 

 2.02. Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető 5000 Ft/fő díja szavazókörönként. 
Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív 
feladatok. 

 5 000 
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 2.03. A helyi választási iroda tagjainak 4000 Ft/fő díja az alábbi tagokkal számolva 
(körjegyzőség esetén a körjegyzőséghez tartozó települések összlakosságszáma 
alapján). Az iroda feladatait a Ve. 35–39. §-ai határozzák meg, feladata a választás 
kitűzésétől a jogerős jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. 

  

 2.03.01.  –1 000 lakosig 3 tag  12 000 
 2.03.02.  1 001–5 000 lakosig 4 tag  16 000 
 2.03.03.  5 001–10 000 lakosig 5 tag  20 000 
 2.03.04.  10 001–20 000 lakosig 9 tag  36 000 
 2.03.05.                  20 001–50 000 lakosig 13 tag  52 000 
 2.03.06.  50 001–100 000 lakosig 15 tag  60 000 
 2.03.07.  100 001 lakos felett 20 tag  80 000 
 2.04. HVB 3 választott tagjának 8000 Ft/fő díja több szavazókörös településen. 24 000 
 2.05. HVI tagjai 4000 Ft/fő díja körjegyzőségnél, kapcsolt település után, településenként 1 

fő. 
 4 000 

 3. Munkaadókat terhelő járulékok 
 3.01.01.  Munkaadókat terhelő járulék településnél, hatályos jogszabályok szerint.   

      
 MEGYEI KIADÁSOK 
 2. Személyi juttatások 
 2.31. Helyi választási iroda vezetőinek díja településtípusonként (körjegyzőség esetén a 

körjegyzőséghez tartozó települések összlakosságszáma alapján). Feladatai a 
választási iroda létrehozása, működtetése, választásszakmai felügyelete, választói 
névjegyzék tartalmának jogi ellenőrzése. A választás lebonyolítása, szavazóköri 
jegyzőkönyvek ellenőrzése, jegyzőkönyvek levéltárba helyezése. 

  

 2.31.01.  –1 000 lakosig HVI vezetői díj  10 000 
 2.31.02.  1 001–5 000 lakosig HVI vezetői díj  12 000 
 2.31.03.  5 001–10 000 lakosig HVI vezetői díj  15 000 
 2.31.04.  10 001–20 000 lakosig HVI vezetői díj  20 000 
 2.31.05.  20 001–50 000 lakosig HVI vezetői díj  30 000 
 2.31.06.  50 001–100 000 lakosig HVI vezetői díj  40 000 
 2.31.07.  100 001 lakos felett HVI vezetői díj  50 000 
 2.36. TVI vezetők helyetteseinek díja.   
 2.36.03. TVI pénzügyi felelősének díja, időközi választásonként  5 000 
 3. Munkaadókat terhelő járulékok 
 3.01.03.  Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, megyénél.   
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4. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez 

…. évi ….. választás 
Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma 

HVI 
 

   Főváros, megye:     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Település megnevezése:     
 1.2.  Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:     

   hozzá kapcsolódó települések száma:     
   hozzá kapcsolódó települések megnevezése:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése Igen/Nem:     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés b) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  

[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja]: (+) 
   T

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  A települést, körjegyzőséget megillető pénzügyi fedezet összege:    N+T=F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a település részére utalandó összeg:    F–L

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  A területi választási irodának visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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…. évi ….. választás 

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma 

HVI 
 

 Főváros, megye: 
 Település megnevezése:  
  
  
 

 Összeg Ft

 Jogcím Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi  
kiadások Átlagbér Összesen 

  kód  név           
  
  

            

  
  

            

 
 

      

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

 Összesen:               

Dátum: ................................................ 

 

P. H. 

 

................................................ 
aláírás 

 

 

Készült:  2 példányban 
Kapja:   1 példányt a helyi választási iroda vezetője 

1 példányt a területi választási iroda vezetője 
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5. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez 
 

…. évi ….. választás 
Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma  

TVI, illetve közigazgatási hivatal 
 

   Főváros, megye     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Szerv megnevezése:     
 1.2.   Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:      

   hozzá kapcsolódó települések száma:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése      

   OEVK-k száma:      
 1.4.   Település lakosságszáma:      
 1.5.   Körjegyzőség lakosságszáma:      
 1.6.   Választópolgárok száma:      
 1.7.  Szavazókörök száma:      

   támogatásszámításnál figyelembe vett:      
   tényleges:      
 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés a), illetve c) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  

[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (+): 
   T

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:    N+T=F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:     F–L

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:      
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  A Hivatal részére visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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…. évi ….. választás 

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma  

TVI, illetve közigazgatási hivatal 
 

 Főváros, megye:  
  
  
 

 Összeg Ft

 Jogcím  Személyi 
juttatások 

 Munkaadói 
járulék 

 Dologi 
kiadások  Átlagbér  Összesen 

  kód  név           
  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

 Összesen:               

Dátum: ................................................ 

P. H. 

................................................ 
aláírás 

 

 Ha a közigazgatási hivatal tölti ki:  Ha a területi választási iroda tölti ki: 
  Készült:    2 példányban  Készült:   2 példányban 
 Kapja:     1 példányt a közigazgatási hivatal vezetője  Kapja:      1 példányt a területi választási iroda vezetője 

       1 példányt a Hivatal vezetője        1 példányt a Hivatal vezetője 
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6. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez 

…. évi ….. választás 

Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma  

Fővárosi/megyei összesítő 
 

   Főváros, megye     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Település megnevezése:     
 1.2.  Megye:     

   települések száma:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés a) és b) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  

[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (+): 
   T

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:    N+T=F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:    F–L

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  A Hivatal részére visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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…. évi ….. választás 

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma 

Fővárosi, illetve megyei összesítő 

 
 Főváros, megye:  
  
  
 

 Összeg Ft

 Jogcím  Személyi 
juttatások 

 Munkaadói 
járulék 

 Dologi 
kiadások  Átlagbér  Összesen 

kód név           
  
 

            

  
 

            

  
 

            

  
 

            

  
 

            

 Összesen:               

Dátum: ................................................ 

P. H. 

................................................ 
aláírás 

 

Készült:  2 példányban 
Kapja:   1 példányt a területi választási iroda vezetője 

1 példányt a Hivatal vezetője 



 
 
 
 
17. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1519 

 

7. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez 

…. évi ….. választás 

Választási kiadások elszámolási munkalapjának adattartalma  
Egyéb szerv 

   Felügyeleti szerv     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Szerv megnevezése:     
 1.2.  Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:     

   hozzá kapcsolódó települések száma:     
   hozzá kapcsolódó települések neve:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése:     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés c) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  

[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (+): 
   F–N=T

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:     F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:    F–L

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6. A Hivatal részére visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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…. évi ….. választás 

Választási kiadások tételes elszámolási munkalapjának adattartalma  
Választási kiadások részletezése  

Egyéb szerv 
 

 Felügyeleti szerv 
 Szerv megnevezése:  
  
  
 

 Összeg Ft

 Jogcím Bizonylat
szám 

Személyi 
juttatások

 Munkaadói 
járulék 

 Dologi 
kiadások  Átlagbér  Összesen 

  kód  név            
  
  

             

  
  

             

  
  

             

  
  

             

  
  

             

  
  

             

 Összesen:                

Dátum: ................................................ 

P. H. 

................................................ 
aláírás 

Készült:  2 példányban 
Kapja:   1 példányt a szerv vezetője 

1 példányt a Hivatal vezetője 
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8. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez 

…. évi ….. választás 

Választási kiadások elszámolási munkalapjának adattartalma 

Egyéb szervek összesítő 

   Felügyeleti szerv:     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Szerv megnevezése:     
 1.2.  Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:     

   hozzá kapcsolódó települések száma:     
   hozzá kapcsolódó települések neve:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése:     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés c) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  

[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (+): 
   F–N=T

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:    F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:    F–L

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6. A Hivatal részére visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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…. évi ….. választás 

Választási kiadások tételes elszámolási munkalapjának adattartalma  
Választási kiadások részletezése  

Egyéb szervek összesítő 
 

 Felügyeleti szerv megnevezése:  
  
  
 

 Összeg Ft

 Jogcím  Személyi 
juttatások 

 Munkaadói 
járulék 

 Dologi 
kiadások  Átlagbér  Összesen 

kód  név           
  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

 Összesen:               

Dátum: ................................................ 

P. H. 

................................................ 
aláírás 

Készült:  2 példányban 
Kapja:   1 példányt a szerv vezetője 

1 példányt a Hivatal vezetője 
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9. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez 

…. évi ….. választás 

Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma  
Országos összesítő 

   Országos összesen     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Település megnevezése:     
 1.2.  Országos összesen:     

   települések száma:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése:     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     

   Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.5.  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:     
 1.6.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.7.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  

[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja]: 
   T

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Az elszámolások szerinti pénzügyi fedezet összege:    N+T=F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   OVI vezetője által engedélyezett átcsoportosítás:     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerveket megillető összeg:    F–L

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6. A Hivatal részére visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből: személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások:     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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…. évi ….. választás 

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma 

Országos összesítő 
 

 Országos összesen:  
  
  
 

 Összeg Ft

 Jogcím  Személyi 
juttatások 

 Munkaadói 
járulék 

 Dologi 
kiadások  Átlagbér  Összesen 

kód  név           
  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

  
  

            

 Összesen:               

Dátum: .............................................. 

P. H. 

................................................ 
aláírás 

Készült:  2 példányban 
Kapja:   1 példányt az OVI vezetője 

1 példányt a Hivatal vezetője 
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10. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez 
 

Hivatal 

 Közigazgatási hivatal, egyéb ÖTM 
szervek, egyéb az államháztartási tv. 

hatálya alá tartozó szervek  
 

 Egyéb az Áht.  
hatálya alá nem tartozó szervek 

   Kiadás  Bevétel  Kiadás  Bevétel  Kiadás 
 Áht. hatálya alá 
tartozó szervet illető 
támogatás 

 Támogatásértékű 
működési és 
felhalmozási 
kiadás központi 
költségvetési 
szervnek 

 Támogatásértékű 
működési és 
felhalmozási 
bevétel központi 
költségvetési 
szervtől 

 Tényleges 
felhasználásnak 
megfelelően 

    

   TVI   
 TVI-k támogatása  Támogatásértékű 

működési kiadás 
helyi önkormány- 
zatoknak és 
költségvetési 
szerveinek 

 Támogatásértékű 
működési bevétel 
központi 
költségvetési 
szervtől 

 Tényleges 
felhasználásnak 
megfelelően 

    

      
 Áht. hatálya alá nem 
tartozó szervet illető 
támogatás 

 Működési célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson 
kívülre 

     Számviteli 
törvény szerint 

 Tényleges 
felhasználásnak 
megfelelően, 
számviteli 
törvény szerint 

Hivatal  TVI  HVI 
   Kiadás  Bevétel  Kiadás  Bevétel  Kiadás 
 HVI-k támogatása  Támogatásértékű 

működési kiadás 
helyi önkormány- 
zatoknak és 
költségvetési 
szerveinek 

 Továbbadási 
(lebonyolítási) 
célú működési 
bevétel központi 
költségvetési 
szervtől 

 Központi 
költségvetési 
szervtől kapott 
továbbadási 
(lebonyolítási) 
célú működési 
kiadás 

 Támogatásértékű 
működési bevétel 
központi 
költségvetési 
szervtől 

 Tényleges 
felhasználásnak 
megfelelően 

 



Köz le mé nyek

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
közleménye

a Kormány 2006. II. félévi munkatervébõl származó
jogalkotási feladatok jegyzékérõl

Elõ ter jesz tés az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi
CLIV. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: EüM
IRM

Elõ ter jesz tés a 2007–2013-as prog ra mo zá si idõ szak ban
az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós Alap -
já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá nak alap -
ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló kor mány -
ren de let rõl

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Elõ ter jesz tés az iker in téz mé nyi (twin ning) prog ram
 fejlesztési te vé keny sé gé nek el lá tá sá ról  szóló 73/2006.
(IV. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Elõ ter jesz tés az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és
a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus vég re haj tá si rend -
jé rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból
és Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel -
hasz ná lá sá ért fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Elõ ter jesz tés a nö vény vé del mi bír ság té te les mér té ké rõl 
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: FVM

Elõ ter jesz tés a szá mí tó gé pes in gat lan-nyil ván tar tá si
rend szer bõl tör té nõ szol gál ta tás fel té te le it tar tal ma zó szol -
gál ta tá si szer zõ dés kö te le zõ ele me i rõl  szóló kor mány ren -
de let rõl

Fe le lõs: FVM
MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés az üz le tek mû kö dé sé nek rend jé rõl, va la -
mint az egyes üz let nél kül foly tat ha tó te vé keny sé gek vég -
zé sé nek fel té te le i rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá -
sok ki vi te lé nek, be ho za ta lá nak, transz fer jé nek és tran zit já -
nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. ren de -
let és a köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz kö zök rõl
 szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no -
ló gi ák ke res ke del mi for gal má nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló
50/2004. (II. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Vé del mi Ügy nök ség és an nak
sze mély ze te ré szé re biz to sí tott ki vált sá gok ról és men tes -
sé gek rõl  szóló, az Eu ró pai Unió tag ál la mai kor má nya i nak
a Ta nács ke re té ben ülé se zõ kép vi se lõi ha tá ro za tá nak
 kihirdetésérõl  szóló tör vény rõl

Fe le lõs: HM
IRM

Elõ ter jesz tés a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség -
rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: HM
IRM

Elõ ter jesz tés a jog ügy le tek biz ton sá gá nak erõ sí té se
 érdekében szük sé ges tör vény mó do sí tá sok ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a bün te tõ el já rás ban foly ta tott köz ve tí tõi
te vé keny ség rõl  szóló tör vény ja vas lat ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak
fel so ro lá sá ról  szóló 2006. évi LV. tör vénnyel és a köz pon -
ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány  tagjai
és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör -
vénnyel össze füg gõ egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról [be le -
ért ve a Ma gyar Ke res ke del mi és En ge dé lye zé si Hi va tal
ha tó sá gi jog kö re i vel össze füg gõ egyes tör vé nyek mó do sí -
tá sá ról, a me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal lé te -
sí té sé rõl és egyes ha tás kört meg ál la pí tó jog sza bá lyi ren -
del ke zé sek mó do sí tá sá ról  szóló 1991. évi VII. tör vény, va -
la mint az FVM te rü le ti szer ve i nek át szer ve zé sé hez szük -
sé ges egyéb tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló tör vény ja vas -
la tot]

Fe le lõs: IRM
FVM

Elõ ter jesz tés az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen -
lõ ség elõ moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vénnyel
össze füg gõ egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör -
vény ja vas lat ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék 
ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 94/2002. (V. 5.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a fel szí ni vi zek mi nõ sé ge vé del mé nek sza -
bá lya i ról  szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM
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Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Kö zös sé gek, azok tag ál la mai
és a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti, a sze mé lyek sza bad
moz gá sá ról  szóló meg ál la po dás és a Cseh Köz tár sa ság -
nak, az Észt Köz tár sa ság nak, a Cip ru si Köz tár sa ság nak,
a Lett Köz tár sa ság nak, a Lit ván Köz tár sa ság nak, a Ma gyar 
Köz tár sa ság nak, a Mál tai Köz tár sa ság nak, a Len gyel
 Köztársaságnak, a Szlo vén Köz tár sa ság nak és a Szlo vák
Köz tár sa ság nak az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sa
kö vet kez té ben a meg ál la po dás ban szer zõ dõ fél ként va ló
rész vé te lé rõl  szóló jegy zõ könyv, va la mint a meg ál la po dás 
ki hir de té sé rõl

Fe le lõs: KüM

Elõ ter jesz tés a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek
 elismerésérõl  szóló 2001. évi C. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: OKM
IRM

Elõ ter jesz tés a nem ze ti film va gyon ba tar to zó film al ko -
tá sok ter jesz té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló kor mány -
ren de let rõl

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány 
Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról [a 117/1992. (VII. 29.)
Korm. ren de let mó do sí tá sa]

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés a di ák iga zol vány ról  szóló 17/2005. (II. 8.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: OKM
MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá -
ról  szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés az ESPON 2006 Prog ram Kö zös sé gi Kez -
de mé nye zés rõl  szóló „Meg ál la po dás” mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny -
ség rõl  szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a pol gár mes ter öreg sé gi nyug dí já nak,
 valamint köz szol gá la ti já ra dé ká nak meg ál la pí tá sá ról és
fo lyó sí tá sá ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság ha tó sá gi, szak ha tó sá gi és szak ér tõi fel ada ta i ról,
ha tás kö re i rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség -
ve té sé rõl  szóló 2004. évi XXXV. tör vény vég re haj tá sá ról
 szóló tör vény ja vas lat ról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a kül föl dön nyil ván tar tás ba vett adó alany
szá má ra ad ha tó ál ta lá nos for gal mi adó vissza té rí tés rõl
 szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ról
 szóló tör vény ter ve zet rõl

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés az ága za ti pár be széd bi zott sá gok ról és
a kö zép szin tû szo ci á lis pár be széd egyes kér dé se i rõl  szóló
tör vény ter ve zet rõl

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés a pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le -
ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi
CXXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló tör vény ter ve zet rõl

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Ta nács szer -
ve ze té nek és mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
67/2001. (IV. 20.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés a Gyer mek és If jú sá gi Alap ról, a Nem ze ti
Gyer mek és If jú sá gi Köz ala pít vány ról, va la mint az if jú -
ság gal össze füg gõ egyes ál la mi fel ada tok el lá tá sá nak szer -
ve ze ti rend jé rõl  szóló 1995. évi LXIV. tör vény mó do sí tá -
sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés a vé dett fog lal koz ta tók ré szé re fenn tar tott
köz be szer zé sek rész le tes sza bá lya i ról  szóló kor mány ren -
de let rõl

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés az EU Költ ség ve té sé bõl 2007-tõl tá mo ga -
tan dó egye di pro jek tek és komp lex fej lesz té sek  elõkészí -
tése fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat de cent ra li zált for rá sá nak
fel hasz ná lá sá ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Elõ ter jesz tés az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör -
vény mó do sí tá sá ról, va la mint a hi te les  tulajdonilap-
 másolat igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 1996. évi
LXXXV. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: FVM
MeH (EKK)
IRM
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Elõ ter jesz tés a kö zös sé gi, va la mint a nem ze ti ag rár- vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá sok in téz mé nyi és el já rá si rend jé -
rõl  szóló tör vény ja vas lat ról és a vég re haj tá sá ról  szóló kor -
mány ren de let rõl

Fe le lõs: FVM
IRM

Elõ ter jesz tés a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az élel mi -
sze rek föld raj zi áru jel zõ i nek ol tal má ra és a ter mé kek
 ellenõrzésére vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló kor -
mány ren de let rõl

Fe le lõs: FVM
IRM
MSZH

Elõ ter jesz tés a hír köz lés sel össze füg gõ egyes tör vé nyek 
mó do sí tá sá ról (ben ne a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör -
vény mó do sí tá sa, az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló
2003. évi C. tör vény mó do sí tá sa)

Fe le lõs: GKM
MeH (NBI)
IRM

Elõ ter jesz tés a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló
1997. évi LVIII. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés a ne héz te her gép ko csik köz le ke dé sé nek
kor lá to zá sá ról  szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a szám hor doz ha tó ság sza bá lya i ról  szóló
46/2004. (III. 18.) Korm. ren de let és az elekt ro ni kus hír -
köz lõ há ló za tok azo no sí tó i val kap cso la tos gaz dál ko dás
rend jé rõl  szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és
a köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988.
(XII. 20.) MT ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vas úti áru fu va ro zá si szer zõ dé sek re vo -
nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a mé rés ügy rõl  szóló tör vény rõl, va la mint a 
bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény mó do sí tá sá -
ra vo nat ko zó tör vény ja vas lat ról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés a hõ ter me lõ fû té si- és lég kon di ci o ná ló
rend sze rek ener ge ti kai fe lül vizs gá la tá ról (2002/91/EK
irány elv)

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a tár sa sá gi tör vény, a cég tör vény és a
csõd tör vény ren del ke zé se i nek mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés az ál la mi tu laj don ban lé võ vál lal ko zói
 vagyon ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény
mó do sí tá sá ról (arany rész vény)

Fe le lõs: IRM
KüM
PM
GKM

Elõ ter jesz tés a kri mi na lisz ti kai szak ér tõk ké pe sí té si,
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló kor mány ren de -
let rõl

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról
 szóló 1995. évi XXXIII. tör vény nek a köz egész ség ügyi
prob lé mák kal küz dõ or szá gok ba tör té nõ ki vi tel re szánt
gyógy szer ipa ri ter mé kek elõ ál lí tá sá val kap cso la tos sza ba -
dal mak kény szer en ge dé lye zé se te kin te té ben tör té nõ mó -
do sí tá sá ról

Fe le lõs: IRM
MSZH

Elõ ter jesz tés a kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí té si 
rend szer ben (EMAS) részt ve võ szer ve ze tek nyil ván tar tá -
sá ról  szóló 74/2003. (V. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -
ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a vé dett ál lat fa jok vé del mé re, tar tá sá ra,
be mu ta tá sá ra és hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok ról szó ló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló 275/2004.
(X. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés az egyes lé te sít mé nyek üveg ház ha tá sú
gáz-ki bo csá tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, nyo mon kö ve té sé -
rõl és je len té sé rõl  szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a kon zu li vé de lem rõl  szóló 2001. évi
XLVI. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KüM
IRM

Elõ ter jesz tés az EGT meg ál la po dás hoz va ló csat la ko -
zás ról  szóló meg ál la po dás ki hir de té sé rõl

Fe le lõs: KüM
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Elõ ter jesz tés a mi nõ sí tett adat vé del mé rõl  szóló tör -
vény ja vas lat ról

Fe le lõs: MeH (NBI)
IRM

Elõ ter jesz tés a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer -
rõl, va la mint a köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról (2004/18/EK irány elv tel jes át ül te té se ér de ké -
ben)

Fe le lõs: MeH

Elõ ter jesz tés az Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -
pont já nak ki ala kí tá sát szol gá ló jog sza bály cso mag ról

Fe le lõs: MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a cir ku szi me na zsé ria lé te sí té se és mû köd -
te té se en ge dé lye zé sé nek, va la mint fenn tar tá sá nak rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men -
tés rõl és a tûz ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM
IRM

Elõ ter jesz tés a ter ve zõ- és szak ér tõ mér nö kök, va la mint
épí té szek szak mai ka ma rá i ról  szóló 1996. évi LVIII. tör -
vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM
IRM

Elõ ter jesz tés az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv rõl
 szóló 2003. évi XXVI. tör vény, va la mint a Ba la ton
 Kiemelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si Ter vé nek el fo ga -
dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si Sza bály zat meg ál -
la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM
IRM

Elõ ter jesz tés az olim pi ai köz pon tok ról  szóló 38/2004.
(III. 12.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés az ön kén tes tûz ol tó sá gok ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok ról  szóló 119/1996. (VII. 24.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés -
rõl  szóló 1996. évi XXI. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM
IRM

Elõ ter jesz tés az ér ték pa pí ro sí tás ra vo nat ko zó új tör -
vény ja vas lat ról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a 2007. ja nu ár 1-jé tõl is fenn tar ta ni kí vánt
lé te zõ tá mo ga tá si prog ra mok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a köz- és ma gán szfé ra együtt mû kö dé sén
ala pu ló több éves ál la mi kö te le zett ség vál la lá sok sza bá lyo -
zá sá ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély -
egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör -
vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti
mun ka nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve
a csa lád tag ápo lá sát kö ve tõ en mun kát ke re sõk fog lal koz -
ta tá sá nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz -
ta tás ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
PM
IRM

Elõ ter jesz tés a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör -
vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM
OKM

Elõ ter jesz tés a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka -
nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény mó do sí tá -
sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés a szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé -
del mi szol gál ta tók, in téz mé nyek or szá gos nyil ván tar tá sá -
ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés az irá nyí tott te rü le ti ki egyen lí té si rend -
szer rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tá sok és
a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok no vem ber
ha vi ki egé szí tõ eme lé sé rõl

Fe le lõs: SZMM
PM

Elõ ter jesz tés a szo ci á lis ala pú ener gia ár-tá mo ga tá si
rend szer be ve ze té sé re

Fe le lõs: SZMM
GKM
PM
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Elõ ter jesz tés a hu mán ge ne ti kai ada tok vé del mé rõl, va -
la mint a ge ne ti kai vizs gá la tok és ku ta tá sok sza bá lya i ról
 szóló tör vény ja vas lat ról

Fe le lõs: EüM
IRM

Elõ ter jesz tés az egész ség ügyi te rü le tet érin tõ nem-kon -
ven ci o ná lis el já rá sok ról

Fe le lõs: EüM

Elõ ter jesz tés az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló
2000. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: EüM
IRM

Elõ ter jesz tés a já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt
gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és gyógy für dõ -
el lá tá sok árá hoz nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról és
fo lyó sí tá sá ról 134/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról

Fe le lõs: EüM

Elõ ter jesz tés a há zi or vo si mû köd te té si jog meg szer zé -
sé rõl és vissza vo ná sá ról, va la mint a há zi or vo si te vé keny -
ség hez szük sé ges in gó, in gat lan va gyon és mû köd te té si
jog meg szer zé sé nek hi tel fel té te le i rõl  szóló 18/2000.
(II. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: EüM

Elõ ter jesz tés az egyes ag rár tár gyú tör vé nyek mó do sí tá -
sá ról (ben ne az er dõ rõl és az er dõ vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIV. tör vény mó do sí tá sa, a föld mé ré si és tér ké -
pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló 1996. évi LXXVI. tör vény
mó do sí tá sa, a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba
 hozataláról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör -
vény mó do sí tá sa, a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról,
va la mint a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény mó do -
sí tá sa)

Fe le lõs: FVM
IRM

Elõ ter jesz tés a köz le ke dés sel össze füg gõ egyes tör vé -
nyek mó do sí tá sá ról [be le ért ve a lé gi köz le ke dés rõl  szóló
1995. évi XCVII. tör vény (2004/82/EK irány elv), a ví zi -
köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény (2005/44/EK
irány elv), a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör -
vény, a vas úti köz le ke dés rõl  szóló CLXXXIII. tör vény
mó do sí tá sát]

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés az egy sé ges köz le ke dé si ha tó sá gi szer ve -
zet fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 231/1997. (XII. 12.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a köz úti szál lí tást vég zõ egyes jár mû vek
sze mély ze té nek ve ze té si és pi he nõ ide jé nek el len õr zé sé rõl
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ
egyes jár mû vek sze mély ze té nek ve ze té si és pi he nõ ide jé -
nek el len õr zé sé rõl  szóló 54/2001. (IV. 10.) Korm. ren de let 
mó do sí tá sá ról [en nek ré sze ként az egyes sza bály sér té sek -
rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sa]

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés a fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok ról
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet rõl
 szóló 1948. évi egyez mény nek az 1993. évi mó do sí tá sok -
kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gé nek ki hir de té sé -
rõl ren del ke zõ 2003. évi LXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló tör vény ja vas lat ról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés a vas úti köz le ke dés te rü le tén a kö te le zõ
fe le lõs ség biz to sí tás rész le tes sza bá lya i ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a transz eu ró pai köz út há ló zat nak a Ma gyar 
Köz tár sa ság te rü le tén lé võ alag út ja i ra vo nat ko zó  bizton -
sági mi ni mum kö ve tel mé nyek rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Ke res ke del mi és En ge dé lye zé si
Hi va tal ról  szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let
 módosításáról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés az elekt ro ni kus ár lej tés rõl  szóló kor mány -
ren de let rõl

Fe le lõs: GKM
MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a vé de lem te rén alap ve tõ biz ton sá gi ér de -
ket érin tõ, ki fe je zet ten ka to nai, rend vé del mi, ren dé sze ti
cé lok ra szánt áruk be szer zé sé re, il le tõ leg szol gál ta tá sok
meg ren de lé sé re vo nat ko zó sa já tos sza bá lyok ról  szóló
228/2004. (VII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: HM
IRM

Elõ ter jesz tés a hon vé del mi és ka to nai ob jek tu mok ban
mû kö dõ szer ve ze tek te lep en ge dé lye zé sé rõl  szóló kor -
mány ren de let rõl

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés 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 mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá -
ról  szóló tör vény ja vas lat ról

Fe le lõs: IRM
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Elõ ter jesz tés a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke zõ sze mé lyek ma gyar or szá gi be uta zá sá ról és tar -
tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ja vas lat ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény és más bün te tõ jo gi tár gyú tör vé nyek mó do sí tá -
sá ról (Be., Nbj., Bv. tvr.)

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val foly ta tott
bûn ügyi együtt mû kö dés rõl  szóló 2003. évi CXXX. tör -
vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer má so -
dik ge ne rá ci ó já nak ke re té ben meg va ló su ló együtt mû kö -
dés rõl és in for má ció cse ré rõl  szóló tör vény ja vas lat ról

Fe le lõs: IRM
MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Unió ál tal el ren delt, va gyo ni
jel le gû kor lá to zó in téz ke dé sek ha zai vég re haj tá sá ról  szóló
tör vény ja vas lat ról, va la mint az Eu ró pai Unió ál tal el ren -
delt, va gyo ni jel le gû kor lá to zó in téz ke dé sek aló li men te sí -
tés sel kap cso la tos ha tó sá gi fel ada tok ról  szóló 306/2004.
(XI. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: IRM
PM

Elõ ter jesz tés a szak for dí tás ról és a tol má cso lás ról, va la -
mint a Hi te les Szak for dí tói és Ha tó sá gi Tol mács Ka ma rá -
ról  szóló tör vény ja vas lat ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a 2012. évi UEFA EURO 2012 Lab da rú gó 
Eu ró pa-baj nok ság dön tõ for du ló já hoz kap cso ló dó egyes
ipar jog vé del mi és a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás ti lal -
má val össze füg gõ sza bá lyok ról  szóló tör vény ja vas lat ról

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez -
mény Ki o tói Jegy zõ köny vé vel kap cso la tos ke ret rend szer
fel ál lí tá sá ról  szóló tör vény ja vas lat ról

Fe le lõs: KvVM
IRM

Elõ ter jesz tés a ví zi köz mû vek rõl  szóló tör vény rõl
Fe le lõs: KvVM

IRM

Elõ ter jesz tés a hul la dék ká vált gép jár mû vek rõl  szóló
267/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés az üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá sok kal
kap cso la tos nem zet kö zi együtt mû kö dés sel meg va ló su ló
pro jekt te vé keny sé gek re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek rész le tes föld hasz ná la ti
sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a köz tiszt vi se lõk tar tós kül szol gá la tá ról
 szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KüM

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Unió tag ál la mai, az Eu ró pai
Bi zott ság és az Al bán Köz tár sa ság kö zöt ti Sta bi li tá si
és Tár su lá si Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló tör vény ja -
vas lat ról

Fe le lõs: KüM
IRM

Elõ ter jesz tés a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló
1996. évi I. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: MeH
IRM

Elõ ter jesz tés az Egy sé ges Di gi tá lis Rá dió táv köz lõ
Rend szer rend szer sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges jog sza -
bály cso mag ról, be le ért ve a ké szen lé ti szol gá la tok meg fe -
le lõ ko or di ná lá sát és ügy fél kap cso la tát biz to sí tó rend szert

Fe le lõs: MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já -
rá sá nak ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló
1999. évi XLIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 145/1999.
(X. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a ba la to ni víz part-re ha bi li tá ci ós sza bá lyo -
zá si kö ve tel mé nyek rõl  szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés egyes épí tés üggyel kap cso la tos kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi te vé keny ség
gya kor lá sá nak sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a te le pü lés ren de zé si és az épí té sze ti-mû -
sza ki terv ta ná csok ra vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló kor -
mány ren de let rõl

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség -
ve té sé rõl  szóló tör vény ja vas lat ról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés egyes pénz ügyi tár gyú tör vé nyek mó do sí -
tá sá ról (ben ne a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le -
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té rõl  szóló 1999. évi CXXIV. tör vény mó do sí tá sa, a jel zá -
log-hi tel in té zet rõl és a jel zá log le vél rõl  szóló 1997. évi
XXX. tör vény mó do sí tá sa, a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és
meg aka dá lyo zá sá ról  szóló 2003. évi XV. tör vény mó do sí -
tá sa, a Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi
LVIII. tör vény mó do sí tá sa)

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny -
ség rõl  szóló 2003. évi LX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
tör vény ja vas lat ról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a já ra dék szol gál ta tá si te vé keny ség re vo nat -
ko zó új tör vény ja vas lat ról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ -
dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá -
sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si
tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a pénz for ga lom ról  szóló kor mány ren de -
let rõl (2002/65/EK irány elv át ül te té se ér de ké ben szük sé -
ges)

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal -
ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö -
dés rõl  szóló 2006/2004/EK ren de let vég re haj tá sá hoz
szük sé ges tör vény mó do sí tá sok ról

Fe le lõs: SZMM
GKM
OKM
PM
IRM

Elõ ter jesz tés a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról
 szóló 1997. évi LXXXI. tör vény [Tny.] mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM
EüM
PM

Elõ ter jesz tés a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés a gyám ha tó sá gok, a te rü le ti gyer mek vé -
del mi szak szol gá la tok, a gyer mek jó lé ti szol gá la tok és
a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szer vek és sze mé lyek
 által ke zelt sze mé lyes ada tok ról  szóló 235/1997. (XII. 17.) 
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés a nem üz le ti cé lú kö zös sé gi, sza bad idõs
szál lás he lyek üze mel te té si en ge dé lye zé se, ha tó sá gi el len -
õr zé se, va la mint ha tó sá gi nyil ván tar tá sa rész le tes sza bá -
lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés a fel nõtt kép zé si nor ma tív tá mo ga tás rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 206/2005. (X. 1.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi
LXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról, a szak kép zé si hoz zá já ru -
lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló
2003. évi LXXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM
OKM

Elõ ter jesz tés a gén tech no ló gi á val mó do sí tott élõ szer -
ve ze tek hu mán egész ség ügy ben és gyógy szer gyár tás ban,
va la mint az em be ri test tel köz vet le nül érint ke zõ ve gyi
anya gok és élel mi szer-elõ ál lí tás ban al kal ma zott tech no ló -
gi ai se géd anya gok elõ ál lí tá sá ban va ló al kal ma zá sá ról és
fel té te le i rõl

Fe le lõs: EüM

Elõ ter jesz tés a hegy köz sé gek rõl  szóló 1994. évi CII. tör -
vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: FVM
IRM

Elõ ter jesz tés a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: FVM
IRM

Elõ ter jesz tés a ter mõ föld ta laj vé del mé rõl  szóló tör -
vény rõl

Fe le lõs: FVM
IRM

Elõ ter jesz tés a köz be szer zé si el já rá sok ban elekt ro ni ku -
san gya ko rol ha tó el já rá si cse lek mé nyek sza bá lya i ról és az
Elekt ro ni kus Köz be szer zé si Rend szer rõl  szóló 167/2004.
(V. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs -
gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló
182/1997. (X. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vas úti mun ka kö rö ket be töl tõ mun ka vál -
la lók kal szem ben tá masz tott egész ség ügyi kö ve tel mé -
nyek rõl és az egész ség ügyi vizs gá lat fel té te le i rõl, va la mint 
a vas utas biz to sí tot tak kö ré rõl és a jo go sult ság mér té ké rõl

Fe le lõs: GKM
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Elõ ter jesz tés a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá nak
 ellenõrzésére vo nat ko zó egy sé ges el já rás ról  szóló 1/2002.
(I. 11.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés az egyes ku ta tás fej lesz tés sel össze füg gõ
kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a ka to nai szab vá nyo sí tás sa já tos sza bá lya i -
ról  szóló 63/1996. (V. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a köz be szer zé si és terv pá lyá za ti hir det mé -
nyek meg kül dé sé nek és köz zé té te lé nek rész le tes sza bá lya -
i ról, a hir det mé nyek el len õr zé sé nek rend jé rõl és díj á r ól,
va la mint a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ köz zé té tel
rend jé rõl és díj ár ól  szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. ren de let 
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: IRM
MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a Bá ta a pá ti kis és kö ze pes ak ti vi tá sú
 radioaktív hul la dék tá ro ló lé te sí té si pro jekt jé vel kap cso la -
tos egyes köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé -
gû üggyé nyil vá ní tá sá ról

Fe le lõs: IRM
OAH

Elõ ter jesz tés a Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap ból
az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény sze rin ti
ön kor mány za ti tár su lá sok nak nyúj tott tá mo ga tás sza bá -
lya i ról

Fe le lõs: IRM
OAH

Elõ ter jesz tés a kör nye ze ti zaj és rez gés el le ni vé de lem
sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a 2007. évi Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram ról

Fe le lõs: KSH

Elõ ter jesz tés a mi nõ sí tett adat ke ze lé sé nek rend jé rõl,
va la mint a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let rész le tes fel -
ada ta i ról és mû kö dé si rend jé rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: MeH (NBI)

Elõ ter jesz tés az elekt ro ni kus biz ton ság rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: MeH (NBI)

Elõ ter jesz tés az ipar biz ton sá gi el len õr zés rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: MeH (NBI)

Elõ ter jesz tés az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, il le tõ -
leg alap ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ
vagy kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé -
sek sa já tos sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: MeH (NBI)
HM

Elõ ter jesz tés a mu ze á lis in téz mé nyek lá to ga tó it meg il -
le tõ ked vez mé nyek rõl  szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés 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 mó do sí tá sá ról (2002/91/EK)

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés az ener gia ta nú sít vány tar tal má ról, ki adá -
sá ról (2002/91/EK irány elv)

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a fa lu si és ag ro tu risz ti kai szol gál ta tó te vé -
keny ség rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók és prog ra -
mok, va la mint a te rü let ren de zé si ter vek egyez te té sé nek és
el fo ga dá sá nak rend jé rõl  szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a kö te le zõ en elõ írt szak mai fe le lõs ség biz -
to sí tás sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló
2003. évi CXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: PM
IRM

Elõ ter jesz tés a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl
 szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés az ál lam ház tar tá si szer vek és a köz vál lal -
ko zá sok kö zöt ti pénz ügyi kap cso la tok át lát ha tó sá gá ról,
va la mint az egyes vál lal ko zá so kon be lü li pénz ügyi át lát -
ha tó ság ról  szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a pénz ügyi esz kö zök pi a ca i ról  szóló új tör -
vény (ben ne a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
mó do sí tá sa)

Fe le lõs: PM
IRM
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Elõ ter jesz tés a mun ka erõ-köl csön zést, il let ve a mun ka -
vál la lók mun ka he lyi biz ton sá gát érin tõ egyes tör vé nyek
mó do sí tá sá ról (Met, Mt)

Fe le lõs: SZMM
PM
IRM
HM
ÖTM

Elõ ter jesz tés a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tá sok és
a nyug díj sze rû el lá tá sok 2007. ja nu á ri eme lé sé rõl

Fe le lõs: SZMM
PM

Elõ ter jesz tés a nyug díj kor rek ci ó ról  szóló 2005. évi
CLXXIII. tör vény [Nykt.] vég re haj tá si ren de le té rõl

Fe le lõs: SZMM
PM

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Uni ó nál dol go zó ma gyar tiszt -
vi se lõk nyug díjt ransz fe ré nek sza bá lyo zá sá ról

Fe le lõs: SZMM
PM

Elõ ter jesz tés a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: FVM

Elõ ter jesz tés a re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ
zaj gát ló vé dõ öve ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és
meg szün te té sé nek sza bá lya i ról  szóló 176/1997. (X. 11.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a nem zet gaz da sá gi vé del mi fel ké szí té se és 
moz gó sí tá sa (erõ for rá sa i nak vé del mi cé lú igény be vé te le)
fel ada tai vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vas úti sze mély szál lí tás kö ve tel mé nye i -
rõl és a sze mély szál lí tá si szer zõ dés re vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi
CX. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
IRM

Elõ ter jesz tés a transz eu ró pai köz le ke dé si há ló zat pro -
jekt je i hez jut ta tott TEN-T tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
 szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vé del mi és biz ton sá gi ku ta tá sok nak a tel -
jes ha zai ku ta tá si rend szer hez tör té nõ il lesz té se sza bá lya i -
ról  szóló kor mány ren de let ki dol go zá sá ról

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a hon vé del mi ága zat tûz vé del mi ha tó sá gi
te vé keny sé gé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló kor mány ren -
de let elõ ké szí té sé rõl

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a vá rat lan lé gi tá ma dás ese tén a lé gi ri asz -
tás rend sze ré rõl, va la mint a hon vé de lem mel össze füg gõ
egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló kor mány -
ren de let rõl

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a NATO Vál ság re a gá lá si Rend szer rel
össz hang ban ál ló nem ze ti in téz ke dé si rend szer ele me it,
fel ada ta it, el já rá si rend jét, a köz re mû kö dõk kö te le zett sé -
gét meg ha tá ro zó kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi
III. tör vény mó do sí tá sá ról (a gaz da sá gi pe rek gyor sí tá sa
ér de ké ben)

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a meg ha tá ro zott szak kér dé sek ben szak vé -
le mény adá sá ra ki zá ró la go san fel jo go sí tott szer ve ze tek rõl, 
to váb bá az egyes szak te rü le te ken szak vé le mény adá sá ra
fel jo go sí tott szer ve ze tek rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: IRM

Elõ ter jesz tés a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges 
kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos egyes
sza bá lyok ról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez -
mény Ki o tói Jegy zõ köny vé vel kap cso la tos ke ret rend szer
fel ál lí tá sá ról  szóló tör vény vég re haj tá sá ról  szóló kor -
mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a nem ze ti park ról, va la mint a na túr park ról
 szóló tör vény rõl

Fe le lõs: KvVM
IRM

Elõ ter jesz tés a gyü möl csös ül tet vé nyek, va la mint a
gyü möl csös ül tet vény mé re tet el nem érõ gyü mölcs fá val
be te le pí tett te rü le té nek össze írá sá ról  szóló 2006. évi
XLVIII. tör vény vég re haj tá sá ról

Fe le lõs: KSH
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Elõ ter jesz tés a biz ton sá gi ok má nyok vé del mé nek rend -
jé rõl  szóló 86/1996. (VI. 4.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: MeH (NBI)

Elõ ter jesz tés a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó
Rend szer sza bá lyo zá sá ról, az elekt ro ni kus ügy in té zés sza -
bá lya i nak ak tu a li zá lá sá ról

Fe le lõs: MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó
Rend szer és a kap cso ló dó rend sze rek biz ton sá gi elõ írá sa i -
nak, ka taszt ró fa ter vé nek, esz köz- és va gyon men té sé nek
sza bá lyo zá sá ról

Fe le lõs: MeH (EKK)

Elõ ter jesz tés a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek
 elismerésérõl  szóló 2001. évi C. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hi tel -
fel vé te lé vel kap cso la tos pá lyá za ti el já rá si rend rõl  szóló
kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés a fel sõ ok ta tás nor ma tív fi nan szí ro zá si
rend jé rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: OKM

Elõ ter jesz tés a ma gán szál lás he lyek ide gen for gal mi cé lú 
hasz no sí tá sá ról  szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del -
mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény ben ren de zett te -
le pü lés ren de zé si kár ta la ní tá si sza bá lyok ki egé szí té sé rõl

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés az uta zá si és uta zást köz ve tí tõ szer zõ dés rõl
 szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si
kö ve tel mé nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé -
ge i nek jegy zé ké rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis 
szem pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá gos át la got je len -
tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek
jegy zé ké rõl  szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat
rész le tes fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg al ko tá sá ról

Fe le lõs: ÖTM

Elõ ter jesz tés a szám vi te li tör vény hez kap cso ló dó, sa já -
tos szám vi te li sza bá lyo kat tar tal ma zó kor mány ren de le tek
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a Nem ze ti Stra té gia Re fe ren cia Ke ret ope -
ra tív prog ra mok tá mo ga tá sa i nak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si rend sze -
rek ki ala kí tá sá ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló
2003. évi L. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés a jel nyel vi tol mács szol gá la tok mû kö dé sé -
nek fel té te le i rõl és fi nan szí ro zá suk mód já ról, va la mint
a jel nyel vi tol má csok re giszt rá ci ó já ról  szóló kor mány ren -
de let rõl

Fe le lõs: SZMM

Elõ ter jesz tés a ki sebb sé gi ön kor mány za tok nak a köz -
pon ti költ ség ve tés bõl nyúj tott fel adat ará nyos tá mo ga tá sa
(ál ta lá nos mû kö dé si tá mo ga tás és fel adat ala pú tá mo ga tás)
fel té tel rend sze ré rõl és el szá mo lá sá nak rend jé rõl  szóló
kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: SZMM
ÖTM
PM

Elõ ter jesz tés a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek és
a fel nõtt kép zé si prog ra mok akk re di tá ci ó já nak sza bá lya i -
ról  szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
IRM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal Ro má nia
és Bul gá ria csat la ko zá sát kö ve tõ en al kal ma zan dó mun ka -
erõ-pi a ci vi szo nos ság és véd in téz ke dés sza bá lya i ról  szóló
kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: SZMM
KüM

Elõ ter jesz tés a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról
 szóló 1997. évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: SZMM
PM

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
18/2006. (EüK. 12.) Gyf.

köz le mé nye
a pé csi Hul lám für dõ szá má ra gyógy für dõ meg ne ve zés 

hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Pé csi Für dõ
KFT (7623 Pécs, Szend rey J. u. 7.) fenn tar tá sá ban lé võ és
üze mel te té sé ben mû kö dõ pé csi Hul lám für dõ szá má ra
– „Hul lám Uszo da, Strand- és Gyógy für dõ” el ne ve zés -
sel – a gyógy für dõ in téz mény meg ne ve zés hasz ná la tát en -
ge dé lyez te (95/Gyf/2006.).  A gyógy für dõt a gyó gyá sza ti
el lá tás szem pont já ból kör ze ti ka te gó ri á ba so rol ta.

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
19/2006. (EüK. 12.) Gyf.

köz le mé nye
a Bu da pest XX. B-137 OKK szá mú kút vize szá má ra
gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos  Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Bu da pest
Gyógy fürdõi és Hé vi zei RT. (1138 Bu da pest, Nép -
für dõ u. 38.) tu laj do ná ban ál ló és üze mel te té sé ben mû kö -
dõ Bu da pest XX. B-137 OKK szá mú (Pes ter zsé be ti ter -
mál) kút vi zé nek kül sõ (für dé si cé lú) fel hasz ná lá sá nál
- „Szent Er zsé bet gyógy víz” el ne ve zés sel – a „gyógy víz”
meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te (9/Gyf/2006.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
20/2006. (EüK. 12.) Gyf.

köz le mé nye
a za la ka ro si Ho tel For rás Szál lo da szá má ra gyógy szál ló

meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Vas utas Ön kén tes
Tá mo ga tá si Alap Köz hasz nú Egye sü let (1145 Bu dapest,

Ame ri kai út 42.) tu laj do ná ban ál ló za la ka ro si Ho tel For -
rás Szál lo da számára „Ho tel For rás Za la ka ros Gyógy -
szál ló” el ne ve zés sel a gyógy szál ló meg ne ve zés hasz ná la -
tát en ge dé lyez te (64/Gyf/2006.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
21/2006. (EüK. 12.) Gyf.

köz le mé nye
a Kis kõ rös B-1128 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga az All Stars Drink
KFT (6200 Kis kõ rös, Sár kány J. u. 2.) tu laj do ná ban és
üze mel te té sé ben lé võ Kis kõ rös B-1128 OKK szá mú
(Aqu a sol) kút vi zé nek bel sõ, ki zá ró lag pa lac ko zá si cé lú
fel hasz ná lás ban – „Aqu a Sol” el ne ve zés sel – a ter mé sze -
tes ásvány víz meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyezte
(151/Gyf/2006.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
22/2006. (EüK. 12.) Gyf.

köz le mé nye
a Má té szal ka B-98 OKK szá mú kút vize szá má ra

gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Má té szal ka Vá -
ros Ön kor mány za ta (4700 Má té szal ka, Hõ sök te re 1.) tu -
laj do ná ban ál ló és Len gyel Fe renc (4700 Má té szal ka,
Krasz na u. 41.) üze mel te té sé ben mû kö dõ Má té szal ka
B-98 OKK szá mú (La jos) kút vi zé nek kül sõ (für dé si cé lú)
fel hasz ná lá sá nál – ,,Szat már Kin cse” el ne ve zés sel –
a „gyógy víz” meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(66/Gyf/2006.).
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Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
23/2006. (EüK. 12.) Gyf.

köz le mé nye
a Bõ sár kány K-17 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Kur csics Lász ló
(6200 Kis kõ rös, Sár kány J. u. 2.) tu laj do ná ban ál ló Bõ sár -
kány K-17 OKK szá mú (Tó strand) kút vi zé nek bel sõ, ki -
zá ró lag pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lás ban – „Sár kány -
víz” el ne ve zés sel – a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés
hasz ná la tát en ge dé lyez te (144/Gyf/2006.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
24/2006. (EüK. 12.) Gyf.

köz le mé nye
a La jos mi zse K-110 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Ma gyar víz KFT
(1106 Bu da pest, Ke reszt úri út 210.) tu laj do ná ban ál ló La -
jos mi zse K-110 OKK szá mú (2. sz.) kút vi zé nek bel sõ,
ki zá ró lag pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lás ban – „Pri ma ve -
ra” el ne ve zés sel – a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés
hasz ná la tát en ge dé lyez te (117/Gyf/2006.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos
Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak

25/2006. (EüK. 12.) Gyf.
köz le mé nye

a Ceg léd B-115 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Sze ge di Ká -
roly egyé ni vál lal ko zó (2700 Ceg léd, Mi zsei út 34.) tu laj -
do ná ban ál ló Ceg léd B-115 OKK szá mú (Sze Szó A qua)
kút vi zé nek bel sõ, ki zá ró lag pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná -

lás ban – „Sze Szó A qua” el ne ve zés sel – a ter mé sze tes
ásvány víz meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(32-2/Gyf/2006.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
26/2006. (EüK. 12.) Gyf.

köz le mé nye
a Har ká nyi Gyógy- és Strand für dõ szá má ra

gyógy für dõ meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Har kány Vá ro s
Ön kor mány za ta (7815 Har kány, Kos suth L. u. 2.) és a
Ba ranya Me gyei Ön kor mány zat (7621 Pécs, Szé che nyi
tér 9.) fenn tar tá sá ban és a Har ká nyi Gyógy für dõ Rész -
vény tár sa ság (7815 Har kány, Kos suth L. u. 7.) üze mel te -
té sé ben mû kö dõ Har ká nyi Gyógy- és Strand für dõ szá má ra 
– „Har ká nyi Gyógy- és Strand für dõ” el ne ve zés sel – a
gyógy für dõ in téz mény meg ne ve zés hasz ná la tát to vább ra
is en ge dé lyez te (61/Gyf/2006.).

A gyógy für dõt a gyó gyá sza ti el lá tás szem pont já ból or -
szá gos ka te gó ri á ba so rol ta.

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
27/2006. (EüK. 12.) Gyf.

köz le mé nye
az egri Hun gu est Ho tels Zrt. Ho tel Fló ra Gyógy für dõ

szá má ra gyógy für dõ meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Hun gu est Ho tel
Zrt. (1113 Bu da pest, Bar tók Bé la út 152.) fenn tar tá sá ban
lé võ és üze mel te té sé ben mû kö dõ eg ri Ho tel Fló ra szá má ra
„Hun gu est Ho tel Zrt. Ho tel Fló ra Gyógy für dõ” el ne ve -
zés sel – a gyógy für dõ in téz mény meg ne ve zés hasz ná la tát
en ge dé lyez te (96-3/Gyf/2006.). 

A gyógy für dõt a gyó gyá sza ti el lá tás szem pont já ból or -
szá gos ka te gó ri á ba so rol ta.
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Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal 
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
28/2006. (EüK. 12.) Gyf.

köz le mé nye
a Bükk szék B-9 OKK szá mú kút vize szá má ra

gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a SALVUS KFT
(2084 Pi lisszen ti ván, Sza bad ság út 16.) tu laj do ná ban és
üze mel te té sé ben mû kö dõ Bükk szék B-9 OKK szá mú
(Sal vus) kút vi zé nek kül sõ (für dé si cé lú) és bel sõ (pa lac -
ko zá si cé lú) fel hasz ná lá sá nál – „SALVUS” el ne ve zés sel
– a „gyógy víz” meg ne ve zés hasz ná la tát to vább ra is en ge -
dé lyez te (21/Gyf/2006.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
29/2006. (EüK. 12.) Gyf.

köz le mé nye
a Cso ko nya vi son tai Gyógy für dõ szá má ra gyógy für dõ

meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lye zõ ha tá ro zat
mó do sí tá sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Ther mal für dõ
KFT (7555 Cso ko nya vi son ta, Für dõ te lep) fenn tar tá sá ban
és üze mel te té sé ben mû kö dõ Cso ko nya vi son tai Gyógy -
für dõ szá má ra a gyógy für dõ in téz mény meg ne ve zés hasz -
ná la tát en ge dé lye zõ ha tá ro zat ren del ke zõ ré szét mó do sí -
tot ta, mely sze rint a  gyógy für dõt a gyó gyá sza ti el lá tás
szem pont já ból a he lyi ka te gó ri á ból a kör ze ti ka te gó ri á ba
so rol ta át (65-2/Gyf/2006.).
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Adony Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 1 113 126 – 1 113 126 1 102 932 – 1 102 932
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 793 – 2 793 1 198 – 1 198
II. Tár gyi esz kö zök 623 829 – 623 829 622 977 – 622 977
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 23 051 – 23 051 20 221 – 20 221
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 463 453 – 463 453 458 536 – 458 536
B) FORGÓESZKÖZÖK 65 534 – 65 534 129 785 – 129 785

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 16 704 – 16 704 9 298 – 9 298
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 8 533 – 8 533 110 458 – 110 458
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 579 – 11 579 10 029 – 10 029

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 178 660 – 1 178 660 1 232 717 – 1 232 717

D) SAJÁT TÕKE 1 102 157 – 1 102 157 1 016 926 – 1 016 926
1. In du ló tõ ke 40 962 – 40 962 40 962 – 40 962
2. Tõ ke vál to zá sok 1 061 195 – 1 061 195 975 964 – 975 964
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 31 662 – 31 662 89 383 – 89 383
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 31 662 – 31 662 89 383 – 89 383
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 44 841 – 44 841 126 408 – 126 408
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok – – – – – –

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 178 660 – 1 178 660 1 232 717 – 1 232 717



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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 171 095 172 413 170 630
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 55 407 55 816 55 817
03. Do lo gi ki adá sok 110 674 118 378 118 379
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 9 996 10 086 10 182
05. El lá tot tak jut ta tá sai 25 860 28 678 26 174
06. Fel újí tás 7 015 12 922 8 399
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 8 882 102 248 70 606
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 388 929 500 541 460 187
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 8 000 8 000 27 000
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 396 929 508 541 487 187
12. Pénz for gal mi ki adá sok 396 929 508 541 487 187
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 6 866 30 004 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –1 550
15. Ki adá sok össze sen 403 795 538 545 485 637
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 35 719 35 958 44 607
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 190 836 195 384 215 026
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 28 071 31 203 34 359
19. Mû kö dé si cé lú pénz esz köz át vé tel 10 311 10 401 13 428
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 130 737 156 686 156 686
21. Egyéb tá mo ga tá sok – – 2 802
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen – – 466 908
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 8 121 78 121 78 000
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen – – –
26. Pénz for gal mi be vé te lek 403 795 507 753 544 908
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 30 785 30 785
28. 25. és 26. so rok össze sen – – 575 693
29. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek (–) – – –1 391
30. Be vé te lek össze sen 403 795 538 538 574 302
31. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lék ma rad vá nya (+) – – 3 294
32. Össze sen 403 795 538 538 577 596

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 33 784 – – 91 664 – –
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 2 122 – – 2 281 – –
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 385 – – 3 294 – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 31 277 – – 86 089 – –

6. Költ ség ve té si be fi ze tés több let tá mo ga tás 
mi att 6 800 – – 8 386 – –

7. Költ ség ve té si ki uta lás ki uta lat lan tá mo ga tás 
mi att – – – 385 – –

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 24 477 – – 78 013 – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Adony Vá ros Ön kor mány za tá nak, az ál lam ház tar tá si szer ve ze te 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 ma gyar
nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo -
nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál -
lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. ren de let ben fog lal tak, és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló az
ál lam ház tar tás szer ve ze te va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad. Az ön kor mány za ti
ingatlankataszter, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplõ értékadatok az egyszerûsített éves
költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

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 Adony 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, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz -
ha tó és valós képet ad.

Ga ra mi Jú lia s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ba la ton feny ves Köz sé g Ön kor mány zatának egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 930 542 – 2 930 542 3 261 981 – 3 261 981
I. Im ma te ri á lis ja vak 52 – 52 119 – 119

II. Tár gyi esz kö zök 2 316 271 – 2 316 271 2 286 948 – 2 286 948
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 19 073 – 19 073 18 768 – 18 768
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 595 146 – 595 146 956 146 – 956 146
B) FORGÓESZKÖZÖK 80 981 – 80 981 75 703 – 75 703

I. Kész le tek 383 – 383 628 – 628
II. Kö ve te lé sek 17 975 – 17 975 15 134 – 15 134

III. Ér ték pa pí rok 30 175 – 30 175 34 518 – 34 518
IV. Pénz esz kö zök 23 227 – 23 227 15 539 – 15 539
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 221 – 9 221 9 884 – 9 884

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 011 523 – 3 011 523 3 337 684 – 3 337 684

D) SAJÁT TÕKE 2 849 464 – 2 849 464 3 194 509 – 3 194 509
1. In du ló tõ ke 50 865 – 50 865 50 865 – 50 865
2. Tõ ke vál to zá sok 2 798 599 – 2 798 599 3 143 644 – 3 143 644
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 23 165 – 23 165 15 681 – 15 681
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 23 165 – 23 165 15 681 – 15 681

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 138 894 – 138 894 127 494 – 127 494

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 89 383 – 89 383 68 038 – 68 038
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 40 228 – 40 228 49 714 – 49 714

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 283 – 9 283 9 742 – 9 742

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 011 523 – 3 011 523 3 337 684 – 3 337 684

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 164 288 165 311 165 224
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 55 785 55 460 52 889
03. Do lo gi ki adá sok 196 472 164 877 157 836
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 34 619 46 501 48 461
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 8 118 19 842 17 917
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 8 824 19 199 19 464
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 468 106 471 190 461 791
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 14 736 14 736 15 896
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 4 344
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 14 736 14 736 20 240
12. Pénz for gal mi ki adá sok 482 842 485 926 482 031
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 79 020 20 144 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 663
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 561 862 506 070 482 694
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 56 925 46 725 47 606
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 243 492 278 143 276 769
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 120 000 21 194 21 299
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 1 200 1 200
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 106 445 128 190 127 241
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 79 909 95 106 94 106
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 526 862 474 252 472 915
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei – – 1 632
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) – – 1 632
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 526 862 474 252 474 547
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 35 000 31 818 32 242
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 459
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 561 862 506 070 507 248
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) 14 736 14 736 43 366
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –14 736 –14 736 –18 608
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –204

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 23 227 – 23 227 15 539 – 15 539
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –62 – –62 142 – 142
 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) 23 165 – 23 165 15 681 – 15 681
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 6 311 – 6 311 –7 866 – –7 866
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

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

(5±6±7±8±9) 29 476 – 29 476 7 815 – 7 815
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 Ba la ton feny ves Köz sé gi Ön kor mány zat éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it (be le ért ve 
az ön kor mány zat és an nak fel ügye le te alá tar to zó ön ál ló an gaz dál ko dó in téz mény mér leg ada ta it, pénz for gal mi je len té sét 
és pénz ma rad vány el szá mo lá sát), azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes ma gyar könyv vizs gá la ti
stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról,
hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a ma gyar szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo -
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lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál -
ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a Ba la ton feny ves 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 va lós ké pet ad.

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

Ba la ton sze mes 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 9 023 833 – 9 023 833 8 965 644 – 8 965 644
I. Im ma te ri á lis ja vak 7 057 – 7 057 4 414 – 4 414

II. Tár gyi esz kö zök 7 816 985 – 7 816 985 7 783 590 – 7 783 590
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 122 697 – 122 697 102 191 – 102 191
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 1 077 094 – 1 077 094 1 075 449 – 1 075 449
B) FORGÓESZKÖZÖK 57 361 – 57 361 23 943 – 23 943

I. Kész le tek 586 – 586 634 – 634
II. Kö ve te lé sek 17 159 – 17 159 12 375 – 12 375

III. Ér ték pa pí rok 938 – 938 – – –
IV. Pénz esz kö zök 30 817 – 30 817 2 271 – 2 271
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 861 – 7 861 8 663 – 8 663

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 9 081 194 – 9 081 194 8 989 587 – 8 989 587

D) SAJÁT TÕKE 8 982 026 – 8 982 026 8 922 952 – 8 922 952
1. In du ló tõ ke 44 932 – 44 932 44 932 – 44 932
2. Tõ ke vál to zá sok 8 937 094 – 8 937 094 8 878 020 – 8 878 020
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 16 873 – 16 873 826 – 826
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 16 873 – 16 873 826 – 826

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 116 041 – 116 041 65 809 – 65 809

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 60 490 – 60 490 55 701 – 55 701

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 55 551 – 55 551 10 108 – 10 108

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 9 081 194 – 9 081 194 8 989 587 – 8 989 587
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 145 999 147 199 147 199
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 47 622 47 295 47 295
03. Do lo gi ki adá sok 86 692 137 396 137 396
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 94 281 123 227 123 227
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – 1 302
06. Fel újí tás 1 000 3 031 3 031
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 9 660 23 193 23 193
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 385 254 482 643 482 643
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 37 500 20 421 20 421
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 37 500 20 421 20 421
12. Pénz for gal mi ki adá sok 422 754 503 064 503 064
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 25 654 2 018 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 802
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 448 408 505 082 503 866
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 29 890 51 730 53 178
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 217 548 283 978 297 713
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 000 13 167 13 167
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 53
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 161 751 145 999 154 126
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 92 948 93 398 93 398
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 411 189 494 874 518 184
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 2 000 1 751 1 751
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 828 828
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 2 000 2 579 2 579
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 413 189 497 453 520 763
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 35 219 7 629 7 629
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 45 331
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 448 408 505 082 483 061
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) 35 500 17 842 43 170
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 35 500 17 842 17 842
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 46 133

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 30 218 – 30 218 1 784 – 1 784
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 47 091 – 47 091 958 – 958
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 3 784 – 3 784 16 374 – 16 374
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

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

(1±2–3–4) 13 089 – 13 089 17 200 – 17 200
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 647 – 1 647 12 150 – 12 150
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány
(5±6±7±8±9) 11 442 – 11 442 29 350 – 29 350

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

12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -
vány 639 – 639 727 – 727

13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 1 805 – 1 805 28 623 – 28 623

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ba la ton sze mes Köz ség Ön kor mány za ta egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és 
té te le it (be le ért ve az ön kor mány zat és an nak fel ügye le te alá tar to zó ön ál ló an gaz dál ko dó in téz mény mér leg ada ta it,
pénz for gal mi je len té sét és pénz ma rad vány el szá mo lá sát), azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes
ma gyar könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi -
zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves  beszá molót a ma gyar szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál -
lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a Ba la ton sze mes 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 va lós ké pet ad.

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

Ba bó csa Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 176 750 731 1 177 481 1 190 578 – –
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 442 –436 3 006 1 714 – –
II. Tár gyi esz kö zök 598 517 1 167 599 684 642 968 – –
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 666 – 1 666 1 106 – –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 573 625 – 573 625 544 790 – –
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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 19 772 – 19 772 18 953 – –
I. Kész le tek 2 041 – 2 041 1 804 – –
II. Kö ve te lé sek 2 037 – 2 037 1 708 – –
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 6 418 – 6 418 4 410 – –
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 276 – 9 276 11 013 – –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 196 522 731 1 197 253 1 209 513 – –

D) SAJÁT TÕKE 1 169 783 731 1 170 514 1 165 714 –18 905 1 146 809
1. In du ló tõ ke 41 820 – 41 820 41 820 – 41 820
2. Tõ ke vál to zá sok 1 127 963 731 1 128 694 1 123 894 –18 905 1 104 989
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 2 231 – 2 231 –716 – –716
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 2 221 – 2 221 –716 – –716
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 24 508 – 24 508 44 515 18 905 63 420
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 662 5 667 6 329 4 201 – 4 201
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 10 383 –5 667 4 716 24 175 18 905 43 080
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 463 – 13 463 16 139 – 16 139

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 196 522 731 1 197 253 1 209 513 – 1 209 513

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 187 568 189 476 194 469
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 61 527 62 195 63 805
03. Do lo gi ki adá sok 91 890 100 568 100 409
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 57 266 61 563 64 711
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 19 238 29 834 23 821
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 10 920 32 958 31 178
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 428 409 476 594 478 393
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 662 662 131 394
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 662 662 131 394
12. Pénz for gal mi ki adá sok 429 071 477 256 609 797
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 712 1 712 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 737
15. Ki adá sok össze sen 430 783 478 968 611 524
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 30 435 32 380 36 116
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 115 988 119 550 118 144
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 1 440 4 376
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 270 124 304 742 302 049
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 194 252 222 902 222 400
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 416 547 458 112 460 685
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 12 961 19 581 146 155
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 12 961 19 581 146 155
26. Pénz for gal mi be vé te lek 429 508 477 693 606 840
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 1 275 1 275 12 123
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 2 676
29. Be vé te lek össze sen 430 783 478 968 621 639
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –12 299 –18 919 –5 585
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 12 299 18 919 14 761
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 939

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 6 418 – 6 418 4 410 – 4 410
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –4 187 – –4 187 –5 126 – –5 126
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – – – – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 2 231 – 2 231 –716 – –716
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –7 306 – –7 306 –4 156 – –4 156
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 –5 075 – –5 075 –4 872 – –4 872
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

ma rad vány – – – 1 115 – 1 115
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 162 – 162 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ba bó csa Köz ségi 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 gáltuk, 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
Korm. rendelet 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 meg bíz -
ha tó és valós képet ad.

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 660 197 – 2 660 197 2 627 220 – 2 627 220
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 123 – 2 123 1 267 – 1 267

II. Tár gyi esz kö zök 1 549 408 – 1 549 408 1 563 068 – 1 563 068
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 60 827 – 60 827 60 827 – 60 827
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 1 047 839 – 1 047 839 1 002 058 – 1 002 058
B) FORGÓESZKÖZÖK 177 598 – 177 598 222 940 – 222 940

I. Kész le tek 298 – 298 395 – 395
II. Kö ve te lé sek 34 656 – 34 656 26 784 – 26 784

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 108 894 – 108 894 159 027 – 159 027
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 33 750 – 33 750 36 734 – 36 734

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 837 795 – 2 837 795 2 850 160 – 2 850 160

D) SAJÁT TÕKE 2 256 892 – 2 256 892 2 208 246 – 2 208 246
1. In du ló tõ ke 117 459 – 117 459 117 459 – 117 459
2. Tõ ke vál to zá sok 2 139 433 – 2 139 433 2 090 787 – 2 090 787
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 101 171 – 101 171 153 709 – 153 709
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 101 171 – 101 171 153 709 – 153 709

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 479 732 – 479 732 488 205 – 488 205

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 407 647 – 407 647 413 789 – 413 789
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 30 612 – 30 612 32 364 – 32 364

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 41 473 – 41 473 42 052 – 42 052

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 837 795 – 2 837 795 2 850 160 – 2 850 160

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 367 266 379 620 374 208
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 122 376 127 925 125 422
03. Do lo gi ki adá sok 168 294 205 049 193 494
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 50 776 139 175 125 743
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 3 170 14 873 5 441
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 33 904 58 315 55 747
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 745 786 924 957 880 055
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 17 957 13 747 13 747
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 17 957 13 747 13 747
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 763 743 938 704 893 802
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 34 203 101 710 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 984
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 797 946 1 040 414 896 786
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 63 200 74 219 80 799

1548 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 17. szám



Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 345 259 351 706 354 099
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 4 000 9 467 10 869
19. 18.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei 4 000 8 828 10 230
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 322 241 465 399 468 073
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 270 435 370 039 370 039
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 734 700 900 791 913 840
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 32 500 32 500 32 500
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 32 500 32 500 32 500
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 767 200 933 291 946 340
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 30 746 107 123 37 109
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 579
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 797 946 1 040 414 984 028
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –14 543 –18 753 70 894
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 14 543 18 753 18 753
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –2 405

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 108 894 – 108 894 159 027 – 159 027
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –7 723 – –7 723 –5 318 – –5 318
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 27 053 – 27 053 69 641 – 69 641
 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) 74 118 – 74 118 84 068 – 84 068
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 5 952 – 5 952 45 – 45
 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) 80 070 – 80 070 84 113 – 84 113
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:

Az ön kor mány zat ál tal össze ál lí tott 2005. évi költ ség ve té si be szá mo ló a szám vi te li és állam ház tar tá si tör vény, to váb -
bá a  vonat kozó kor mány ren de le tek elõ írá sai sze rint ké szült, lé nye ges hi bá tól men tes. Az éves be szá mo ló meg bíz ha tó és
va lós ké pet mu tat az ön kor mány zat va gyo ni és pénz ügyi hely ze té rõl, a mû kö dés ered mé nyé rõl, a te vé keny ség foly ta tá -
sá nak pénz ügyi fel té te lei biz to sí tot tak. Amennyi ben a kép vi se lõ-tes tü let a költ ség ve té si be szá mo ló ban és a könyv vizs -
gá lói je len tés ben fog lal tak kal egyet ért, az egy sze rû sí tett be szá mo lót kor lá to zás nél kü li, hi te le sí tõ zá ra dék kal lá tom el.

Stark né Re ze li Er zsé bet s. k.,
könyv vizs gá ló
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Bor sod szi rák Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 768 940 – 1 768 940 1 735 318 – 1 735 318
I. Im ma te ri á lis ja vak 305 – 305 257 – 257
II. Tár gyi esz kö zök 142 715 – 142 715 216 147 – 216 147
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 920 – 920 926 – 926
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 1 625 000 – 1 625 000 1 517 988 – 1 517 988
B) FORGÓESZKÖZÖK 41 422 – 41 422 34 370 – 34 370

I. Kész le tek 223 – 223 218 – 218
II. Kö ve te lé sek 9 067 – 9 067 5 363 – 5 363
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 28 231 – 28 231 24 701 – 24 701
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 3 901 – 3 901 4 088 – 4 088

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 810 362 – 1 810 362 1 769 688 – 1 769 688

D) SAJÁT TÕKE 335 892 – 335 892 359 213 – 359 213
1. In du ló tõ ke 23 649 – 23 649 23 649 – 23 649
2. Tõ ke vál to zá sok 312 243 – 312 243 335 564 – 335 564
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 23 159 – 23 159 19 894 – 19 894
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 23 159 – 23 159 19 894 – 19 894
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 451 311 – 1 451 311 1 390 581 – 1 390 581
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 342 471 – 1 342 471 1 247 303 – 1 247 303
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 99 867 – 99 867 134 383 – 134 383
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 973 – 8 973 8 895 – 8 895

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 810 362 – 1 810 362 1 769 688 – 1 769 688

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 84 950 87 266 81 582
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 27 266 27 966 26 354
03. Do lo gi ki adá sok 34 836 37 822 36 030
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 3 572 73 620 73 169
05. El lá tot tak jut ta tá sai 53 107 56 521 56 237
06. Fel újí tás – 570 570
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 44 621 50 611 48 350
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 248 352 334 376 322 292
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – 317 317
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – 317 317
12. Pénz for gal mi ki adá sok 248 352 334 693 322 609
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 059 12 000 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 187
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Ki adá sok össze sen 249 411 346 693 322 609
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 28 558 30 855 27 717
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 180 532 521
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 11 380 11 911 11 629
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 11 380 11 911 11 629
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 194 293 279 656 279 477
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 102 649 187 693 187 693
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 234 411 322 954 319 344
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei – – –
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen – – –
26. Pénz for gal mi be vé te lek 234 411 322 954 319 344
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 15 000 23 739 23 159
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –78
29. Be vé te lek össze sen 249 411 346 693 342 425
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – 317 20 211
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye – 317 317
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –265

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 28 231 – 28 231 24 701 – –
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

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

vá nya –5 072 – –5 072 –4 807 – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 23 159 – 23 159 19 894
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –457 – –457 –820 – –
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 (±) 876 – 876 – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 23 578 – 23 578 19 074 – –
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán fe lül vizs gál tuk Bor sod szi rák Köz ség Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett, éves költ ség -
ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv -
vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak 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 -
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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, va la mint az általános
számviteli elvekben foglaltak és a vonatkozó Korm. rendelet szerint készítették.

Vé le ményünk sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló a – je len tés ben fog lalt ada tok kal – meg bíz ha tó és 
va lós ké pet ad a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni,
pénz ügyi és jö ve del mi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl.

Kris tóf Já nos né s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 035 497 – 2 035 497 1 913 996 18 007 1 932 003
I. Im ma te ri á lis ja vak 359 – 359 5 727 – 5 727
II. Tár gyi esz kö zök 1 332 364 – 1 332 364 1 399 881 – 1 399 881
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 536 610 – 536 610 346 201 18 007 364 208
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 166 164 – 166 164 162 187 – 162 187
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 140 994 – 1 140 994 1 429 427 –52 278 1 377 149

I. Kész le tek 391 – 391 349 – 349
II. Kö ve te lé sek 674 433 – 674 433 512 792 –52 278 460 514
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 451 243 – 451 243 898 917 – 898 917
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 927 – 14 927 17 369 – 17 369

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 176 491 – 3 176 491 3 343 423 –34 271 3 309 152

D) SAJÁT TÕKE 2 496 372 – 2 496 372 2 244 461 –34 271 2 210 190
1. In du ló tõ ke 216 972 – 216 972 216 972 – 216 972
2. Tõ ke vál to zá sok 2 279 400 – 2 279 400 2 027 489 –34 271 1 993 218
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 448 711 – 448 711 899 132 – 899 132
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 448 338 – 448 338 898 928 – 898 928
II. Vál lal ko zá si tar ta lék 373 – 373 204 – 204

F) KÖTELEZETTSÉGEK 231 408 – 231 408 199 830 – 199 830
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 170 000 – 170 000 150 000 – 150 000
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 43 949 – 43 949 32 676 – 32 676
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 17 459 – 17 459 17 154 – 17 154

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 176 491 – 3 176 491 3 343 423 –34 271 3 309 152
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 258 826 269 976 261 208
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 81 386 84 537 80 016
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 116 370 162 547 133 083
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 173 006 217 821 214 582
05. Fel újí tás 69 125 87 428 61 623
06. Fel hal mo zá si ki adá sok 188 313 175 635 58 586
07. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 89 818 57 118 46 334
08. Pénz for gal mi ki adá sok 976 844 1 055 062 855 432
09. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 125 629 703 019 261
10. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 442

Ki adá sok össze sen 1 102 473 1 758 081 858 135
11. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 43 182 83 214 83 655
12. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 316 498 864 917 861 341
13. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 539 2 531 2 533

13.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 539 679 681
14. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 281 936 337 981 338 080

14.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 261 495 288 177 288 177
15. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 11 980 20 466 20 244
16. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
17. Pénz for gal mi be vé te lek 654 135 1 309 109 1 305 853
18. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 448 338 448 972 448 972
19. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –355

Be vé te lek össze sen 1 102 473 1 758 081 1 754 470
20. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 77 838 36 652 925 222
21. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –77 838 –36 652 –26 090
22. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –2 797

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgyév
Tárgy évi
au di tált

01. Zá ró pénz kész let 449 330 896 954 896 954
22. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont 

egyen le ge –619 2 178 2 178
03. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya – – –
04 Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye 373 204 204
05. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 448 338 898 928 898 928
06. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók – 1 604 1 604
07. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – –
08. 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 112 261 261
09. 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 448 450 900 793 900 793
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Egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgyév
Tárgy évi
au di tált

01. Vál lal ko zá si te vé keny ség szakf. el szá molt be vé te lei 1184 1525 1525
02. Vál lal ko zá si te vé keny ség szakf. el szá molt ki adá sai 811 1321 1321
03. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye 373 204 204
04. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ écs. le írás (–) 4 4 4
05. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált, felh. terv. ered mény (–) 112 261 261
06. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály alap ján mód. – – –
07. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz for gal mi ered mé nye 257 –61 –61
08. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés – – –
09. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 261 –57 –57

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Vé le mé nyem sze rint 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 ben
fog lal tak sze rint állították össze.

Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló Bõcs Köz ség Ön kor mány za ta 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és
jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet mutat.

Dr. Ga ál Gé za s. k.,
könyv vizs gá ló

Bu da ke szi Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 885 974 10 461 803
I. Im ma te ri á lis ja vak 27 994 18 014
II. Tár gyi esz kö zök 8 298 973 9 926 335
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 155 094 155 042
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 403 913 362 412

B) FORGÓESZKÖZÖK 158 365 137 191
I. Kész le tek 671 146
II. Kö ve te lé sek 41 685 29 255
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 90 971 88 384
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 25 938 19 406

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 9 044 339 10 598 994

D) SAJÁT TÕKE 8 696 315 10 258 718
1. In du ló tõ ke 313 236 313 236
2. Tõ ke vál to zá sok 8 383 079 9 945 482
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 60 104 47 895
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 60 104 47 895
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

F) KÖTELEZETTSÉGEK 287 920 292 381
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 25 539 48 620
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 206 476 183 866
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 55 905 59 895

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 9 044 339 10 598 994

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 803 182 859 873 824 349
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 255 475 271 853 261 507
03. Do lo gi ki adá sok 404 945 477 554 499 571
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 64 126 114 384 166 905
05. El lá tot tak jut ta tá sai 25 508 337
06. Fel újí tás 78 500 83 031 4 673
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 205 000 231 394 30 002
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 811 253 2 038 597 1 787 344
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 113 877 114 577 36 368
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 113 877 114 577 36 368
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 925 130 2 153 174 1 823 712
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 258 721 74 190 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –6 532
15. Ki adá sok össze sen 2 183 851 2 227 364 1 817 180
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 154 468 150 672 146 999
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 946 569 921 644 882 604
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 128 923 170 996 93 069
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 128 923 142 995 63 069
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 529 309 589 084 649 071
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 486 374 530 338 530 338
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 759 269 1 832 396 1 771 743
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 335 499 335 499 39 760
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 335 499 335 499 39 760
26. Pénz for gal mi be vé te lek 2 094 768 2 167 895 1 811 503
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 89 083 59 469 68 810
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 3 189
29. Be vé te lek össze sen 2 183 851 2 227 364 1 883 502
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –221 622 –220 922 53 209
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 221 622 220 922 3 392
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 9 721
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 89 083 86 595
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok egyen le ge –28 979 –38 700
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya –34 633 3 370
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 94 737 44 525
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –6 044 –16 257
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 88 693 28 268
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. A 10. sor ból a kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 79 181 34 516
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány 12 962 5 030

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Bu da ke szi Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. de -
cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad. A zár szám adá si ren de -
let ter ve zet össz hang ban van az egyszerûsített éves költségvetési beszámolóval.

Dr. Ber nu la Pál s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 046 – 3 046 1 718 – 1 718
II. Tár gyi esz kö zök 2 949 002 –408 2 948 594 2 946 565 – 2 946 565
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 34 162 –1 922 32 240 32 100 – 32 100
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

B) FORGÓESZKÖZÖK
I. Kész le tek 703 540 1 243 703 – 703
II. Kö ve te lé sek 56 856 –25 964 30 892 37 279 – 37 279
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 74 625 –1 537 76 162 56 176 – 56 176
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 6 738 – 6 738 15 183 – 15 183

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 125 132 –26 217 3 098 915 3 089 724 – 3 089 724

D) SAJÁT TÕKE
1. In du ló tõ ke 66 778 – 66 778 66 778 – 66 778
2. Tõ ke vál to zá sok 2 710 725 –31 754 2 678 971 2 714 642 – 2 714 642
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 59 864 – 59 864 57 225 – 57 225
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 179 398 – 179 398 133 940 – 133 940
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 86 868 4 000 90 868 103 005 – 103 005
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 21 499 1 537 23 036 14 134 – 14 134

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 125 132 –26 217 3 098 915 3 089 724 – 3 089 724

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 239 877 255 290 248 197
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 75 819 79 484 81 316
03. Do lo gi ki adá sok 158 055 179 429 174 958
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 27 100 27 150 24 172
05. El lá tot tak jut ta tá sai 16 960 36 813 34 865
06. Fel újí tás 176 800 179 526 16 851
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 414 820 180 768 40 778
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen – – –
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 52 600 52 600 51 297
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – – –
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 162 031 991 060 672 434
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 10 099 36 280 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 8 445
15. Ki adá sok össze sen 1 172 130 1 027 340 680 879
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 54 994 59 998 63 311
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 314 979 337 479 339 312
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 98 261 98 261 43 069
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 66 000 66 000 23 737
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 425 069 468 602 224 103
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 150 840 186 296 185 560
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen – – –
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 240 827 – –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen – – –
26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 134 130 964 340 669 795
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 38 000 63 000 59 852
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –7 365
29. Be vé te lek össze sen 1 172 130 1 027 340 722 282

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 74 625 – 74 625 56 176 – 56 176
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –14 761 – –14 761 1 049 – 1 049
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

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

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 59 864 – 59 864 57 225 – 57 225
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –3 831 – –3 831 –2 931 – –2 931
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 56 033 – 56 033 54 294 – 54 294
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – 4 278 – 4 278

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Dr. Be ne dek Jó zsef s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ceg léd ber cel Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 424 920 – 1 424 920 1 662 953 – 1 662 953
I. Im ma te ri á lis ja vak 5 606 – 5 606 2 824 – 2 824

II. Tár gyi esz kö zök 1 418 354 – 1 418 354 1 659 103 – 1 659 103
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 960 – 960 1 026 – 1 026
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 158 136 – 158 136 160 145 – 160 145

I. Kész le tek 1 796 – 1 796 1 812 – 1 812
II. Kö ve te lé sek 21 981 – 21 981 25 937 – 25 937

III. Ér ték pa pí rok 99 570 – 99 570 99 230 – 99 230
IV. Pénz esz kö zök 24 283 – 24 283 20 013 – 20 013
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 506 – 10 506 13 153 – 13 153

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 583 056 – 1 583 056 1 823 098 – 1 823 098

D) SAJÁT TÕKE 1 537 593 – 1 537 593 1 709 920 – 1 709 920
1. In du ló tõ ke 47 056 – 47 056 47 056 – 47 056
2. Tõ ke vál to zá sok 1 490 537 – 1 490 537 1 662 864 – 1 662 864
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 13 693 – 13 693 13 364 – 13 364
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 13 693 – 13 693 13 364 – 13 364

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 31 770 – 31 770 99 814 – 99 814

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 10 674 – 10 674 80 012 – 80 012

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 21 096 – 21 096 19 802 – 19 802

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 583 056 – 1 583 056 1 823 098 – 1 823 098

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 226 353 232 033 218 417
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 70 605 73 212 69 337
03. Do lo gi ki adá sok 104 458 108 353 108 510
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 27 570 55 529 48 260
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 59 133 34 021
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 10 000 44 955 47 759
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 438 986 573 215 526 034
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 716 1 716 1 716
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 1 716 1 716 1 716
12. Pénz for gal mi ki adá sok 440 702 574 931 527 750
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 30 707 13 783 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 647
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 471 409 588 714 530 397
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 74 717 74 717 73 014
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 187 478 192 744 189 527
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 90 2 252
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 90 2 203
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 181 239 279 050 261 118
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 171 195 243 919 219 942
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 443 434 546 601 525 911
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei – – –
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 27 975 27 975 1 510
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 27 975 27 975 1 510
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 471 409 574 576 527 421
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 14 138 14 139
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –1 294
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 471 409 588 714 540 266
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –26 259 –26 259 14 016
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 26 259 26 259 –206
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –3 941

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 24 283 – 24 283 20 013 – 20 013
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –10 590 – –10 590 –6 649 – –6 649
 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) 13 693 – 13 693 13 364 – 13 364
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 445 – 445 –1 060 – –1 060
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

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

(5±6±7±8±9) 14 138 – 14 138 12 304 – 12 304
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

vány – – – – – –
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 14 138 – 14 138 12 304 – 12 304

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ceg léd ber cel Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett össze vont éves költ ség ve té si
 beszá molóját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti  könyvvizsgá -
lati 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 költségvetési 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 
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be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak
és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

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

Ceg léd ber cel Ön kor mány za tá nak 2005. költ ség ve té si évû könyv vizs gá la ta so rán meg ál la pí tot tam, hogy az in gat lan -
ka tasz ter nyil ván tar tá sá ban, va la mint a zár szám adás hoz ké szí tett va gyon ki mu ta tás ban sze rep lõ va gyon tár gyak ér ték -
ada tai 1 612 582 E Ft, az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ada ta i val össz hang ban van nak.

Az ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-i éves be szá mo ló ját, a 2006. már ci us 16-án kelt könyv vizs gá lói je len té sem sze -
rint kor lá to zás nél kü li zá ra dék kal bo csá tom ki.

Ko vács Jó zsef né s. k.,
könyv vizs gá ló

Csany te lek Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 232 556 380 792
I. Im ma te ri á lis ja vak 5 674 8 449
II. Tár gyi esz kö zök 195 298 341 671
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 5 852 5 841
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 25 732 24 831

B) FORGÓESZKÖZÖK 37 757 32 324
I. Kész le tek – –
II. Kö ve te lé sek 17 972 13 230
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 9 556 7 553
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 229 11 541

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 270 313 413 116

D) SAJÁT TÕKE 232 687 358 749
1. In du ló tõ ke 42 755 42 755
2. Tõ ke vál to zá sok 189 932 315 994
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 3 616 56
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 3 616 56
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 34 010 54 311
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 600 15 482
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 16 241 19 791
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 169 19 038

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 270 313 413 116
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 174 759 168 527 168 163
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 57 989 55 374 55 268
03. Do lo gi ki adá sok 101 731 99 116 100 008
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 65 680 61 777 60 480
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 2 539 – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 155 279 158 311 158 297
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 557 977 543 105 542 216
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 3 500 3 945 3 945
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 3 500 3 945 3 945
12. Pénz for gal mi ki adá sok 561 477 547 050 546 161
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 635 17 282 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 312
15. Ki adá sok össze sen 563 112 564 332 547 473
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 22 229 22 476 23 421
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 186 286 188 433 186 947
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 170 170 128
19. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek, át vett pénz esz kö zök 169 767 313 464 316 993

eb bõl: ön kor mány za ti költ ség ve té si tá mo ga tás ra 147 926 175 223 174 693
20. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 379 452 524 543 527 489
21. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 183 660 33 504 15 112
22. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
23. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 183 660 33 504 15 112
24. Pénz for gal mi be vé te lek 563 112 558 047 542 601
25. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 6 285 7 941
26. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 2 751
27. Be vé te lek össze sen 563 112 564 332 553 293
28. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –180 160 –29 559 –6 786
29. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 180 160 29 559 11 167
30. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 1 439

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 8771 6650
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok egyen le ge –5155 –6594
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 3616 56
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 2670 –202
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 6286 –146
Eb bõl:
– egész ség biz to sí tá si alap ból foly. pénz esz köz ma rad vány – –
– kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 6286 –
– sza bad pénz ma rad vány – –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

Csany te lek Köz ség Ön kor mány za ta 2005. évi gaz dál ko dá sá ról ké szült, egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré -
sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal -
tak sze rint fe lül vizs gál tuk, en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tünk ar ról, hogy a szám vi tel rõl
szó ló mó do sí tott 2000. évi C. tör vény, az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek
sa já tos sá ga i ról szó ló, több ször mó do sí tott 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak, va la mint az ál ta lá nos és a
kor mány ren de let sze rint spe ci á li san ér vé nye sü lõ szám vi te li alap el vek sze rint ké szí tet ték el, az ön kor mány zat 2005. de -
cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni és pénzügyi helyzetérõl, a fenti idõponttal végzõdõ évben folytatott tevékenységérõl és a
mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Csany te lek köz ség 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját
  413 116 E Ft mér leg fõ összeg gel,
  553 293 E Ft be vé tel lel,
  547 473 E Ft ki adás sal,
     56 E Ft he lyes bí tett pénz ma rad vánnyal
hi te le sí tem.

Var ga Já nosné s. k.,
könyv vizs gá ló

Csö röt nek 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 987 223 – – 2 088 408 –4 285 2 084 123
I. Im ma te ri á lis ja vak 41 – – 1 715 – 1 715
II. Tár gyi esz kö zök 984 332 – – 2 083 843 –4 285 2 079 558
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 850 – – 2 850 – 2 850
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 96 634 – – 62 340 –704 61 636

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 1 043 – – 3 520 – 3 520
III. Ér ték pa pí rok 23 044 – – 18 045 – 18 045
IV. Pénz esz kö zök 70 157 – – 33 596 –1 33 595
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 390 – – 7 179 –703 –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 083 857 – – 2 150 748 –4 989 2 145 759

D) SAJÁT TÕKE 559 390 – – 2 026 522 –4 321 2 022 201
1. In du ló tõ ke 10 252 – – 10 252 – 10 252
2. Tõ ke vál to zá sok 549 138 – – 2 016 270 –4 321 2 011 949
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 68 711 – – 37 646 –703 36 943
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 68 711 – – 37 646 –703 36 943
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

F) KÖTELEZETTSÉGEK 455 756 – – 86 580 35 86 615
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 64 213 – 64 213
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 452 020 – – 19 333 35 19 368
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 3 736 – – 3 034 – 3 034

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 083 857 – – 2 150 748 –4 989 2 145 759

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 30 433 31 643 31 243
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 9 559 9 866 9 701
03. Do lo gi ki adá sok 24 350 26 054 26 137
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 47 582 49 192 41 358
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 3 222 14 118 14 796
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 208 008 1 639 335 1 097 643
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 323 154 1 770 208 1 220 878
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 22 500 21 677 –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 22 500 21 677 –
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 345 654 1 791 885 1 220 878
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 823 823 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 4 086
15. Ki adá sok össze sen 1 346 477 1 792 708 1 224 964
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 13 764 14 436 9 648
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 56 594 55 810 54 131
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – – –
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 1 081 983 1 521 412 1 044 551
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 122 591 555 241 446 480
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 152 341 1 591 658 1 108 330
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 127 279 127 279 76 483
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 5 000 5 000
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 127 279 132 279 81 483
26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 279 620 1 723 937 1 189 813
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 66 857 68 771 1 914
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –702
29. Be vé te lek össze sen 1 346 477 1 792 708 1 191 025
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –104 779 –110 602 –110 634
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 104 779 110 602 81 483
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –4 788
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 70 057 – – 33 501 – 33 501
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –1 346 – – 4 145 –703 3 442
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – – – 67 610 – 67 610
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 68 711 – – –29 964 –703 –30 667
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók – – – – – –
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok –543 – – 4 – 4
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 68 168 – – –29 960 –703 –30 663
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 Csö röt nek Köz ség Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját, an -
nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban
fog lal tak sze rint fe lül vizs gáltuk, 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
Korm. rendelet szerint készítették el.

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

Dr. Knapp Jó zsef s. k.,
könyv vizs gá ló
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Da bas Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 18 358 714 – 18 358 714 18 105 350 – 18 105 350
I. Im ma te ri á lis ja vak 28 833 – 28 833 18 648 – 18 648
II. Tár gyi esz kö zök 16 845 884 – 16 845 884 16 533 689 – 16 533 689
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 838 879 – 838 879 654 146 – 654 146
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 645 118 – 645 118 898 867 – 898 867
B) FORGÓESZKÖZÖK 635 966 – 635 966 599 683 – 599 683

I. Kész le tek 15 838 – 15 838 16 744 – 16 744
II. Kö ve te lé sek 199 230 – 199 230 77 301 – 77 301
III. Ér ték pa pí rok 61 965 – 61 965 161 836 – 161 836
IV. Pénz esz kö zök 246 922 – 246 922 231 255 – 231 255
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 112 011 – 112 011 112 547 – 112 547

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 18 994 680 – 18 994 680 18 705 033 – 18 705 033

D) SAJÁT TÕKE 17 845 116 – 17 845 116 17 636 435 – 17 636 435
1. In du ló tõ ke 532 692 – 532 692 532 692 – 532 692
2. Tõ ke vál to zá sok 17 312 424 – 17 312 424 17 103 743 – 17 103 743
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 212 835 – 212 835 215 713 – 215 713
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 212 835 – 212 835 215 713 – 215 713
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 936 729 – 936 729 852 885 – 852 885
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 335 881 – 335 881 556 380 –13 208 543 172
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 454 958 – 454 958 168 445 13 208 181 653
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo-

lá sok 145 890 – 145 890 128 060 – 128 060

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 18 994 680 – 18 994 680 18 705 033 – 18 705 033

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 1 225 538 1 305 810 1 251 847
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 395 458 411 086 404 568
03. Do lo gi ki adá sok 548 875 907 940 886 476
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 587 816 705 125 695 453
05. El lá tot tak jut ta tá sai 50 128 52 888 49 448
06. Fel újí tás 83 993 72 182 3 593
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 68 911 561 203 555 146
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 2 960 719 4 016 234 3 846 531
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 172 135 98 062 98 050
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 172 135 98 062 98 050
12. Pénz for gal mi ki adá sok 3 132 854 4 114 296 3 944 581
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 190 444 27 185 –

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 715

15. Ki adá sok össze sen 3 323 298 4 141 481 3 945 296

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 222 024 401 800 404 567

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 445 794 1 398 598 1 380 848

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 196 720 277 012 277 956

19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 2 135

20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 1 358 760 1 648 844 1 660 237

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 828 148 929 430 929 430

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 3 223 298 3 726 254 3 723 608

23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 100 000 188 823 189 088

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – 34 763

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 100 000 188 823 223 851

26. Pénz for gal mi be vé te lek 3 323 298 3 915 077 3 947 459

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 226 404 227 394

28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –18 032

29. Be vé te lek össze sen 3 323 298 4 141 481 4 156 821

30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 72 135 –90 761 104 471

31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –72 135 90 761 125 801

32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –18 747

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 246 822 – 246 822 230 954 – 230 954

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –33 987 – –33 987 –15 241 – –15 241

3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 
vá nya 992 – 992 – – –

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 211 843 – 211 843 215 713 – 215 713

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –25 486 14 561 –10 925 –17 510 – –17 510

7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok –1 954 – –1 954 – – –

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

9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 
jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) –3 380 – –3 380 – – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 181 023 14 561 195 584 198 203 – 198 203

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 – – – 42 687 – 42 687

12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz-
ma rad vány – – – 61 971 – 61 971

13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – 93 545 – 93 545
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Da bas 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 megbízható és valós képet ad.

Krajcs né De zsõ fi Ka ta lin s. k.,
könyv vizs gá ló

Di ósd 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 5 793 174 572 5 793 746 5 971 261 – 5 971 261
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 164 –822 342 4 624 – 4 624

II. Tár gyi esz kö zök 5 572 834 1 394 5 574 228 5 728 039 – 5 728 039
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 122 484 – 122 484 130 043 – 130 043
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 96 692 – 96 692 108 555 – 108 555
B) FORGÓESZKÖZÖK 202 770 –401 202 369 1 319 149 – 1 319 149

I. Kész le tek 279 – 279 532 – 532
II. Kö ve te lé sek 52 026 – 52 026 955 342 – 955 342

III. Ér ték pa pí rok 17 576 – 17 576 17 576 – 17 576
IV. Pénz esz kö zök 74 384 – 74 384 306 511 – 306 511
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 58 505 –401 58 104 39 188 – 39 188

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 995 944 171 5 996 115 7 290 410 – 7 290 410

D) SAJÁT TÕKE 5 654 380 42 331 5 696 711 6 583 522 – 6 583 522
1. In du ló tõ ke 72 359 – 72 359 72 359 – 72 359
2. Tõ ke vál to zá sok 5 582 021 42 331 5 624 352 6 511 163 – 6 511 163
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 110 070 –401 109 669 323 605 – 323 605
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 110 070 –401 109 669 323 605 – 323 605

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 231 494 –41 759 189 735 383 283 – 383 283

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 62 913 – 62 913 176 705 – 176 705
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 145 762 –41 759 104 003 184 484 – 184 484

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 22 819 – 22 819 22 094 – 22 094

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 995 944 171 5 996 115 7 290 410 – 7 290 410
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 415 921 422 734 414 170
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 125 489 127 311 126 637
03. Do lo gi ki adá sok 231 633 249 106 244 427
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 49 600 69 420 68 098
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 202 564 564
06. Fel újí tás 43 072 64 988 51 648
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 96 431 102 206 96 349
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 963 348 1 036 329 1 001 893
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 68 220 60 820 10 820
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 68 220 60 820 10 820
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 031 568 1 097 149 1 012 713
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 33 407 302 222 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –19 317
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 064 975 1 399 371 993 396
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 46 626 119 396 122 962
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 373 054 393 126 368 340
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 219 562 274 125 283 051
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 193 562 245 125 253 206
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 287 051 316 460 320 895
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 249 372 268 109 268 109
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 926 293 1 103 951 1 095 248
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 87 000 181 000 131 000
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 17 000 17 000 –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 104 000 198 000 131 000
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 030 293 1 301 951 1 226 248
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 34 682 97 420 59 949
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –725
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 064 975 1 399 371 1 285 472
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –35 780 –137 180 153 304
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 35 780 137 180 120 180
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 18 592

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 74 384 – 74 384 306 511 – 306 511
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 35 686 –401 35 285 17 094 – 17 094
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 13 550 – 13 550 35 987 – 35 987
 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) 96 520 –401 96 119 287 618 – 287 618
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 301 – 1 301 –1 150 – –1 150
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

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

(5±6±7±8±9) 97 821 –401 97 420 286 468 – 286 468
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 Di ósd 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 gáltuk, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tünk ar ról, hogy az egy sze rû sí tett
éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek 
sze rint készítették el.

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

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

Du na bog dány Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 191 433 3 131 371
I. Im ma te ri á lis ja vak 214 8 062
II. Tár gyi esz kö zök 3 109 965 3 052 202
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 81 254 71 107
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 101 200 106 549
I. Kész le tek 76 121
II. Kö ve te lé sek 34 694 26 890
III. Ér ték pa pí rok 42 010 49 989
IV. Pénz esz kö zök 14 284 15 305
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 136 14 244

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 292 633 3 237 920
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

D) SAJÁT TÕKE 3 205 048 3 155 719
1. In du ló tõ ke 25 353 25 353
2. Tõ ke vál to zá sok 3 179 695 3 130 366
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 9 603 10 079
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 9 603 10 079
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 77 982 72 122
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 42 691 31 458
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 20 474 21 194
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 817 19 470

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 292 633 3 237 920

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 176 898 176 960 173 796
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 56 822 56 822 56 473
03. Do lo gi ki adá sok 111 454 116 224 98 645
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 32 220 37 149 33 214
05. El lá tot tak jut ta tá sai 3 005 3 320 1 169
06. Fel újí tás 11 400 11 400 10 644
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 150 850 159 349 26 867
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 542 649 561 224 400 808
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 13 025 13 025 13 025
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 7 979
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 13 025 13 025 21 004
12. Pénz for gal mi ki adá sok 555 674 574 249 421 812
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 20 745 22 929 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 4 108
15. Ki adá sok össze sen 576 419 597 178 425 920
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 37 086 37 086 29 703
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 159 431 157 333 158 913
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 39 000 39 000 15 166
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 27 000 27 000 12
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 195 292 213 268 215 935
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 171 862 178 442 178 442
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 430 809 446 687 419 717
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 95 600 95 600 2 571
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 42 010 42 010 –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 137 610 137 610 2 571
26. Pénz for gal mi be vé te lek 568 419 584 297 422 288
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 8 000 12 881 9 603
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 4 481
29. Be vé te lek össze sen 576 419 597 178 436 372
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –124 585 –124 585 28 512
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 124 585 124 585 –18 433
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 373
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 14 284 15 133
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok egyen le ge –4 681 –5 054
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya 2 064 6 523
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 7 539 3 556
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 5 341 –2 238
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 12 880 1 318
11. 10.-bõl az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. 10.-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 2 810 1 318
13. 10.-bõl sza bad pénz ma rad vány 10 070 –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Du na bog dá nyi Ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it,
azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül -
vizs gá la 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, a 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló
va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl megbízható és valós képet ad.

Sza kol ca i né Bá rány Te ré zia s. k.,
könyv vizs gá ló

Du na var sány Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 458 138 – 3 458 138 3 447 683 – 3 447 683
I. Im ma te ri á lis ja vak 676 – 676 1 023 – 1 023

II. Tár gyi esz kö zök 2 468 569 – 2 468 569 2 493 164 – 2 493 164
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 23 858 – 23 858 21 212 – 21 212
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 965 035 – 965 035 932 284 – 932 284
B) FORGÓESZKÖZÖK 355 915 – 355 915 295 557 – 295 557

I. Kész le tek 321 – 321 373 – 373
II. Kö ve te lé sek 32 885 – 32 885 35 695 – 35 695

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 283 011 – 283 011 217 662 – 217 662
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 39 698 – 39 698 41 827 – 41 827

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 814 053 – 3 814 053 3 743 240 – 3 743 240
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 3 381 682 – 3 381 682 3 152 432 – 3 152 432
1. In du ló tõ ke 437 398 – 437 398 437 398 – 437 398
2. Tõ ke vál to zá sok 2 944 284 – 2 944 284 2 715 034 – 2 715 034
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 294 741 – 294 741 236 294 – 236 294
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 294 741 – 294 741 236 294 – 236 294

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 137 630 – 137 630 354 514 – 354 514

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 23 198 – 23 198 153 371 – 153 371
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 86 464 – 86 464 177 948 – 177 948

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 27 968 – 27 968 23 195 – 23 195

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 814 053 – 3 814 053 3 743 240 – 3 743 240

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 340 516 348 429 341 368
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 110 068 112 812 111 131
03. Do lo gi ki adá sok 277 465 293 086 240 087
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 34 530 101 827 100 314
05. El lá tot tak jut ta tá sai 6 058 7 392 6 384
06. Fel újí tás 42 119 38 175 37 059
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 91 107 77 626 72 355
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 901 863 979 347 908 698
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 28 200 365 365
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 28 200 365 365
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 930 063 979 712 909 063
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 32 545 8 545 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 129
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 962 608 988 257 911 192
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 164 775 92 705 99 603
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 292 102 332 253 324 363
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 239 069 100 469 54 667
19. 18.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei – – –
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 265 312 351 344 351 277
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 214 095 288 000 288 000
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 961 258 876 771 829 910
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 1 350 1 350 20 706
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 1 350 1 350 20 706
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 962 608 878 121 850 616
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 110 136 110 136
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –4 773
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 962 608 988 257 955 979
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) 26 850 –985 31 348
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –26 850 985 20 341
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –6 902
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 283 011 – 283 011 217 662 – 217 662
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 11 730 – 11 730 18 632 – 18 632
 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) 294 741 – 294 741 236 294 – 236 294
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –11 008 – –11 008 –1 729 – –1 729
 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) 283 733 – 283 733 234 565 – 234 565
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 283 733 – 283 733 234 565 – 234 565
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 Du na var sány 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 sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló Du na var sány Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. de cem ber 31-én 
fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

No fi czer Ta más né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ecser Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 736 251 – 2 736 251 3 015 707 – 3 015 707
I. Im ma te ri á lis ja vak 5 005 – 5 005 1 705 – 1 705
II. Tár gyi esz kö zök 2 378 421 – 2 378 421 2 673 923 – 2 673 923
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 43 771 – 43 771 40 279 – 40 279
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 309 054 – 309 054 299 800 – 299 800
B) FORGÓESZKÖZÖK 133 706 – 133 706 121 938 – 121 938

I. Kész le tek 864 – 864 520 – 520
II. Kö ve te lé sek 32 797 – 32 797 20 480 – 20 480
III. Ér ték pa pí rok 20 287 – 20 287 60 287 – 60 287
IV. Pénz esz kö zök 69 391 – 69 391 27 423 – 27 423
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 367 – 10 367 13 228 – 13 228

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 869 957 – 2 869 957 3 137 645 – 3 137 645

D) SAJÁT TÕKE 2 720 576 – 2 720 576 3 084 713 – 3 084 713
1. In du ló tõ ke 29 294 – 29 294 29 294 – 29 294
2. Tõ ke vál to zá sok 2 691 282 – 2 691 282 3 055 419 – 3 055 419
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 68 491 – 68 491 30 598 – 30 598
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 68 491 – 68 491 30 598 – 30 598
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 80 890 – 80 890 22 334 – 22 334
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 69 623 – 69 623 12 281 – 12 281
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 267 – 11 267 10 053 – 10 053

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 869 957 – 2 869 957 3 137 645 – 3 137 645

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 169 247 169 636 166 835
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 53 700 53 790 52 334
03. Do lo gi ki adá sok 103 166 119 177 107 586
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 22 462 55 525 52 035
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 3 560 7 451 4 728
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 29 440 22 207 15 661
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 381 575 427 786 399 179
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 6 365 6 365 6 365
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 40 000
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 6 365 6 365 46 365
12. Pénz for gal mi ki adá sok 387 940 434 151 445 544
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 15 652 42 080 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 861
15. Ki adá sok össze sen 403 592 476 231 448 405
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 63 065 64 331 62 445
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 157 541 155 509 165 779
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 50 093 28 663 28 663
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 109 648 135 992 150 589
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 96 421 116 352 116 352
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 380 347 384 495 407 476
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 245 245 175
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 23 000 23 000 –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 23 245 23 245 175
26. Pénz for gal mi be vé te lek 403 592 407 740 407 651
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 68 491 38 111
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –801
29. Be vé te lek össze sen 403 592 476 231 444 961
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –16 880 –16 880 46 408
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 16 800 16 880 –46 190
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –3 662

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 68 978 – 68 978 27 423 – 27 423
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –487 – –487 3 175 – 3 175
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya –31 968 – –31 968 –32 775 – –32 775
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 36 523 – 36 523 –2 177 – –2 177
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók – – – – – –
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok 3 833 – 3 833 –561 – –561
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 32 690 – 32 690 –2 738 – –2 738
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. Kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 856 – 856 – – –
13. Sza bad pénz ma rad vány 31 834 – 31 834 – – –

1576 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 17. szám



Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le ményünk sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Ecser Köz ség Ön kor mány za ta 2005. de cem -
ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl megbízható és valós képet ad.

Kiss Fe renc s. k.,
könyv vizs gá ló

Elek Város Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 977 928 – 1 977 928 2 058 267 32 739 2 091 006
I. Im ma te ri á lis ja vak 10 659 – 10 659 6 862 – 6 862
II. Tár gyi esz kö zök 1 505 034 – 1 505 034 1 599 387 32 739 1 632 126
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 21 350 – 21 350 25 296 – 25 296
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 440 885 – 440 885 426 722 – 426 722
B) FORGÓESZKÖZÖK 122 837 6 640 129 477 86 789 – 86 789

I. Kész le tek 4 169 – 4 169 4 159 – 4 159
II. Kö ve te lé sek 20 061 – 20 061 25 201 – 25 201
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 71 963 6 640 78 603 28 054 – 28 054
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 26 644 – 26 644 28 375 – 28 375

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 100 765 6 640 2 107 405 2 145 056 32 739 2 177 795

D) SAJÁT TÕKE 1 883 541 6 640 1 890 181 1 015 105 996 429 2 011 534
1. In du ló tõ ke 79 161 – 79 161 79 161 – 79 161
2. Tõ ke vál to zá sok 1 804 380 6 640 1 811 020 935 944 996 429 1 932 373
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 58 459 – 58 459 11 174 – 11 174
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 58 459 – 58 459 11 174 – 11 174
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 158 765 – 158 765 1 118 777 –963 690 155 087
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 71 683 – 71 683 69 191 – 69 191
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 46 934 – 46 934 1 003 331 –963 690 39 641
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 40 148 – 40 148 46 255 – 46 255

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 100 765 6 640 2 107 405 2 145 056 32 739 2 177 795
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 488 876 497 304 483 512
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 156 780 163 959 158 178
03. Do lo gi ki adá sok 244 076 289 854 274 364
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 86 369 209 962 194 745
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 270 270
06. Fel újí tás – 50 671 49 531
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 94 772 220 814 87 113
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 070 873 1 432 834 1 247 713
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 552 1 552 1 552
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 1 552 1 552 1 552
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 072 425 1 434 386 1 249 265
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 14 666 22 295 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 731
15. Ki adá sok össze sen 1 087 091 1 456 681 1 250 996
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 161 534 186 639 171 679
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 410 699 419 480 415 623
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 120 120
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 120 120
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 431 914 779 855 603 823
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 334 303 509 929 509 847
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 004 147 1 386 094 1 191 245
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 29 007 10 735 10 735
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 29 007 10 735 10 735
26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 033 154 1 396 829 1 201 980
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 53 937 59 852 –
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 1 671
29. Be vé te lek össze sen 1 087 091 1 456 681 1 203 651
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –27 455 –9 183 –56 468
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 27 455 9 183 9 183
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –60

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 71 747 – 71 747 24 402 – 24 402
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –13 288 – –13 288 –13 228 – –13 228
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 6 383 – 6 383 – – –
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 52 076 – 52 076 11 174 – 11 174
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 3 985 – 3 985 –8 943 – –8 943
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 56 061 – 56 061 2 231 – 2 231
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A fe lül vizs gá lat alap ján meg ál la pí tot tam, hogy az ön kor mány zat egy sze rû sí tett mér le ge, pénz for gal mi je len té se és
pénz ma rad vány-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, több ször mó do sí tott 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 ak 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 tár gyi esz kö zök ál lo má nyá nál 32 739 E Ft ér ték ben, ami nek oka, hogy a pol gár -
mes te ri hi va tal könyv jó vá írás sal át ad ta az in téz mé nyek épü le te in el vég zett fel újí tá sok ér té két, azon ban az in téz mé nyek
csak 2006. január 1-jén mutatták ki a könyveikben.

A kö te le zett sé gek ál lo má nyá ban hely te le nül sze re pel te tik – zá rá si té tel ként – a fo lya mat ban lé võ szenny víz be ru há zás
be ke rü lé si ér té két. A 963 690 E Ft csak mér leg so rok kö zöt ti át cso por to sí tást je lent, nem vál toz tat ja meg a mér leg fõ -
össze get. A fen ti ek mi att csök ken a kötelezettségek állománya, és nõ a tõkeváltozás értéke.

Az egy sze rû sí tett mér leg fõ össze gét 2 177 795 E Ft-ban fo gad tam el.
A mó do sí tott pénz ma rad vány 2 231 E Ft

Ga lus ka Jó zsef né s. k.,
könyv vizs gá ló

Fe hér vár csur gó Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 076 432 – – 1 181 505 – 1 181 505
I. Im ma te ri á lis ja vak 188 – – 46 – 46
II. Tár gyi esz kö zök 954 515 – – 1 040 774 – 1 040 774
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 5 361 – – 3 055 – 3 055
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 116 368 – – 137 630 – 137 630
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

B) FORGÓESZKÖZÖK 28 525 – – 27 729 – 27 729
I. Kész le tek 177 – – 968 – 968
II. Kö ve te lé sek 9 822 – – 6 906 – 6 906
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 8 365 – – 6 205 – 6 205
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 161 – – 13 650 – 13 650

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 104 957 – – 1 209 234 – 1 209 234

D) SAJÁT TÕKE 1 079 919 – – 1 146 523 – 1 146 523
1. In du ló tõ ke 39 110 – – 39 110 – 39 110
2. Tõ ke vál to zá sok 1 040 809 – – 1 107 413 – 1 107 413
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 11 308 – – 8 288 – 8 288
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 11 308 – – 8 288 – 8 288
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 13 730 – – 54 423 – 54 423
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 35 927 – 35 927
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 6 512 – – 6 929 – 6 929
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 218 – – 11 567 – 11 567

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 104 957 – – 1 209 234 – 1 209 234

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 169 593 169 987 175 669
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 55 531 55 856 57 364
03. Do lo gi ki adá sok 80 172 102 251 100 823
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 19 647 23 961 15 347
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – – 57
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 60 500 119 565 119 078
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 385 443 471 620 468 338
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 10 000
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – – 10 000
12. Pénz for gal mi ki adá sok 385 443 471 620 478 338
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 – – 3 489
15. Ki adá sok össze sen 385 443 471 620 481 827
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 31 869 34 263 37 464
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 82 164 80 101 83 657
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 8 920 74 622 81 670
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 6 600 6 680 22 997
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 208 490 214 925 221 053
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 143 845 155 039 155 039
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 331 443 403 911 423 844
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 54 000 54 000 38 673
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 2 401 12 801
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 54 000 56 401 51 474
26. Pénz for gal mi be vé te lek 385 443 460 312 475 318
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 11 308 11 308
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 4 349
29. Be vé te lek össze sen 385 443 471 620 490 975
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –54 000 –56 401 –33 186
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 54 000 56 401 41 474
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 860

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 8 365 – – 6 205 – 6 205
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 2 943 – – 2 083 – 2 083
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – – – 1 341 – 1 341
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 11 308 – – 6 947 – 6 947
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók – – – –3 318 – –3 318
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – 1 834 – 1 834
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 11 308 – – 5 463 – 5 463
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 Fe hér vár csur gó Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá -
mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan -
dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról,
hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a
vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

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

Ga ra mi Fe renc s. k.,
könyv vizs gá ló
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Haj dú had ház Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mérlege
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 188 638 – 3 188 638 3 806 402 96 3 806 498
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 227 – 6 227 12 975 – 12 975
II. Tár gyi esz kö zök 2 674 016 – 2 674 016 2 364 609 96 2 364 705
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 9 385 – 9 385 10 019 – 10 019
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 499 010 – 499 010 1 418 799 – 1 418 799
B) FORGÓESZKÖZÖK 486 417 –354 486 063 382 935 – 382 935

I. Kész le tek 2 664 –354 2 310 2 150 – 2 150
II. Kö ve te lé sek 168 755 – 168 755 54 313 – 54 313
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 256 709 – 256 709 265 538 – 265 538
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 58 289 – 58 289 60 934 – 60 934

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 675 055 –354 3 674 701 4 189 337 96 4 189 433

D) SAJÁT TÕKE 2 908 337 1 529 2 909 866 3 653 415 –141 3 653 274
1. In du ló tõ ke 447 287 – 447 287 447 287 – 447 287
2. Tõ ke vál to zá sok 2 461 050 1 529 2 462 579 3 206 128 –141 3 205 987
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 147 465 – 147 465 226 719 178 226 897
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 147 465 – 147 465 226 719 178 226 897
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 619 253 –1 883 617 370 309 203 59 309 262
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 81 317 – 81 317 62 012 – 62 012
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 370 403 –1 883 368 520 147 438 237 147 675
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 167 533 – 167 533 99 753 –178 99 575

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 675 055 –354 3 674 701 4 189 337 96 4 189 433

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 1 159 985 1 135 598 1 117 803
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 379 397 371 660 362 913
03. Do lo gi ki adá sok 399 576 504 532 495 161
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 554 152 613 578 612 902
05. El lá tot tak jut ta tá sai 240 240 240
06. Fel újí tás – 12 001 6 827
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 795 283 1 008 019 855 345
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 3 288 633 3 645 628 3 451 191
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 64 680 65 630 118 710
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze senL (09+…+10) 64 680 65 630 118 710
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 3 353 313 3 711 258 3 569 901
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 45 822 29 778 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 645
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 3 399 135 3 741 036 3 572 546
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 286 286 295 437 284 814
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 977 634 978 089 973 561
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 25 800 45 636 44 415
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 2 006 754 2 128 575 2 189 206
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 422 483 1 748 486 1 747 014
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 3 296 474 3 447 737 3 491 996
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 102 661 104 522 157 159
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) 102 661 104 522 157 159
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 3 399 135 3 552 259 3 649 155
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 188 777 76 268
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –67 667
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 3 399 135 3 741 036 3 657 756
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –37 981 –38 892 117 073
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 37 981 38 892 38 449
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –70 312

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá 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 256 584 – 256 584 265 526 – 265 526
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –109 119 – –109 119 –38 807 178 –38 629
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) 5 323 – 5 323 108 630 – 108 630
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) 142 142 – 142 142 118 089 178 118 267
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –16 369 – –16 369 –17 126 – –17 126
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 125 773 – 125 773 100 963 178 101 141
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – –1 225 – 1 225
12. Kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 143 955 – 143 955 99 738 178 99 916
13. Sza bad pénz ma rad vány – – – – – –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Nagy Csa ba s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 646 525 – 1 646 525 1 709 635 – 1 709 635
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 490 – 1 490 971 – 971
II. Tár gyi esz kö zök 1 560 089 – 1 560 089 1 625 847 – 1 625 847
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 7 175 – 7 175 7 934 – 7 934
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 77 771 – 77 771 74 883 – 74 883
B) FORGÓESZKÖZÖK 56 437 – 56 437 40 229 – 40 229

I. Kész le tek 500 – 500 591 – 591
II. Kö ve te lé sek 24 235 – 24 235 15 114 – 15 114
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 9 855 – 9 855 2 885 – 2 885
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 21 847 – 21 847 21 639 – 21 639

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 702 962 – 1 702 962 1 749 864 – 1 749 864

D) SAJÁT TÕKE 1 647 347 – 1 647 347 1 681 287 – 1 681 287
1. In du ló tõ ke 51 957 – 51 957 51 957 – 51 957
2. Tõ ke vál to zá sok 1 595 390 – 1 595 390 1 629 330 – 1 629 330
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –13 329 – –13 329 –21 433 – –21 433
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –13 329 – –13 329 –21 433 – –21 433
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 68 944 – 68 944 90 010 – 90 010
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 7 057 – 7 057
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 23 913 – 23 913 36 996 – 36 996
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 45 031 – 45 031 45 957 – 45 957

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 702 962 – 1 702 962 1 749 864 – 1 749 864
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 217 721 224 999 219 327
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 70 522 73 301 70 990
03. Do lo gi ki adá sok 88 073 103 265 93 782
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 17 170 36 244 31 128
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 889 1 889 1 458
06. Fel újí tás 675 18 162 18 162
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 22 484 96 058 84 602
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 418 534 553 918 519 449
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 8 990 8 990 7 990
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 8 990 8 990 7 990
12. Pénz for gal mi ki adá sok 427 524 562 908 527 439
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 5 537 6 225 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –208
15. Ki adá sok össze sen 433 061 369 133 527 231
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 34 541 63 462 60 826
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 193 224 209 635 204 410
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 27 750 27 750 2 116
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 133 973 228 208 231 095
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 122 508 187 207 187 207
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 389 488 529 055 498 447
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 43 573 40 078 20 888
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 43 573 40 078 20 888
26. Pénz for gal mi be vé te lek 433 061 569 133 519 335
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – –
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 920
29. Be vé te lek össze sen 433 061 569 133 520 255
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –34 583 –31 088 –21 002
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 34 583 31 088 12 898
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 1 128

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 9 855 – 9 855 2 879 – 2 879
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –23 184 – –23 184 –24 312 – –24 312
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya –567 – –567 –10 482 – –10 482
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 –12 762 – –12 762 –10 951 – –10 951
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 1 720 – 1 720 –9 223 – –9 223
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány –11 042 – –11 042 –20 174 – –20 174
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Hort Köz ség Ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok
köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs -
gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si 
be szá mo lót több nyi re 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 szerint készítették el, jelentõs összegû – a mérlegfõösszeg 2%-át meghaladó – hibát nem tartalmaz.

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 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.

Gyõ ri né Új Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 5 289 418 – 5 289 418 5 421 281 – 5 421 281
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 679 – 6 679 6 549 – 6 549
II. Tár gyi esz kö zök 4 450 397 – 4 450 397 4 564 216 – 4 564 216
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 527 865 – 527 865 524 617 – 524 617
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 304 477 – 304 477 325 899 – 325 899
B) FORGÓESZKÖZÖK 166 293 – 166 293 180 582 – 180 582

I. Kész le tek 541 – 541 786 – 786
II. Kö ve te lé sek 155 057 – 155 057 143 546 – 143 546
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 2 601 – 2 601 20 384 – 20 384
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 094 – 8 094 15 866 – 15 866

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 455 711 – 5 455 711 5 601 863 – 5 601 863
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 4 698 674 – 4 698 674 4 823 299 – 4 823 299
1. In du ló tõ ke 168 818 – 168 818 168 818 – 168 818
2. Tõ ke vál to zá sok 4 529 856 – 4 529 856 4 654 481 – 4 654 481
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –21 513 – –21 513 4 192 – 4 192
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –21 513 – –21 513 4 192 – 4 192
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 778 550 – 778 550 774 372 – 774 372
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 285 185 – 285 185 310 514 – 310 514
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 461 081 – 461 081 431 557 – 431 557
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 32 284 – 32 284 32 301 – 32 301

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 455 711 – 5 455 711 5 601 863 – 5 601 863

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 484 937 485 012 457 193
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 158 863 160 000 150 354
03. Do lo gi ki adá sok 493 004 490 313 479 690
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 35 324 38 824 38 572
05. 4.-bõl fel ügye let alá tart. kv. szerv nek tá mo ga tás – – 402
06. El lá tot tak jut ta tá sai 10 770 29 776 33 291
07. Fel újí tás 13 500 89 246 23 319
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 161 259 235 297 219 045
09. Köl csö nök nyúj tá sa és tör lesz té se 3 200 3 200 2 091
10. Hi te lek, ér ték pa pí rok ki adá sai 179 740 179 740 127 647
11. Pénz for gal mi ki adá sok 1 540 597 1 711 408 1 531 604
12. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 11 449 11 449 –
13. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 7 772
14. Ki adá sok össze sen 1 552 046 1 722 857 1 538 974
15. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 197 755 197 755 187 684
16. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 589 319 583 444 558 956
17. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 380 000 380 000 293 856
18. 16.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
19. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 362 420 459 106 425 762
20. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 246 529 277 164 277 164
21. Köl csö nök igény be vé te le és vissza té rí té se 3 000 3 000 2 158
22. Hi te lek, ér ték pa pí rok be vé te lei 19 057 99 057 88 491
23. Pénz for gal mi be vé te lek 1 551 551 1 722 362 1 556 907
24. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 495 495 495
25. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –13
26. Be vé te lek össze sen 1 552 046 1 722 857 1 557 389
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 2 434 – 2 434 20 354 – 20 354
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –23 947 – –23 947 –16 162 – –16 162
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 8 213 – 8 213 2 911 – 2 911
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 –29 726 – –29 726 1 281 – 1 281
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –7 071 – –7 071 –57 810 – –57 810
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány –36 797 – –36 797 –56 529 – –56 529
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 Har kány Vá ros Ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it,
azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül -
vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves be szá -
mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és a Ma gyar or szá gon el fo ga dott ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el. 
Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló az ön kor mány zat 2005. december 31-én fennálló va gyo ni, pénz -
ügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Dr. Var ga Lász ló né s. k.,
könyv vizs gá ló

Hé víz 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 16 101 754 – 16 101 754 16 131 312 – 16 131 312
I. Im ma te ri á lis ja vak 12 577 – 12 577 14 601 – 14 601

II. Tár gyi esz kö zök 14 917 271 – 14 917 271 14 884 766 – 14 884 766
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 975 756 – 975 756 1 042 727 – 1 042 727
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 196 150 – 196 150 189 218 – 189 218
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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 270 979 – 270 979 263 116 – 263 116
I. Kész le tek 5 708 – 5 708 5 520 – 5 520

II. Kö ve te lé sek 55 895 – 55 895 52 405 – 52 405
III. Ér ték pa pí rok – – – 43 456 – 43 456
IV. Pénz esz kö zök 166 064 – 166 064 116 984 – 116 984
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 43 312 – 43 312 44 751 – 44 751

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 16 372 733 – 16 372 733 16 394 428 – 16 394 428

D) SAJÁT TÕKE 15 849 571 – 15 849 571 15 925 443 – 15 925 443
1. In du ló tõ ke 298 203 – 298 203 298 203 – 298 203
2. Tõ ke vál to zá sok 15 551 368 – 15 551 368 15 627 240 – 15 627 240
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 150 922 – 150 922 107 899 – 107 899
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 180 405 – 180 405 140 394 – 140 394

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok –29 483 – –29 483 –32 495 – –32 495
F) KÖTELEZETTSÉGEK 372 240 – 372 240 361 086 – 361 086

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 225 000 – 225 000 187 500 – 187 500
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 88 786 – 88 786 119 750 – 119 750

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 58 454 – 58 454 53 836 – 53 836

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 16 372 733 – 16 372 733 16 394 428 – 16 394 428

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 802 491 830 327 787 520
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 242 210 250 045 239 538
03. Do lo gi ki adá sok 447 265 472 838 440 083
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 237 342 173 979 194 470
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 507 1 679 453
06. Fel újí tás 1 155 37 232 4 177
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 206 674 290 571 262 399
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 938 644 2 056 671 1 928 640
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 41 800 50 400 50 400
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 43 456 43 456
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 41 800 93 856 93 856
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 980 444 2 150 527 2 022 496
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 122 878 38 814 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 439
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 2 103 322 2 189 341 2 023 935
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 187 970 202 503 216 430
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 309 097 1 281 911 1 246 583
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 5 060 53 331 46 109
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 2 950 2 974
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 394 871 445 968 454 282
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 280 658 296 774 296 774
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 896 998 1 983 713 1 963 404
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 5 300 15 600 16 069
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 50 000 50 000 –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 55 300 65 600 16 069

17. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1589



Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 952 298 2 049 313 1 979 473
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 151 024 140 028 194 052
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –2 588
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 2 103 322 2 189 341 2 170 937
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –13 500 28 256 228 816
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 13 500 –28 256 –77 787
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –4 027

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 161 061 – 161 061 114 011 – 114 011
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –10 139 – –10 139 –6 112 – –6 112
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –10 013 – –10 013 –29 483 – –29 483
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 863 – 863 –3 012 – –3 012
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 160 072 – 160 072 140 394 – 140 394
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 8 755 – 8 755 247 – 247
 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) 168 827 – 168 827 140 641 – 140 641
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

vány 164 804 – 164 804 140 641 – 140 641
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 4 023 – 4 023 – – –

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
be vé te lei 8614 – 8614 4029 – 4029

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 7751 – 7751 7041 – 7041

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 863 – 863 –3012 – –3012
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 1043 – 1043 1039 – 1039

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

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

 7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz for gal -
mi ered mé nye (3–4–5±6) –180 – –180 –4051 – –4051

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

 9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 863 – 863 –3012 – –3012

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyünk sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl 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. A Hé víz
Vá ros Ön kor mány zat össze sí tett be szá mo ló já ban sze rep lõ net tó sí tott ada tok az ön kor mány zat 2005. évi zár szám adá sá -
ról, a pénz ma rad vány meg ál la pí tá sá ról szó ló ren de let ter ve zet ben ki mu ta tott ada tok kal meg egyez nek.

Dö mö tör fy Jó zsef s. k.,
könyv vizs gá ló

Hé víz györk Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 957 797 968 431
I. Im ma te ri á lis ja vak 332 350
II. Tár gyi esz kö zök 957 365 967 792
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 100 289
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 43 181 31 937
I. Kész le tek 964 1 160
II. Kö ve te lé sek 5 466 3 865
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 29 158 17 465
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 593 9 447

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 000 978 1 000 368
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

D) SAJÁT TÕKE 962 903 962 632
1. In du ló tõ ke 42 698 42 698
2. Tõ ke vál to zá sok 920 205 919 934
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 16 855 15 624
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 16 855 15 624
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 21 220 22 112
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – 8 000
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 324 2 824
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 896 11 288

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 000 978 1 000 368

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 158 429 159 308 156 411
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 51 256 51 259 50 571
03. Do lo gi ki adá sok 90 258 94 771 94 945
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 54 008 65 666 60 819
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 1 345 1 344
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 414 17 958 18 372
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 356 365 390 307 382 462
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 000 1 000 1 300
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 1 000 1 000 1 300
12. Pénz for gal mi ki adá sok 357 365 391 307 383 762
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 17 451 6 005 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 854
15. Ki adá sok össze sen 374 816 397 312 385 616
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 40 812 40 812 39 839
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 140 525 141 013 145 443
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 61 500 58 300 55 900
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 61 500 58 300 55 900
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 107 479 130 673 131 238
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 96 009 112 973 112 973
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 350 316 370 798 372 420
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 24 500 10 000 10 111
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 24 500 10 000 10 111
26. Pénz for gal mi be vé te lek 374 816 380 798 382 531
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 16 514 16 855
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –8 608
29. Be vé te lek össze sen 374 816 397 312 390 778
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –23 500 –9 000 6 813
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 23 500 9 000 8 811
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –10 462
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 29 154 17 461
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –12 299 –1 837
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 341 4 251
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 16 514 11 373
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 2 484 155
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 18 998 11 528
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 592 1 082
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 18 406 10 446

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Fe icht Fe rencné s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 444 460 2 520 612
I. Im ma te ri á lis ja vak 4 141 2 209
II. Tár gyi esz kö zök 1 956 513 2 047 250
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 46 574 49 458
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 437 232 421 695

B) FORGÓESZKÖZÖK 80 651 86 387
I. Kész le tek 706 393
II. Kö ve te lé sek 36 614 67 225
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 27 641 2 505
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 690 16 264

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 525 111 2 606 999
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

D) SAJÁT TÕKE 2 447 533 2 529 669
1. In du ló tõ ke 77 010 77 010
2. Tõ ke vál to zá sok 2 370 523 2 452 659
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 26 021 1 064
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 26 021 1 064
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 51 557 76 266
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 17 111 14 618
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 17 136 43 943
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 17 310 17 705

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 525 111 2 606 999

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 229 608 238 621 227 696
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 72 963 74 445 72 095
03. Do lo gi ki adá sok 118 057 127 479 106 598
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 72 428 85 845 80 806
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 2 219 2 219
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 397 75 577 75 578
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 495 453 604 186 564 992
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – 26 601
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – – 26 601
12. Pénz for gal mi ki adá sok 495 453 604 186 591 593
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 46 180 11 044 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 574
15. Ki adá sok össze sen 541 633 615 230 592 167
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 58 330 73 134 60 643
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 209 436 200 207 224 107
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 39 587 39 604 17 170
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 17 17
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 187 439 228 981 231 890
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 117 319 117 300 117 300
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 494 792 541 926 533 810
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 46 841 47 241 32 465
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – 362
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 46 841 47 241 32 827
26. Pénz for gal mi be vé te lek 541 633 589 167 566 637
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 26 063 22 974
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 042
29. Be vé te lek össze sen 541 633 615 230 588 569
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 27 214 641
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –1 193 423
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya –2 728 6 134
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 28 749 –5 070
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –248 7 494
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok –13 639 –
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 14 862 2 424
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 3 412 2 424
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 11 450 –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Inárcs 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 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 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 – mely ben az esz kö zök és for rá sok egye zõ fõ össze ge
2 606 999 E Ft, a 2005. év tel je sí tett be vé te lei össze ge 588 569 E Ft, a tel je sí tett ki adá sok össze ge 592 167 E Ft – az ön -
kor mány zat 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Aszó di Al bert s. k.,
könyv vizs gá ló

Ják 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 686 599 – 686 599 827 901 – 827 901
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 597 – 3 597 3 661 – 3 661
II. Tár gyi esz kö zök 672 615 – 672 615 814 647 – 814 647
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 10 387 – 10 387 9 593 – 9 593
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

B) FORGÓESZKÖZÖK 36 496 – 36 496 42 323 – 42 323
I. Kész le tek 248 – 248 228 – 228
II. Kö ve te lé sek 25 442 – 25 442 23 528 – 23 528
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 2 684 – 2 684 8 757 – 8 757
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 122 – 8 122 9 810 – 9 810

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 723 095 – 723 095 870 224 – 870 224

D) SAJÁT TÕKE 635 948 – 635 948 673 162 – 673 162
1. In du ló tõ ke 44 695 – 44 695 44 695 – 44 695
2. Tõ ke vál to zá sok 591 253 – 591 253 628 467 – 628 467
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –78 – –78 7 533 – 7 533
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –78 – –78 7 533 – 7 533
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 87 225 – 87 225 189 529 – 189 529
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 76 341 – 76 341 162 652 – 162 652
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 884 – 10 884 11 034 – 11 034

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 723 095 – 723 095 870 224 – 870 224

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 148 792 146 785 146 785
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 47 162 48 427 48 427
03. Do lo gi ki adá sok 95 880 125 165 125 165
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 24 732 31 994 31 994
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 58 338 64 417 64 417
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 78 639 85 531 85 531
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 453 543 502 319 502 319
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 52 858 35 668 26 352
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 52 858 35 668 26 352
12. Pénz for gal mi ki adá sok 506 401 537 987 528 671
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 213 3 213 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 688
15. Ki adá sok össze sen 509 614 541 200 530 359
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 29 143 34 000 34 000
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 110 179 111 392 108 179
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 68 010 19 722 19 722
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 38 010 6 754 6 754
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 244 350 235 631 235 629
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 116 066 155 763 155 763
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 451 682 400 745 397 530
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 57 932 138 752 138 752
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 57 932 138 752 138 752
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

26. Pénz for gal mi be vé te lek 509 614 539 497 536 282
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 1 703 1 703
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 154
29. Be vé te lek össze sen 509 614 541 200 538 139
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –5 074 –103 084 –103 086
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 5 074 103 084 112 400
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –1 534

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 2 680 – 2 680 8 757 – 8 757
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –2 758 – –2 758 –1 224 – –1 224
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya –454 – –454 – – –
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 376 – 376 7 533 – 7 533
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 792 – 792 –702 – –702
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 1 168 – 1 168 6 831 – 6 831
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

ma rad vány 1 168 – 1 168 6 831 – 6 831
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Dr. Hor váth Fe renc s. k.,
könyv vizs gá ló
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Jász apá ti Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 298 204 – 4 298 204 4 452 274 – 4 452 274
I. Im ma te ri á lis ja vak 10 088 – 10 088 15 211 – 15 211

In gat la nok 3 821 232 – 3 821 232 3 962 759 –205 380 3 757 379
Gé pek, be ren de zé sek, felszerelések 55 952 – 55 952 63 116 – –
Jármûvek 16 066 – 16 066 11 422 – –
Sa ját beruházások 36 535 – 36 535 14 368 – –

II. Tár gyi esz kö zök 3 929 785 – 3 929 785 4 051 665 – 4 051 665
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 130 838 – 130 838 133 369 – 133 369
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 227 493 – 227 493 251 253 – 251 253
B) FORGÓESZKÖZÖK 334 281 – 334 281 230 341 – 230 341

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 14 012 – 14 012 166 825 – 166 825

III. Ér ték pa pí rok 115 000 – 115 000 – – –
IV. Pénz esz kö zök 117 671 – 117 671 42 612 – 42 612
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 87 598 – 87 598 20 904 – 20 904

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 632 485 – 4 632 485 4 682 615 –205 380 4 477 235

D) SAJÁT TÕKE 4 397 268 – 4 397 268 4 485 733 – 4 485 733
1. In du ló tõ ke 145 143 – 145 143 145 143 – 145 143
2. Tõ ke vál to zá sok 4 252 125 – 4 252 125 4 340 590 –205 380 4 135 210

E) TARTALÉKOK 94 511 – 94 511 9 708 – 9 708
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 93 611 – 93 611 9 319 – 9 319

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 900 – 900 389 – 389
F) KÖTELEZETTSÉGEK 140 706 – 140 706 187 174 – 187 174

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 2 726 – 2 726 2 195 – 2 195
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 27 222 – 27 222 108 671 – 108 671

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 110 758 – 110 758 53 808 – 53 808

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 491 779 – 4 491 779 4 682 615 –205 380 4 477 235

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 497 574 506 858 496 866
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 169 420 169 865 161 688
03. Do lo gi ki adá sok 263 257 307 992 285 548
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 738 078 774 011 768 688
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – 1 000
06. Fel újí tás 10 000 45 167 45 898
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 236 860 244 029 240 557
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 915 189 2 047 922 2 000 245
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – 150 000 220 547
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) – 150 000 220 547
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 915 189 2 197 922 2 220 792
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 168 336 116 990 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –66 694
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 2 083 525 2 314 912 2 154 098
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 107 769 122 151 102 728
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 519 507 521 725 512 117
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 178 000 78 008 21 398
19. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 1 079 249 1 213 676 1 204 629
20. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 884 525 1 935 560 1 840 872
21. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei – 175 000 180 117
22. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – 115 000
23. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen – 175 000 295 117
24. Pénz for gal mi be vé te lek 1 884 525 2 110 560 2 135 989
25. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 199 000 204 352 5 352
26. Füg gõ, ki egyen lí tõ, át fu tó be vé te lek – – –56 950
27. Be vé te lek össze sen 2 083 525 2 314 912 2 084 391
28. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – – –1 699 776
29. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye – – 74 570
30. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 9 744

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 1. Zá ró pénz kész let 117 671 42 612
 2. Költ ség ve té si ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) 45 339 10
 3. Költ ség ve té si passzív ki egyen lí tõ el szá mo lá sok zá ró e gyen le ge (–) 565 165
 4. Költ ség ve té si ak tív át fu tó el szá mo lá sok zá ró e gyen le ge 291 794
 5. Költ ség ve té si passzív át fu tó el szá mo lá sok zá ró e gyen le ge (–) 54 334 46 285
 6. Költ ség ve té si ak tív füg gõ el szá mo lá sok zá ró e gyen le ge 41 968 20 100
 7. Költ ség ve té si passzív füg gõ el szá mo lá sok zá ró e gyen le ge (–) 55 859 7 358
 8. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze sen (±) –23 160 –32 904
 9. Elõ zõ év ben (évek ben) kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) 160 978 105 888
10. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) 900 389
11. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány –67 584 –96 569
12. In téz mé nyi költ ség ve té si be fiz. több let tá mo ga tás mi att (±) – –
13. Költ ség ve té si be fi ze tés több let tá mo ga tás mi att (±) – –132
14. Költ ség ve té si ki uta lás ki uta lat lan int. tá mo ga tás mi att (±) – –
15. Költ ség ve té si ki uta lás ki uta lat lan tá mo ga tás mi att (±) 7 852 2 200
 16. Költ ség ve té si pénz ma rad vány –59 515 –94 501

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 1. Vál lal ko zá si te vé keny ség net tó be vé te lei 1 265 766
 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség áfa be vé te le 316 191
 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le 1 581 957
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség ki adá sai 681 568
 5. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye 900 389
 6. Tárgy évet kö ve tõ év ben alap te vé keny ség el lá tás ra 900 389
 7. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 900 389
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Jász apá ti Vá ro si Ön kor mány zat 2005. évi költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és  téte -
leit, azok  könyvelési és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint
fe lül vizs gál tam. A fe lül vizs gá lat alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy a 2005. évi költ ség -
ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény (2000. évi C. tör vény), il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let elõ írá sai, va la mint az ál ta lá -
nos szám vi te li el vek ben fog lal tak sze rint ké szí tet ték el.

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

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

Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 80 979 172 – 80 979 172 81 536 201 – 81 536 201
I. Im ma te ri á lis ja vak 112 381 – 112 381 126 082 – 126 082
II. Tár gyi esz kö zök 74 551 805 – 74 551 805 75 019 704 – 75 019 704
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 5 380 155 – 5 380 155 5 382 857 – 5 382 857
IV. Üze mel te tés re át adott 

esz kö zök 934 831 – 934 831 1 007 558 – 1 007 558
B) FORGÓESZKÖZÖK 2 824 873 – 2 824 873 1 963 009 – 1 963 009

I. Kész le tek 55 794 – 55 794 60 240 – 60 240
II. Kö ve te lé sek 582 098 – 582 098 482 450 – 482 450
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 520 693 – 1 520 693 699 925 – 699 925
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 666 288 – 666 288 720 394 – 720 394

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 83 804 045 – 83 804 045 83 499 210 – 83 499 210

D) SAJÁT TÕKE 79 459 628 – 79 459 628 79 750 060 – 79 750 060
1. In du ló tõ ke 2 792 998 – 2 792 998 2 792 998 – 2 792 998
2. Tõ ke vál to zá sok 76 666 630 – 76 666 630 76 957 062 – 76 957 062
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 263 398 – 1 263 398 568 949 – 568 949
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 230 871 – 1 230 871 533 216 – 533 216
II. Vál lal ko zá si tar ta lék 32 527 – 32 527 35 733 – 35 733

F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 081 019 – 3 081 019 3 180 201 – 3 180 201
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 836 077 – 1 836 077 1 989 397 – 1 989 397
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 387 203 – 387 203 417 157 – 417 157
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 857 739 – 857 739 773 647 – 773 647

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 83 804 045 – 83 804 045 83 499 210 – 83 499 210
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 9 310 356 9 791 275 9 410 992
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 3 167 152 3 271 997 3 103 671
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 5 945 609 7 647 740 7 216 466
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 13 609 525 15 479 631 14 343 547
05. El lá tot tak jut ta tá sai 28 034 119 137 109 347
06. Fel újí tás 722 996 1 182 541 975 464
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 465 943 3 963 636 1 599 408
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 36 249 615 41 455 957 36 758 895
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 389 133 424 973 388 542
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 389 133 424 973 388 542
12. Pénz for gal mi ki adá sok 36 638 748 41 880 930 37 147 437
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 304 818 395 961 4 627
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 54 106
15. Ki adá sok össze sen 37 943 566 42 276 891 37 206 170
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 2 813 743 3 445 528 2 472 745
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 9 705 140 10 207 412 10 000 743
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 796 100 989 721 755 296
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 70 000 77 000 77 558
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ge sen át vett pénz esz kö zök 21 753 743 23 158 789 22 689 178
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 6 980 833 8 050 772 8 050 772
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 35 068 726 37 801 450 35 917 962
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 2 672 752 2 461 046 535 026
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 2 672 752 2 461 046 535 026
26. Pénz for gal mi be vé te lek 37 741 478 40 262 496 36 452 988
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 202 088 2 014 395 1 863 154
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –87 131
29. Be vé te lek össze sen 37 943 566 42 276 891 38 229 011
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –2 283 619 –2 036 073 1 017 594
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 2 283 619 2 036 073 146 484
32. Ak tív és passzív mû ve le tek egyen le ge – – –141 237

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 1 448 351 – 1 448 351 612 665 – 612 665
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –184 953 – –184 953 –43 716 – –43 716
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 309 969 – 309 969 371 452 – 371 452
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye (–) 31 984 – 31 984 34 963 – 34 963
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 921 445 – 921 445 162 534 – 162 534
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 182 550 – 182 550 –24 709 – –24 709
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok –4 034 – –4 034 –9 182 – –9 182
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 10 227 – 10 227 4 627 – 4 627
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 1 110 188 – 1 110 188 133 270 – 133 270
11. A 10. sor ból az egész ség bizt. alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vány 75 777 – 75 777 87 788 – 87 788
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt 

pénz esz köz ma rad vány 501 125 – 501 125 405 285 – 405 285
13. Sza bad pénz ma rad vány 541 958 – 541 958 106 102 – 106 102

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el- 
szá molt be vé te lei 96 935 – 96 935 93 105 – 93 105

2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el- 
szá molt ki adá sai (–) 64 951 – 64 951 58 142 – 58 142

3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi  
ered mé nye 31 984 – 31 984 34 963 – 34 963

4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték- 
csök ke né si le írás (±) 2 475 – 2 475 2 538 – 2 538

5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és 
fel hasz nál ni ter ve zett ered mény (–) 28 324 – 28 324 32 238 – 32 238

6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály 
alap ján mó do sí tó egyéb té tel (–) –2 311 – –2 311 –1 389 – –1 389

7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz- 
for gal mi ered mé nye –1 126 – –1 126 –1 202 – –1 202

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

9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 21 757 – 21 757 30 336 – 30 336

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Kecs ke mét Me gyei Jo gú 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 Korm. rendelet szerint készítették el.

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

Csá nyi Im re s. k.,
könyv vizs gá ló
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Két hely Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 173 723 – 1 173 723 1 202 260 – 1 202 260
I. Im ma te ri á lis ja vak 5 075 – 5 075 3 655 – 3 655

II. Tár gyi esz kö zök 750 712 – 750 712 796 909 – 796 909
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 5 026 – 5 026 8 378 – 8 378
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 412 910 – 412 910 393 318 – 393 318
B) FORGÓESZKÖZÖK 46 694 – 46 694 40 567 – 40 567

I. Kész le tek 385 – 385 374 – 374
II. Kö ve te lé sek 5 737 – 5 737 6 895 – 6 895

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 33 568 – 33 568 25 400 – 25 400
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 004 – 7 004 7 898 – 7 898

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 220 417 – 1 220 417 1 242 827 – 1 242 827

D) SAJÁT TÕKE 1 163 007 – 1 163 007 1 199 935 – 1 199 935
1. In du ló tõ ke 42 761 – 42 761 42 761 – 42 761
2. Tõ ke vál to zá sok 1 120 246 – 1 120 246 1 157 174 – 1 157 174
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 28 543 – 28 543 20 199 – 20 199
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 28 543 – 28 543 20 199 – 20 199

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 28 867 – 28 867 22 693 – 22 693

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 5 185 – 5 185 – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 11 653 – 11 653 9 594 – 9 594

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 029 – 12 029 13 099 – 13 099

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 220 417 – 1 220 417 1 242 827 – 1 242 827

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 143 487 144 418 142 695
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 45 916 46 607 46 362
03. Do lo gi ki adá sok 78 433 87 864 86 248
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 15 766 33 996 33 720
05. El lá tot tak jut ta tá sai 500 500 460
06. Fel újí tás 32 046 72 601 60 030
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 9 600 11 236 14 646
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 325 748 397 222 384 161
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 5 784 5 784 5 747
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 5 784 5 784 5 747
12. Pénz for gal mi ki adá sok 331 532 403 006 389 908
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 33 892 5 965 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 894
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 365 424 408 971 390 802
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 29 071 29 694 31 554
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 131 383 131 467 126 732
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 23 300 23 300 27 340
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 6 000 6 000 7 386
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 148 025 188 245 195 567
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 110 786 155 586 155 583
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 331 779 372 706 381 193
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 500 500 371
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) 500 500 371
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 332 279 373 206 381 564
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 33 145 35 765 28 544
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 1 268
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 365 424 408 971 411 376
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) 5 284 5 284 25 576
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –5 284 –5 284 –5 376
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 374

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 32 736 – 32 736 24 766 – 24 766
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –4 193 – –4 193 –4 567 – –4 567
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – 7 221 – 7 221
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

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

(1±2–3–4) 28 543 – 28 543 12 978 – 12 978
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 5 420 – 5 420 5 027 – 5 027
 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) 33 963 – 33 963 18 005 – 18 005
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 Két hely 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  téte -
leit (be le ért ve az ön kor mány zat és an nak fel ügye le te alá tar to zó ön ál ló an gaz dál ko dó in téz mény mér leg ada ta it, pénz for -
gal mi je len té sét és pénz ma rad vány el szá mo lá sát), azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes ma gyar
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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 ma gyar szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer -
ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si 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, va la mint 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 Két hely 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 va lós ké pet ad.

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

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 779 263 – 2 779 263 3 938 922 – 3 938 922
I. Im ma te ri á lis ja vak 29 613 – 29 613 29 945 – 29 945
II. Tár gyi esz kö zök 2 654 453 – 2 654 453 3 826 397 – 3 826 397
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 21 620 – 21 620 12 450 – 12 450
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 73 577 – 73 577 70 130 – 70 130
B) FORGÓESZKÖZÖK 161 709 – 161 709 218 335 – 218 335

I. Kész le tek 12 062 – 12 062 11 321 – 11 321
II. Kö ve te lé sek 41 991 – 41 991 56 410 – 56 410
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 78 191 – 78 191 125 951 – 125 951
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 29 465 – 29 465 24 653 – 24 653

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 940 972 – 2 940 972 4 157 257 – 4 157 257

D) SAJÁT TÕKE 2 226 999 – 2 226 999 3 458 716 – 3 458 716
1. In du ló tõ ke 481 921 – 481 921 481 921 – 481 921
2. Tõ ke vál to zá sok 1 745 078 – 1 745 078 2 976 795 – 2 976 795
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 11 008 – 11 008 –88 396 – –88 396
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 11 008 – 11 008 –88 396 – –88 396
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 702 965 – 702 965 786 937 – 786 937
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 217 836 – 217 836 303 539 – 303 539
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 388 572 – 388 572 244 398 – 244 398
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 96 557 – 96 557 239 000 – 239 000

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 940 972 – 2 940 972 4 157 257 – 4 157 257
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 921 795 938 884 867 453
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 310 174 314 684 286 277
03. Do lo gi ki adá sok 581 310 636 024 566 728
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 71 352 97 104 39 135
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 150 1 150 1 066
06. Fel újí tás 31 784 33 864 33 292
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 499 821 1 521 829 1 266 114
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 3 417 386 3 543 539 3 060 065
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 176 724 176 724 117 808
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 176 724 176 724 117 808
12. Pénz for gal mi ki adá sok 3 594 110 3 720 263 3 177 873
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 11 251 22 690 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –4 721
15. Ki adá sok össze sen 3 605 361 3 742 953 3 173 152
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 229 378 254 931 235 070
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 484 129 496 557 488 156
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 107 813 107 813 29 540
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 29 523
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 2 471 027 2 537 563 2 193 868
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 360 194 1 613 641 1 613 641
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 3 292 347 3 396 864 2 946 634
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 307 226 307 226 131 835
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 307 226 307 226 131 835
26. Pénz for gal mi be vé te lek 3 599 573 3 704 090 3 078 469
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 5 788 38 863 38 861
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 143 161
29. Be vé te lek össze sen 3 605 361 3 742 953 3 260 491
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –130 502 –130 502 –74 570
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 130 502 130 502 14 027
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 147 882

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 76 534 – 76 534 125 012 – 125 012
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –65 526 – –65 526 –213 408 – –213 408
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 4 363 – 4 363 –23 110 – –23 110
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 6 645 – 6 645 –65 286 – –65 286
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –27 703 – –27 703 1 412 – 1 412
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány –21 058 – –21 058 –63 874 – –63 874
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 10 006 – 10 006 2 652 – 2 652
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz-

ma rad vány 45 490 – 45 490 48 759 – 48 759
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Az éves egy sze rû sí tett be szá mo lót a szám vi te li tör vény és az ál ta lá nos szám vi te li alap el vek sze rint ál lí tot ták össze. Az 
éves be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és költ ség ve té si teljesítésérõl valós képet ad.

Ma lom so ki Ist ván s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 118 992 – 1 118 992 1 101 429 – 1 101 429
I. Im ma te ri á lis ja vak – – – – – –

II. Tár gyi esz kö zök 1 115 976 – 1 115 976 1 098 378 – 1 098 378
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 016 – 3 016 3 051 – 3 051
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 31 131 – 31 131 22 843 – 22 843

I. Kész le tek 1 512 – 1 512 1 447 – 1 447
II. Kö ve te lé sek 5 299 – 5 299 4 506 – 4 506

III. Ér ték pa pí rok 8 351 – 8 351 5 680 – 5 680
IV. Pénz esz kö zök 5 483 – 5 483 1 198 – 1 198
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 486 – 10 486 10 011 – 10 011

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 150 123 – 1 150 123 1 124 271 – 1 124 271
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 1 126 670 – 1 126 670 1 062 055 – 1 062 055
1. In du ló tõ ke 65 421 – 65 421 65 421 – 65 421
2. Tõ ke vál to zá sok 1 061 249 – 1 061 249 996 634 – 996 634
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –453 – –453 –5 546 – –5 546
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –453 – –453 –5 546 – –5 546

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 23 906 – 23 906 67 762 – 67 762

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 6 090 – 6 090 49 262 – 49 262
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 394 – 1 394 1 745 – 1 745

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 422 – 16 422 16 755 – 16 755

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 150 123 – 1 150 123 1 124 271 – 1 124 271

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 167 965 181 652 177 821
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 57 072 61 940 60 003
03. Do lo gi ki adá sok 92 310 101 540 100 524
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 106 753 129 273 119 500
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 77 530 84 049 89 577
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 501 630 558 454 547 425
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – 1 508
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) – – 1 508
12. Pénz for gal mi ki adá sok 501 630 558 454 548 933
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 4 223 2 223 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –475
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 505 853 560 677 548 458
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 17 110 17 893 19 838
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 171 239 171 238 169 820
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 13 000 13 000 2 509
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 13 000 13 000 2 403
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 264 197 335 098 302 211
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 136 936 252 729 252 729
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 465 546 537 229 494 378
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 40 307 23 448 45 366
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – 4 096
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 40 307 23 448 49 462
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 505 853 560 677 543 840
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – 3 979
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 333
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 505 853 560 677 548 149
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –40 307 –23 448 –49 071
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 40 307 23 448 47 954
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 808
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 5483 – 5483 1198 – 1198
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –5936 – –5936 –6744 – –6744
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – –2096 – –2096
 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) –453 – –453 –3450 – –3450
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –1643 – –1643 69 – 69
 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) –2096 – –2096 –3381 – –3381
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 Ko csord Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló -
ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar -
dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az 
egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si
és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá -
nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Ko csord Köz ség Ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va -
gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Az ön kor mány zat in gat lan ka tasz ter nyil ván tar tá sá ban, va la mint a zár szám adás hoz ké szí tett va gyon ki mu ta tá sá ban
sze rep lõ ér ték ada to kat az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ada ta i val össz hang ban sze re pel te tik.

Lé va y né Ha ra szi Ilo na s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ko má rom Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 7 200 254 – 7 200 254 8 909 030 – 8 909 030
I. Im ma te ri á lis ja vak 16 377 – 16 377 11 974 – 11 974

II. Tár gyi esz kö zök 5 080 214 – 5 080 214 6 758 600 – 6 758 600
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 129 441 – 1 129 441 1 202 450 – 1 202 450
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 974 222 – 974 222 936 006 – 936 006
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 530 426 – 1 530 426 2 479 572 – 2 479 572

I. Kész le tek 14 100 – 14 100 13 164 – 13 164
II. Kö ve te lé sek 218 325 – 218 325 71 124 – 71 124

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 857 951 – 857 951 1 972 800 – 1 972 800
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 400 050 – 400 050 422 484 – 422 484

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 8 730 680 – 8 730 680 11 388 602 – 11 388 602

D) SAJÁT TÕKE 6 576 397 – 6 576 397 8 136 773 – 8 136 773
1. In du ló tõ ke 782 508 – 782 508 782 508 – 782 508
2. Tõ ke vál to zá sok 5 793 889 – 5 793 889 7 354 265 – 7 354 265
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 862 093 – 862 093 1 996 798 – 1 996 798
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 861 202 – 861 202 1 996 798 – 1 996 798

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 292 190 – 1 292 190 1 255 031 – 1 255 031

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 357 645 – 357 645 217 894 – 217 894
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 498 637 – 498 637 638 651 – 638 651

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 435 908 – 435 908 398 486 – 398 486

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 8 730 680 – 8 730 680 11 388 602 – 11 388 602

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 2 024 766 2 078 435 2 022 399
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 667 341 677 698 658 890
03. Do lo gi ki adá sok 1 498 223 1 908 278 1 805 402
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 102 227 367 977 309 066
05. El lá tot tak jut ta tá sai 200 200 200
06. Fel újí tás 400 105 650 550 552 789
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 676 020 2 565 380 1 243 212
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 6 368 882 8 248 518 6 591 958
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 75 839 198 065 162 896
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 75 839 198 065 162 896
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 6 444 721 8 446 583 6 754 854
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 521 207 641 991 –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –17 566
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 7 965 928 9 088 574 6 737 288
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 550 259 712 545 786 035
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 5 068 118 4 740 594 4 470 854
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 682 500 688 512 595 769
19. 18.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei 3 000 3 000 7 341
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 1 717 751 2 004 876 2 005 855
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 663 938 802 748 755 003
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 8 018 628 8 146 527 7 858 513
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 300 29 767 31 046
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) 300 29 767 31 046
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 8 018 928 8 176 294 7 889 559
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 877 667 879 901
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –37 633
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 8 018 928 9 053 961 8 731 827
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) 128 539 133 685 2 146 456
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –75 539 –168 298 –131 850
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –20 067

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 928 282 – 928 282 1 970 644 – 1 970 644
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 12 806 – 12 806 26 154 – 26 154
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –74 190 – –74 190 –13 588 – –13 588
 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) 866 898 – 866 989 1 983 210 – 1 983 210
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –241 965 – –241 965 – – –
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – –2 384 – –2 384
 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 (±) –13 465 – –13 465 3 376 – 3 376
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány

(5±6±7±8±9) 611 468 – 611 468 1 984 202 – 1 984 202
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 18 181 – 18 181 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán fe lül vizs gál tam Ko má rom Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett, éves költ ség -
ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv -
vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak 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 -
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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 szám vi te li 
el vek ben fog lal tak és a vo nat ko zó  kormány rendelet sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló – a je len té sünk ben fog lalt ada tok kal –  megbíz -
ható és va lós ké pet ad 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.

Kris tóf Já nos né s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 5 465 388 – 5 465 388 5 651 345 – 5 651 345
I. Im ma te ri á lis ja vak 46 781 – 46 781 38 987 – 38 987
II. Tár gyi esz kö zök 4 522 841 – 4 522 841 4 777 186 – 4 777 186
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 810 396 – 810 396 750 201 – 750 201
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 85 370 – 85 370 84 971 – 84 971
B) FORGÓESZKÖZÖK 736 048 – 736 048 356 165 – 356 165

I. Kész le tek 8 749 – 8 749 223 – 223
II. Kö ve te lé sek 387 925 – 387 925 200 677 – 200 677
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 181 090 – 181 090 119 271 – 119 271
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 158 284 – 158 284 35 994 – 35 994

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 201 436 – 6 201 436 6 007 510 – 6 007 510

D) SAJÁT TÕKE 5 230 232 – 5 230 232 5 484 055 – 5 484 055
1. In du ló tõ ke 122 187 – 122 187 110 593 – 110 593
2. Tõ ke vál to zá sok 5 108 045 – 5 108 045 5 373 462 – 5 373 462
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 169 846 – 169 846 80 977 – 80 977
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 169 846 – 169 846 80 977 – 80 977
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 801 358 – 801 358 442 478 – 442 478
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 151 779 – 151 779 173 692 – 173 692
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 480 051 – 480 051 194 498 – 194 498
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 169 528 – 169 528 74 288 – 74 288

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 201 436 – 6 201 436 6 007 510 – 6 007 510
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 807 598 849 782 827 666
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 262 730 277 171 269 977
03. Do lo gi ki adá sok 652 121 784 862 738 529
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 158 309 257 003 247 560
05. El lá tot tak jut ta tá sai 10 887 12 794 12 794
06. Fel újí tás 49 602 35 347 34 509
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 497 505 659 470 576 690
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 2 438 752 2 876 429 2 707 725
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 31 333 29 933 25 383
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 31 333 29 933 25 383
12. Pénz for gal mi ki adá sok 2 470 085 2 906 362 2 733 108
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 107 513 65 799 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –122 285
15. Ki adá sok össze sen 2 577 598 2 972 161 2 610 823
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 227 582 245 330 224 314
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 761 683 764 901 730 913
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 143 788 143 788 136 619
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 61 888 61 888 51 979
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 1 089 178 1 437 763 1 455 529
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 706 287 911 421 892 350
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 2 222 231 2 591 782 2 547 375
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 355 367 86 967 91 925
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 355 367 86 967 91 925
26. Pénz for gal mi be vé te lek 2 577 598 2 678 749 2 639 300
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 293 412 293 411
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –90 294
29. Be vé te lek össze sen 2 577 598 2 972 161 2 842 417
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –324 034 –57 034 133 061
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 324 034 57 034 66 542
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 31 991

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 181 088 – 181 088 119 271 – 119 271
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –11 242 – –11 242 –38 294 – –38 294
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya –5 070 – –5 070 –75 583 – –75 583
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 174 916 – 174 916 156 560 – 156 560
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –17 276 – –17 276 1 082 – 1 082
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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 157 640 – 157 640 157 642 – 157 642
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 Kõ szeg 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 meg bíz -
ha tó és valós képet ad.

Dr. Knapp Jó zsef s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Im ma te ri á lis ja vak 43 064 – 43 064 57 894 – 57 894
II. Tár gyi esz kö zök 20 144 604 – 20 144 604 21 994 002 – 21 994 002
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 336 550 – 336 550 338 019 – 338 019
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 1 499 616 – 1 499 616 1 440 798 – 1 440 798
B) FORGÓESZKÖZÖK

I. Kész le tek 5 551 – 5 551 5 274 – 5 274
II. Kö ve te lé sek 343 381 – 343 381 122 115 – 122 115
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 674 239 – 674 239 283 534 – 283 534
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 171 343 – 171 343 177 336 – 177 336

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 23 218 348 – 23 218 348 24 418 972 – 24 418 972
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE
1. In du ló tõ ke 930 455 – 930 455 930 455 – 930 455
2. Tõ ke vál to zá sok 21 015 681 – 21 015 681 22 424 360 – 22 424 360
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 678 395 – 678 395 303 564 – 303 564
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 31 161 – 31 161 41 962 – 41 962
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 395 470 – 395 470 561 325 – 561 325
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 167 186 – 167 186 157 306 – 157 306

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 23 218 348 – 23 218 348 24 418 972 – 24 418 972

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 1 592 499 1 648 922 1 572 976
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 507 027 524 310 502 865
03. Do lo gi ki adá sok 826 184 1 095 145 1 024 253
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 477 956 620 531 725 704
05. El lá tot tak jut ta tá sai 25 822 26 991 26 235
06. Fel újí tás 248 975 1 338 541 1 258 279
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 627 352 572 383 564 129
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 4 305 815 5 826 723 5 674 441
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 5 000 5 748 5 748
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 5 000 5 748 5 748
12. Pénz for gal mi ki adá sok 4 310 815 5 832 471 5 680 189
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 190 452 147 213 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 5 993
15. Ki adá sok össze sen 4 501 267 5 979 684 5 686 182
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 441 862 569 837 562 001
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 831 587 1 893 971 1 862 202
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 458 900 542 080 542 082
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 428 000 242 013 242 014
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 1 477 409 2 636 874 2 264 714
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 341 247 1 946 596 1 872 757
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 4 209 758 5 642 762 5 230 999
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 157 517 74 359 74 359
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 157 517 74 359 74 359
26. Pénz for gal mi be vé te lek 4 367 275 5 717 121 5 305 358
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 133 992 262 563 152 208
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –10 222
29. Be vé te lek össze sen 4 501 267 5 979 684 5 447 344
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –152 517 –68 611 –291 234
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 152 517 68 611 68 611
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –16 215
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 672 046 – 672 046 281 000 – 281 000
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 6 349 – 6 349 22 564 – 22 564
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 237 326 – 237 326 1 084 – 1 084
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 441 069 – 441 069 302 480 – 302 480
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 3 155 – 3 155 6 669 – 6 669
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 444 224 – 444 224 309 149 – 309 149
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 úgy ér té ke li, hogy mun ká ja kel lõ ala pot nyújt mi nõ sí tés nél kü li könyv vizs gá lói vé le mény meg adá -
sá hoz.

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

Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló Ma kó Vá ros Ön kor mány za tá nak va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg -
bíz ha tó és 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.

Egy ide jû leg ezen mi nõ sí tés nél kü li könyv vizs gá lói vé le mé nye met 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 46/A. § (5) be kez dés f) pont -
já ban rög zí tett kö te le zett sé gem alap ján hi te le sí tõ könyv vizs gá lói zá ra dék nak nyil vá ní tom.

Ber csik Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló
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Me gya szó Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 980 906 – 2 980 906 3 201 848 – 3 201 848
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 762 – 2 762 739 – 739
II. Tár gyi esz kö zök 2 900 016 – 2 900 016 3 124 846 – 3 124 846
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 49 590 – 49 590 52 430 – 52 430
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 28 538 – 28 538 23 833 – 23 833
B) FORGÓESZKÖZÖK 382 053 – 382 053 395 938 – 395 938

I. Kész le tek 873 – 873 1 584 – 1 584
II. Kö ve te lé sek 24 020 – 24 020 9 660 – 9 660
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 45 071 – 45 071 33 891 – 33 891
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 312 089 – 312 089 350 803 – 350 803

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 362 959 – 3 362 959 3 597 786 – 3 597 786

D) SAJÁT TÕKE 2 973 961 – 2 973 961 3 174 441 – 3 174 441
1. In du ló tõ ke 33 433 – 33 433 33 433 – 33 433
2. Tõ ke vál to zá sok 2 940 528 – 2 940 528 3 141 008 – 3 141 008
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 40 881 – 40 881 35 337 – 35 337
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 40 881 – 40 881 35 337 – 35 337
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 348 117 – 348 117 388 008 – 388 008
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 19 030 – 19 030 19 385 – 19 385
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 12 808 – 12 808 19 266 – 19 266
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 316 279 – 316 279 349 357 – 349 357

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 362 959 – 3 362 959 3 597 786 – 3 597 786

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 246 147 244 346 229 403
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 80 582 79 662 74 755
03. Do lo gi ki adá sok 140 534 139 108 117 410
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 269 041 280 695 280 562
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 4 318 4 318
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 393 413 279 449 241 585
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 129 717 1 027 578 948 033
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 5 700 5 700 5 700
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 5 700 5 700 5 700
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 135 417 1 033 278 953 733
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 891 1 892 –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 38 714
15. Ki adá sok össze sen 1 137 308 1 035 170 992 447
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 68 436 37 479 32 241
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 178 720 181 537 179 051
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 143 557 88 629 88 633
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 143 557 88 366 88 366
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 642 452 658 655 642 405
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 317 490 417 830 417 830
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 033 165 966 300 942 330
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 67 045 27 989 5 859
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 67 045 27 989 5 859
26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 100 210 994 289 948 189
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 37 098 40 881 40 881
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 33 078
29. Be vé te lek össze sen 1 137 308 1 035 170 1 022 148
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –61 345 –22 289 35 178
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 61 345 22 289 159
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –5 636

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 45 071 – 45 071 33 891 – 33 891
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –4 190 – –4 190 1 446 – 1 446
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – – – – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 40 881 – 40 881 35 337 – 35 337
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 2 634 – 2 634 10 290 – 10 290
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 43 515 – 43 515 45 627 – 45 627
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

ma rad vány 43 515 – 43 515 45 627 – 45 627
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

A 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Me gya szó Köz ség Ön kor mány za tá nak va gyo ni, pénz ügyi és
jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

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

Vé le mé nyem kor lá to zá sa nél kül fel hí vom Me gya szó Köz ség Ön kor mány zat ve ze tõ i nek fi gyel mét a kö vet ke zõk re:
a gaz dál ko dás vi te lét meg ha tá ro zó bel sõ sza bály za to kat fe lül kell vizs gál ni és a szük sé ges mó do sí tá so kat, ki egé szí té se -
ket az új szer ve ze ti fel épí tés nek, il let ve szám vi te li elõ írás nak megfelelõen el kell vé gez ni,  gon dos kod ni kell a füg gõ kö -
te le zett sé gek so ron kí vü li ren de zé sé rõl.

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

Me zõ csát Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 072 454 – 3 072 454 3 124 919 –2477 3 122 442
I. Im ma te ri á lis ja vak 5 524 – 5 524 5 050 –2477 2 573

II. Tár gyi esz kö zök 1 210 228 – 1 210 228 1 291 739 – 1 291 739
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 83 613 – 83 613 83 613 – 83 613
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 1 773 089 – 1 773 089 1 744 517 – 1 744 517

B) FORGÓESZKÖZÖK 316 254 – 316 254 262 880 – 262 880
I. Kész le tek 6 034 – 6 034 5 489 – 5 489

II. Kö ve te lé sek 28 806 – 28 806 29 414 – 29 414
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 254 670 –  254 670 195 817 – 195 817
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 26 744 – 26 744 32 160 – 32 160

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 388 708 – 3 388 708 3 387 799 –2477 3 385 322

D) SAJÁT TÕKE 2 297 163 – 2 297 163 2 173 491 –2477 2 171 014
1. In du ló tõ ke 114 907 – 114 907 114 907 – 114 907
2. Tõ ke vál to zá sok 2 182 256 – 2 182 256 2 058 584 –2477 2 056 107
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 217 080 – 217 080 132 566 – 132 566
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 217 080 – 217 080 132 566 – 132 566

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 874 465 – 874 465 1 081 742 – 1 081 742
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 787 648 – 787 648 933 455 – 933 455

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 22 483 – 22 483 52 876 – 52 876
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 64 334 – 64 334 95 411 – 95 411

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 388 708 – 3 388 708 3 387 799 –2477  3 385 322
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 535 611 576 466 565 743
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 173 386 186 654 182 928
03. Do lo gi ki adá sok 226 284 268 008 258 528
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 239 452 354 308 338 266
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 62 900 78 486 38 237
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 293 025 282 611 91 060
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 1 530 658 1 746 533 1 474 762
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – 390
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) – – 390
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 1 530 658 1 746 533 1 475 152
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 4 985 4 985 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 5 416
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 535 643 1 751 518 1 480 568
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 81 534 92 369 95 279
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 393 152 402 666 395 510
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 3 540 7 295 26 497
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 7 185 26 387
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 861 314 1 040 805 873 092
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 563 019 662 952 662 952
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 339 540 1 543 135 1 390 378
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 96 492 12 793 260
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) 96 492 12 793 260
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 436 032 1 555 928 1 390 638
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 99 611 195 590 142 586
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –674
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 535 643 1 751 518 1 532 550
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –96 492 –12 793 58 202
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 96 492 12 793 –130
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –6 090

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 234 484 – 234 484 143 880 – 143 880
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –17 404 – –17 404 –11 314 – –11 314
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 89 984 – 89 984 80 198 – 80 198
 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) 127 096 – 127 096 52 368 – 52 368
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –15 412 – –15 412 –5 922 – –5 922
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 111 684 – 111 684 46 446 – 46 446
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 904 – 904 560 – 560
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 101 931 – 101 931 44 285 – 44 285
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 8 849 – 8 849 1 601 – 1 601

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

A 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Me zõ csát Vá ros Ön kor mány za tá nak 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 – meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

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

Vé le mé nyem to váb bi kor lá to zá sa nél kül fel hí vom Me zõ csát Vá ros Ön kor mány za ta ve ze tõ i nek fi gyel mét a kö vet ke -
zõk re:

– a va gyon nyil ván tar tást az elõ írá sok nak meg fe le lõ en úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a ka tasz te ri nyil ván tar tás ada tai a
szám vi te li nyil ván tar tás ada ta i val egye zõ ek le gye nek,

– gon dos kod ni kell a kö te le zett ség vál la lá sok fo lya ma tos nyil ván tar tá sá ról, úgy, hogy a nyil ván tar tás ból meg ál la pít -
ha tó le gyen az éven kén ti kö te le zett ség vál la lá sok össze ge,

– a kö ve te lé sek ér té ke lé sét, mi nõ sí té sét a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vény 55. §-a, il let ve az ál lam ház tar tás
szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let
31. §-ában fog lal tak sze rint tel jes kö rû en el kell vé gez ni.

Gyõrf fi De zsõ s. k.,
könyv vizs gá ló
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Mind szent Vá ro si Ön kor mány zat egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 624 008 – 1 624 008 1 806 097 – 1 806 097
I. Im ma te ri á lis ja vak 9 715 – 9 715 5 199 – 5 199

II. Tár gyi esz kö zök 1 469 903 – 1 469 903 1 668 315 – 1 668 315
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 129 792 – 129 792 117 095 – 117 095
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 14 598 – 14 598 15 488 – 15 488
B) FORGÓESZKÖZÖK 199 367 – 199 367 135 730 – 135 730

I. Kész le tek 2 064 – 2 064 2 222 – 2 222
II. Kö ve te lé sek 59 913 – 59 913 32 124 – 32 124

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 103 630 – 103 630 70 610 – 70 610
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 33 760 – 33 760 30 774 – 30 774

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 823 375 – 1 823 375 1 941 827 – 1 941 827

D) SAJÁT TÕKE 1 637 735 – 1 637 735 1 722 406 – 1 722 406
1. In du ló tõ ke 184 243 – 184 243 184 243 – 184 243
2. Tõ ke vál to zá sok 1 453 492 – 1 453 492 1 538 163 – 1 538 163

E) TARTALÉKOK 55 766 – 55 766 42 957 – 42 957
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 38 380 – 38 380 42 957 – 42 957

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 17 386 – 17 386 – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 129 874 – 129 874 176 464 – 176 464

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 33 147 – 33 147 93 774 – 93 774
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 15 103 – 15 103 24 263 – 24 263

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 81 624 – 81 624 58 427 – 58 427

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 823 375 – 1 823 375 1 941 827 – 1 941 827

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 464 465 478 088 464 264
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 158 607 161 560 156 997
03. Do lo gi ki adá sok 295 287 266 470 245 385
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 74 755 158 321 152 905
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – 79
06. Fel újí tás 12 100 32 162 19 936
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 124 729 273 843 249 425
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 129 943 1 370 444 1 288 991
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 6 400 69 592 58 345
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 6 400 69 592 58 345
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 136 343 1 440 036 1 347 336
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok – – –2 986
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen 1 136 343 1 440 036 1 344 350
14/a Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 678 919 16 449 –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Ki adá sok össze sen (13+14) 1 815 262 1 456 485 1 344 350
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 88 695 117 157 106 844
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 380 773 384 839 376 557
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 4 900 44 363 28 791
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 400 40 363 25 637
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 980 873 671 552 670 172
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 945 499 476 784 476 784
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 455 241 1 217 911 1 182 364
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 320 021 132 197 152 163
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) 320 021 132 197 152 163
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 775 262 1 350 108 1 334 527
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 40 000 106 377 87 648
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –2 990
29. Be vé te lek össze sen (26+27) 1 815 262 1 456 485 1 419 185
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –313 621 –62 605 –18 979
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 313 621 62 605 93 818
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –4

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 57 209 – 57 209 44 396 – 44 396
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –1 443 – –1 443 –1 439 – –1 439
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 56 879 – 56 879 – – –
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 2 859 – 2 859 – – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) –3 972 – –3 972 42 957 – 42 957
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 103 – 103 4 880 – 4 880
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – –22 570 – –22 570
 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 20 240 – 20 240 – – –
 9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály

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

(5±6±7±8±9) 16 371 – 16 371 25 267 – 25 267
11. A 10. sor ból az kö te le zett ség gel ter helt ma rad -

vány – – – – – –
12. A 10. sor ból az eü. alap ból ma rad vány – – – – – –
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Egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
be vé te lei 23 099 – 23 099 – – –

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 20 240 – 20 240 – – –

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 2 859 – 2 859 – – –

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

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz -
nál ni ter ve zett ered mény (–) 20 240 – 20 240 – – –

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

 7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz for gal -
mi ered mé nye (3–4–5±6) –17 381 – –17 381 – – –

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

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

(7+8–9) –17 381 – –17 381 – – –
11. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés – – – – – –
12. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg –17 381 – –17 381 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Gaj dán né Szat má ri Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló
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Nagy cser kesz 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 335 930 – 335 930 602 307 – 602 307
I. Im ma te ri á lis ja vak 5 212 – 5 212 3 314 – 3 314

II. Tár gyi esz kö zök 256 931 – 256 931 525 206 – 525 206
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 73 787 – 73 787 73 787 – 73 787
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – – – – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 40 114 – 40 114 26 607 – 26 607
I. Kész le tek 263 – 263 242 – 242

II. Kö ve te lé sek 15 736 – 15 736 8 942 – 8 942
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 16 702 –  16 702 9 201 – 9 201
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 413 – 7 413 8 222 – 8 222

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 376 044 – 376 044 628 914 – 628 914

D) SAJÁT TÕKE 323 050 – 323 050 595 336 – 595 336
1. In du ló tõ ke 25 830 – 25 830 25 830 – 25 830
2. Tõ ke vál to zá sok 297 220 – 297 220 569 506 – 569 506
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 14 818 – 14 818 6 496 – 6 496
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 14 818 – 14 818 6 496 – 6 496

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 38 176 – 38 176 27 082 – 27 082
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 604 – 604 – – –

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 28 275 – 28 275 16 155 – 16 155
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 297 – 9 297 10 927 – 10 927

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 376 044 – 376 044 628 914 –  628 914

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 119 167 122 981 114 863
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 38 315 39 683 36 615
03. Do lo gi ki adá sok 106 784 111 106 75 406
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 25 817 77 637 65 877
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 23 517 23 394
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 24 565 27 940 26 207
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 314 648 402 864 342 362
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 9 133 9 133 10 773
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 9 133 9 133 10 773
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 323 781 411 997 353 135
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 668 668 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 809
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 324 449 412 665 353 944
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 10 614 10 614 10 825
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 124 487 124 552 121 010
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 399 399 –
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 107 245 213 373 212 978
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 81 353 196 396 196 396
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 242 745 348 938 344 813
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 81 704 47 551 –
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 81 704 47 551 –
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 324 449 396 489 344 813
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 16 176 15 980
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 1 630
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 324 449 412 665 362 423
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –72 571 –38 418 18 431
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 72 571 38 418 –10 773
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 821

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 16 702 – 16 702 9201 – 9201
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –1 884 – –1 884 –2705 – –2705
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – 196 – 196
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

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

(1±2–3–4) 14 818 – 14 818 6300 – 6300
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –2 110 – –2 110 –1208 – –1208
 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) 12 708 – 12 708 5092 – 5092
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

vány 12 708 – 12 708 – – –
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Nagy cser kesz Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. de cem ber 31-én
fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Az ön kor mány zat in gat lan ka tasz ter-nyil ván tar tá sá ban, va la mint a zár szám adás hoz ké szí tett va gyon ki mu ta tá sá ban
sze rep lõ ér ték ada to kat az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ada ta i val össz hang ban sze re pel te tik.

Lé va y né Ha ra szi Ilo na s. k.,
könyv vizs gá ló

Nagy kál ló Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 748 236 – 3 748 236 4 591 407 – 4 591 407
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 517 – 6 517 6 099 – 6 099

II. Tár gyi esz kö zök 2 159 668 – 2 159 668 3 042 926 –303 3 042 623
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 923 – 3 923 3 675 – 3 675
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 1 578 128 – 1 578 128 1 538 707 303 1 539 010
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 056 209 – 1 056 209 792 478 –74 321 718 157
 I.Kész -le tek 239 – 239 – – –

II. Kö ve te lé sek 93 063 – 93 063 107 436 –74 321 33 115
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 899 915 – 899 915 623 869 – 623 869
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 62 992 – 62 992 61 173 – 61 173

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 804 445 – 4 804 445 5 383 885 –74 321 5 309 564

D) SAJÁT TÕKE 3 768 393 – 3 768 393 4 638 874 –74 321 4 564 553
1. In du ló tõ ke 404 683 – 404 683 404 683 – 404 683
2. Tõ ke vál to zá sok 3 363 710 – 3 363 710 4 234 191 –74 321 4 159 870

E) TARTALÉKOK 882 524 – 882 524 613 703 – 613 703
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 882 524 – 882 524 613 703 – 613 703

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 153 528 – 153 528 131 308 – 131 308

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 2 398 –633 1 765 1 025 – 1 025
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 70 747 633 71 380 58 944 – 58 944

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 80 383 – 80 383 71 339 – 71 339

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 804 445 – 4 804 445 5 383 885 –74 321 5 309 564
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 886 268 980 798 934 086
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 292 792 322 919 308 237
03. Do lo gi ki adá sok 474 919 652 914 644 575
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 108 432 304 769 285 246
05. El lá tot tak jut ta tá sai 23 670 14 911 11 746
06. Fel újí tás 90 000 230 044 220 971
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 475 633 866 925 586 847
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 2 351 714 3 373 280 2 991 708
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – 480 480
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) – 480 480
12. Pénz for gal mi ki adá sok 2 351 714 3 373 760 2 992 188
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 226 800 162 329 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –1 819
15. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 2 578 514 3 536 089 2 990 369
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 138 062 163 057 167 111
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 021 363 1 178 269 1 189 910
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 10 180 10 980 12 243
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 5 205 5 205 5 648
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 1 198 390 1 290 689 1 354 063
21. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 994 109 1 156 701 1 156 702
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 2 367 995 2 642 995 2 723 327
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 210 459 1 000 40
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) 210 459 1 000 40
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 2 578 454 2 643 995 2 723 367
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 892 094 947 650
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –9 044
29. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 2 578 454 3 536 089 3 661 973
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –210 519 –520 679 269
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 210 459 520 –440
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –7 225

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 899 915 – 899 915 623 869 – 623 869
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –17 391 – –17 391 –10 166 – –10 166
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 34 400 – 34 400 – – –
 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) 848 124 – 848 124 613 703 – 613 703
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –26 684 – –26 684 4 995 – 4 995
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – –8 003 8 003 –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány
(5±6±7±8±9) 821 440 – 821 440 610 695 8 003 618 698

11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -
sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 3 779 – 3 779 1 984 – 1 984

12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -
vány 52 674 – 52 674 293 364 – 293 364

13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 764 987 – 764 987 315 347 8 003 323 350

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Az ön kor mány zat az éves be szá mo ló ját 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 szó ló jog sza bály ban fog lal tak alap ján ál lí tot ták össze. Az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze -
té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

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

Nagy ká ta Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 368 129 – 4 368 129 4 416 641 – 4 416 641
I. Im ma te ri á lis ja vak 16 225 – 16 225 30 370 – 30 370
II. Tár gyi esz kö zök 4 184 190 – 4 184 190 4 218 750 – 4 218 750
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 31 524 – 31 524 37 430 – 37 430
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 136 190 – 136 190 130 091 – 130 091
B) FORGÓESZKÖZÖK 240 571 – 240 571 250 151 – 250 151

I. Kész le tek 12 228 – 12 228 14 940 – 14 940
II. Kö ve te lé sek 113 690 – 113 690 66 959 – 66 959
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 50 430 – 50 430 96 448 – 96 448
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 64 223 – 64 223 71 804 – 71 804

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 608 700 – 4 608 700 4 666 792 – 4 666 792

17. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1629



Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 4 445 257 – 4 445 257 3 328 616 – 3 328 616
1. In du ló tõ ke 318 580 – 318 580 318 580 – 318 580
2. Tõ ke vál to zá sok 4 126 677 – 4 126 677 3 010 036 – 3 010 036
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 11 068 – 11 068 66 148 – 66 148
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 11 068 – 11 068 66 148 – 66 148
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 152 385 – 152 385 1 272 028 – 1 272 028
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 48 790 – 48 790 1 169 924 – 1 169 924
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 103 595 – 103 595 102 104 – 102 104

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 608 710 – 4 608 710 4 666 792 – 4 666 792

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 1 210 175 1 220 028 1 196 889
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 397 132 399 442 387 919
03. Do lo gi ki adá sok 509 752 579 263 590 859
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 1 499 769 1 572 016 1 543 165
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 500 5 400 5 068
06. Fel újí tás 73 657 103 946 51 556
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 242 956 1 141 507 126 178
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 4 934 941 5 021 602 3 901 634
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 16 664 27 033 27 033
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 16 664 27 033 27 033
12. Pénz for gal mi ki adá sok 4 951 605 5 048 635 3 928 667
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 65 142 19 048 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 7 571
15. Ki adá sok össze sen 5 016 747 5 067 683 3 936 238
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 141 870 143 597 146 046
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 044 941 1 045 743 1 031 834
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 68 200 68 200 43 633
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 68 200 68 200 43 552
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 3 449 347 3 474 314 2 745 789
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 309 048 1 367 935 1 346 963
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 4 704 358 4 731 854 3 967 302
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 309 351 308 412 16 445
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 309 351 308 412 16 445
26. Pénz for gal mi be vé te lek 5 013 709 5 040 266 3 983 747
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 3 038 27 417 27 418
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 550
29. Be vé te lek össze sen 5 016 747 5 067 683 4 009 615
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –292 687 –281 379 93 086
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 292 687 281 379 –10 588
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –9 121
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 50 245 – 50 245 96 204 – 96 204
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –39 177 – –39 177 –30 056 – –30 056
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

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

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 11 068 – 11 068 66 148 – 66 148
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –10 628 – –10 628 –30 868 – –30 868
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok 11 913 – 11 913 –427 – –
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 12 353 – 12 353 34 853 – 35 280
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 Nagy ká ta Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vonatkozó
kormányrendelet szerint készítették el.

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

Vö rös Sán dor s. k.,
könyv vizs gá ló
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Nagy ko vá csi Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 10 992 352 – 10 992 352 11 279 541 –6 800 11 272 741
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 625 – 1 625 2 697 – 2 697
II. Tár gyi esz kö zök 10 246 620 – 10 246 620 10 343 056 – 10 343 056
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 53 237 – 53 237 111 522 –6 800 104 722
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 690 870 – 690 870 822 266 – 822 266
B) FORGÓESZKÖZÖK 507 919 –574 507 345 401 592 8 523 410 115

I. Kész le tek 230 – 230 319 – 319
II. Kö ve te lé sek 52 075 –574 51 501 162 520 1 723 164 243
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 428 353 – 428 353 213 344 6 800 220 144
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 27 261 – 27 261 25 409 – 25 409

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 11 500 271 –574 11 499 697 11 681 133 1 723 11 682 856

D) SAJÁT TÕKE 11 056 117 –574 11 055 543 11 229 759 1 723 11 231 482
1. In du ló tõ ke 244 360 – 244 360 244 360 – 244 360
2. Tõ ke vál to zá sok 10 811 757 –574 10 811 183 10 985 399 1 723 10 987 122
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 284 311 – 284 311 143 338 – 143 338
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 284 311 – 284 311 143 338 – 143 338
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 159 843 – 159 843 308 036 – 308 036
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 100 000 – 100 000 206 707 – 206 707
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 38 699 – 38 699 78 163 – 78 163
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 21 144 – 21 144 23 166 – 23 166

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 11 500 271 –574 11 499 697 11 681 133 1 723 11 682 856

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 261 667 249 241 248 892
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 80 396 80 252 80 134
03. Do lo gi ki adá sok 261 302 182 418 181 709
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 28 494 118 392 120 337
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 187 831 117 866 111 449
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 601 319 184 828 183 801
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 421 009 932 997 926 322
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 3 904 3 904 3 904
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 3 904 3 904 3 904
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 424 913 936 901 930 226
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 21 469 107 775 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –1 852
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Ki adá sok össze sen 1 446 382 1 044 676 928 374
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 114 088 48 853 57 942
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 335 536 304 728 287 363
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 426 325 36 073 35 971
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 230
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 177 118 246 517 267 000
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 121 298 204 385 204 385
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 053 067 636 171 648 276
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 226 229 129 404 140 977
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 226 229 129 404 140 977
26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 279 296 765 575 789 253
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 167 086 279 101 –
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 2 022
29. Be vé te lek össze sen 1 446 382 1 044 676 791 275
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –222 325 –125 500 –278 046
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 222 325 125 500 137 073
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 3 874

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 278 194 – 278 194 141 095 – 141 095
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 6 117 – 6 117 2 243 – 2 243
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – – – – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 284 311 – 284 311 143 338 – 143 338
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 907 – 907 581 – 581
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 285 218 – 285 218 143 919 – 143 919
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 Nagy ko vá csi Nagy köz ség Ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak
ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog -
lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû -
sí tett éves be szá mo lót alap ve tõ en a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, to váb bá a 249/2000. 
(XII. 24.) Korm. ren de let sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló az ön kor mány zat 2005. de cem -
ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl alap ve tõ en  megbíz -
ható és valós képet ad.
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A könyv vizs gá lói zá ra dé kot kor lá to zás sal ad juk ki, mi u tán az egyéb ak tív és passzív el szá mo lá sok nin cse nek meg fe -
le lõ ana li ti kus nyil ván tar tás sal alá tá maszt va, és tisz tá zat lan tételek is szerepelnek.

A 2005. évi egy sze rû sí tett be szá mo lót a fen ti kor lá to zás sal mi nõ sít jük köz zé té tel re al kal mas nak és tes tü le ti elõ ter jesz -
tés re továbbíthatónak.

Tóth Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 330 207 331 910
I. Im ma te ri á lis ja vak – –
II. Tár gyi esz kö zök 330 207 331 880
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 30
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 8 633 6 391
I. Kész le tek – –
II. Kö ve te lé sek 2 214 2 313
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 1 828 1 812
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 4 591 2 266

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 338 840 338 301

D) SAJÁT TÕKE 330 025 330 025
1. In du ló tõ ke 30 442 30 442
2. Tõ ke vál to zá sok 299 583 302 638
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK –978 –2 849
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –978 –2 849
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 9 793 8 075
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 200 –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 196 1 148
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 397 6 927

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 338 840 338 301

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi 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. Sze mé lyi jut ta tá sok 89 918 94 037 85 101
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 29 276 30 917 28 773
03. Do lo gi ki adá sok 61 505 61 069 38 042
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 4 260 11 696 14 651
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 12 212 11 906
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 400 1 580 1 158
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 185 359 211 511 179 631
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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. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 200 1 200 1 437
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 1 200 1 200 1 437
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 186 559 212 711 181 068
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 527 1 527 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –2 325
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 188 086 214 238 178 743
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 7 176 7 780 8 328
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 56 233 58 358 58 013
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 7 125 6 000 1 077
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 7 125 6 000 1 077
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 85 222 109 245 111 779
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 81 622 94 577 94 577
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+16+18+20) 155 756 181 383 179 197
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 32 330 32 330 –
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 32 330 32 330 –
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 188 086 213 713 179 197
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 525 3 805
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –472
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 188 086 214 238 182 530
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)] –31 330 –31 330 3 371
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 31 330 31 330 –1 437
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 1 853

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 1828 1810
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –2806 –4659
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radványa (–) –1962 –3944
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) 984 1095
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók(±)–1349 –1349 82
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±8±8±9) –365 1177
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 Né zsa Köz ség Önkor mány zatának egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it,
azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül -
vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves be szá -
mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint
készítették el.

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

Ba racs ka i né dr. Bo ór Ju dit s. k.,
könyv vizs gá ló
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Or go vány Község Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 858 244 – 858 244 861 196 – 861 196
I. Im ma te ri á lis ja vak 325 – 325 216 – 216

II. Tár gyi esz kö zök 230 927 – 230 927 250 900 – 250 900
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 76 647 – 76 647 77 300 – 77 300
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 550 345 – 550 345 532 780 – 532 780
B) FORGÓESZKÖZÖK 80 597 – 80 597 90 918 – 90 918

I. Kész le tek 561 – 561 509 – 509
II. Kö ve te lé sek 18 340 – 18 340 35 393 – 35 393

III. Ér ték pa pí rok 27 645 – 27 645 24 683 – 24 683
IV. Pénz esz kö zök 21 815 – 21 815 18 643 – 18 643
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 236 – 12 236 11 690 – 11 690

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 938 841 – 938 841 952 114 – 952 114

D) SAJÁT TÕKE 774 258 – 774 258 792 268 – 792 268
1. In du ló tõ ke 82 141 – 82 141 82 141 – 82 141
2. Tõ ke vál to zá sok 692 117 – 692 117 710 127 – 710 127
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 17 031 – 17 031 10 903 – 10 903
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 17 031 – 17 031 10 903 – 10 903

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 147 552 – 147 552 148 943 – 148 943

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 110 190 – 110 190 109 616 – 109 616
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 20 342 – 20 342 19 897 – 19 897

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 17 020 – 17 020 19 430 – 19 430

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 938 841 – 938 841 952 114 – 952 114

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 182 990 183 190 183 169
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 60 371 60 560 60 554
03. Do lo gi ki adá sok 73 830 84 999 84 995
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 79 107 96 870 96 859
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 80 77
06. Fel újí tás 6 400 29 050 29 074
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 15 184 6 250 6 210
08. Hi te lek ki adá sai – – 1 674
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 417 882 460 999 462 612
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok – – –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –546
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 417 882 460 999 462 066
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 9 650 20 960 20 950
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 196 103 190 516 188 562
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 5 420 5 411
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 5 420 5 411
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 215 191 238 552 238 210
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 152 005 214 303 213 968
20. Hi te lek be vé te lei – – 389
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – 2 962
22. Pénz for gal mi be vé te lek (14+15+16+18+20+21) 420 944 455 448 456 484
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 11 481 11 481
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 2 410
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 420 944 466 929 470 375

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 21 815 – 21 815 18 643 – 18 643
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –4 784 – –4 784 –7 740 – –7 740
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

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

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

(1±2–3–4) 17 031 – 17 031 10 903 – 10 903
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) – – – – – –
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –1 493 – –1 493 –5 326 – –5 326
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

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

(5±6±7±8±9) 15 538 – 15 538 5 577 – 5 577
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 Or go vány Köz ség Ön kor mány za tá nak 2005. évi költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és
té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes ma gyar nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal -
tak sze rint fe lül vizs gál tam. En nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett
éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tv.-ben, va la mint az an nak vég re haj tá sá ra ki adott
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak nak és az ál ta lá nos szám vi te li alap el vek nek meg fe le lõ en ké szí tet ték el.
Vé le mé nyem sze rint a 2005. évi költ ség ve té si be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei
2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz -
ha tó és valós képet ad.

Dé tár Ma ri an na s. k.,
könyv vizs gá ló
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Pest Me gye Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 18 714 648 – – 20 300 246 – 20 300 246
I. Im ma te ri á lis ja vak 121 792 – – 145 776 – 145 776

II. Tár gyi esz kö zök 17 880 227 – – 19 619 525 – 19 619 525
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 123 160 – – 138 288 – 138 288
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 589 469 – – 396 657 – 396 657
B) FORGÓESZKÖZÖK 23 210 193 – – 14 147 142 – 14 147 142

I. Kész le tek 392 018 – – 426 309 – 426 309
II. Kö ve te lé sek 18 780 404 – – 9 977 591 – 9 977 591

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 3 085 734 – – 2 641 111 – 2 641 111
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 952 037 – – 1 102 131 – 1 102 131

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 41 924 841 – – 34 447 388 – 34 447 388

D) SAJÁT TÕKE 26 462 324 – – 18 234 150 – 18 234 150
1. In du ló tõ ke 5 767 551 – – 5 739 459 – 5 739 459
2. Tõ ke vál to zá sok 20 694 773 – – 12 494 691 – 12 494 691
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 386 819 – – 1 054 130 – 1 054 130
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 386 358 – – 1 053 013 – 1 053 013

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 461 – – 1 117 – 1 117
F) KÖTELEZETTSÉGEK 14 075 698 – – 15 159 108 – 15 159 108

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 84 872 – – 95 713 – 95 713
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 11 341 527 – – 12 375 934 – 12 375 934

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 649 299 – – 2 687 461 – 2 687 461

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 41 924 841 – – 34 447 388 – 34 447 388

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 14 708 515 15 871 387 15 550 932
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 4 773 934 5 125 130 5 034 514
03. Do lo gi ki adá sok 9 954 421 11 653 302 11 232 997
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 615 592 932 231 938 128
05. El lá tot tak jut ta tá sai 697 270 831 908 813 960
06. Fel újí tás 725 470 807 209 778 734
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 167 024 2 072 192 1 967 209
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 32 642 226 37 203 359 36 316 474
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 41 500 50 190 55 055
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 41 500 50 190 55 055
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 32 683 726 37 253 549 36 371 529

1638 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 17. szám



Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 717 327 101 186 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 149 290
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 34 401 053 37 354 735 36 520 819
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 3 716 801 4 109 612 3 957 162
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 9 735 528 10 262 524 10 161 400
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 502 000 295 943 298 643
19. 18.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei – – –
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 18 715 626 20 208 253 20 884 012
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 8 834 022 8 599 099 8 570 743
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 32 669 955 34 876 332 35 301 217
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 1 731 098 468 639 737 623
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 1 731 098 468 639 737 623
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 34 401 053 35 344 971 36 038 840
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 2 009 764 1 957 479
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 42 104
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 34 401 053 37 354 735 38 038 423
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –1 689 598 –418 449 942 222
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 1 689 598 418 449 682 568
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –107 186

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 2 526 102 – 2 526 102 2 086 227 – 2 086 227
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –1 139 283 – –1 139 283 –1 032 097 – –1 032 097
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 206 642 – 206 642 234 191 – 234 191
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 461 – 461 1 117 – 1 117
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 1 179 716 – 1 179 716 818 822 – 818 822
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –52 870 – –52 870 –166 667 – –166 667
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –341 – –341 – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

alap ján mó do sí tó té tel (±) –2 433 – –2 433 –16 892 – –16 892
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány

(5±6±7±8±9) 1 124 072 – 1 124 072 635 263 – 635 263
11. Eb bõl: egész ség biz tos. alap ból foly. pe. ma radv. 16 550 – 16 550 6 030 – 6 030
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Egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
be vé te lei 44 381 – 44 381 40 832 – 40 832

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 43 920 – 43 920 39 715 – 39 715

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 461 – 461 1 117 – 1 117

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 77 – 77 97 – 97

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz -
nál ni ter ve zett ered mény (–) 461 – 461 1 117 – 1 117

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

 7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz for gal -
mi ered mé nye (3–4–5±6) –77 – –77 –97 – –97

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

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

(7+8–9) –77 – –77 –97 – –97
11. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés – – – – – –
12. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 461 – 461 1 117 – 1 177

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az ön kor mány zat össze vont egy sze rû sí tett éves 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 össze vont éves költ -
ség ve té si be szá mo lót a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vény ben és az ál lam ház tar tás szer ve ze ti be szá mo ló ké szí té si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos
szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Az össze vont éves költ ség ve té si be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó
és va lós ké pet ad. Az in gat lan ka tasz ter nyil ván tar tás ban és a va gyon ki mu ta tás ban sze rep lõ ér ték ada tok az éves költ ség -
ve té si be szá mo ló ada ta i val össz hang ban van nak. A ren de let össz hang ban van az éves költ ség ve té si be szá mo ló val, meg -
fe lel a ha tá lyos tör vé nyek kö ve tel mé nye i nek.

Dr. Rocs kai Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló
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Pét für dõ Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 844 534 –8 553 1 835 981 1 885 525 – 1 885 525
I. Im ma te ri á lis ja vak 213 – 213 1 904 – 1 904

II. Tár gyi esz kö zök 1 119 402 – 1 119 402 1 190 663 – 1 190 663
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 73 982 –8 553 65 429 65 429 – 65 429
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 650 937 – 650 937 627 529 – 627 529
B) FORGÓESZKÖZÖK 293 209 –1 787 291 422 351 778 – 351 778

I. Kész le tek 1 528 – 1 528 1 532 – 1 532
II. Kö ve te lé sek 84 210 –1 787 82 423 17 171 – 17 171

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 184 506 – 184 506 308 817 – 308 817
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 22 965 – 22 965 24 258 – 24 258

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 137 743 –10 340 2 127 403 2 237 303 – 2 237 303

D) SAJÁT TÕKE 1 526 044 –2 559 1 523 485 1 595 189 – 1 595 189
1. In du ló tõ ke 92 397 – 92 397 92 397 – 92 397
2. Tõ ke vál to zá sok 1 433 647 –2 559 1 431 088 1 502 792 – 1 502 792
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 179 009 – 179 009 307 364 – 307 364
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 179 009 – 179 009 307 364 – 307 364

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 432 690 –7 781 424 909 334 750 – 334 750

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 289 891 – 289 891 258 832 – 258 832
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 114 337 –7 781 106 556 50 207 – 50 207

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 28 462 – 28 462 25 711 – 25 711

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 137 743 –10 340 2 127 403 2 237 303 – 2 237 303

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 428 291 438 964 432 470
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 133 745 136 369 135 172
03. Do lo gi ki adá sok 189 958 236 079 187 945
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 47 818 77 698 77 705
05. El lá tot tak jut ta tá sai 1 668 1 668 1 668
06. Fel újí tás 29 296 34 985 26 697
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 190 022 100 558 82 885
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 020 798 1 026 321 944 542
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 20 706 20 706 20 706
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 20 706 20 706 20 706
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 041 504 1 047 027 965 248
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 28 704 233 594 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 293
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 070 208 1 280 621 966 541
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 31 520 76 485 78 016
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 678 845 782 998 771 777
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 695 481
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 695 373
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 167 170 191 434 193 329
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 136 034 171 738 171 738
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 877 535 1 051 612 1 043 603
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 44 443 – –
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 50 000 50 000 50 000
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 94 443 50 000 50 000
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 971 978 1 101 612 1 093 603
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 98 000 179 009 179 009
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –2 749
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 069 978 1 280 621 1 269 863
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –73 737 –29 294 278 070
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 73 737 29 294 29 294
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –4 042

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 184 504 – 184 504 308 817 – 308 817
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –5 495 – –5 495 –1 453 – –1 453
 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) 179 009 – 179 009 307 364 – 307 364
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –4 292 – –4 292 –1 225 – –1 225
 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) 174 717 – 174 717 306 139 – 306 139
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat az egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés, könyv vi te li mér leg, pénz ma rad vány- és ered mény ki mu ta -
tás (1–4. sz. mel lék let) fe lül vizs gá la ta so rán olyan hi á nyos sá go kat nem ta pasz talt, amely mi att a be szá mo lót füg gõ, kor -
lá to zott vagy el uta sí tó zá ra dék kal kel le ne el lát ni. Ezért a be szá mo ló nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz hoz zá já rul, a  beszá -
molót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak sze rint el fo gad ja.
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A könyv vizs gá lói zá ra dé kot a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tv. 158. § (1) be kez dé se alap ján a kö vet ke zõk sze rint
 adja meg:

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

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

Kiss Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 355 579 –5 433 1 350 146 1 338 807 – 1 338 807
I. Im ma te ri á lis ja vak 244 – 244 287 – 287
II. Tár gyi esz kö zök 1 354 246 –4 811 1 349 435 1 134 909 – 1 134 909
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 467 – 467 216 – 216
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 622 –622 – 203 395 – 203 395
B) FORGÓESZKÖZÖK 63 497 – 63 497 55 946 – 55 946

I. Kész le tek 330 – 330 352 – 352
II. Kö ve te lé sek 25 437 – 25 437 8 951 – 8 951
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 31 040 – 31 040 40 300 – 40 300
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 6 690 – 6 690 6 343 – 6 343

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 419 076 –5 433 1 413 643 1 394 753 – 1 394 753

D) SAJÁT TÕKE 1 355 239 –5 433 1 349 806 1 327 136 – 1 327 136
1. In du ló tõ ke 29 366 – 29 366 29 366 – 29 366
2. Tõ ke vál to zá sok 1 325 873 –5 433 1 320 440 1 297 770 – 1 297 770
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 27 324 – 27 324 36 236 – 36 236
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 27 324 – 27 324 36 236 – 36 236
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 36 513 – 36 513 31 381 – 31 381
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 18 276 – 18 276 15 866 – 15 866
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 7 831 – 7 831 5 108 – 5 108
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 406 – 10 406 10 407 – 10 407

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 419 076 –5 433 1 413 643 1 394 753 – 1 394 753
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len té s
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 128 918 128 521 126 525
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 42 124 42 023 40 453
03. Do lo gi ki adá sok 71 734 78 196 69 937
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 8 953 18 559 24 136
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok – 685 1 282
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 251 729 267 984 262 333
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 580 1 580 1 184
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 1 580 1 580 1 184
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 253 309 269 564 263 517
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 5 276 13 485 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –347
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 258 585 283 049 263 170
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 11 183 13 138 14 779
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 137 792 133 750 132 551
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 1 065 1 065
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 96 003 111 173 123 394
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 91 248 98 039 98 039
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 244 978 259 126 271 789
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 4 607 607 640
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 4 607 607 640
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 249 585 259 733 272 429
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 9 000 23 316 23 316
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 1
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 258 585 283 049 295 746
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–08–13) 

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)] –3 027 973 32 772
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 248 005 258 153 271 245
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 348

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 31 040 – 31 040 40 300 – 40 300
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –3 716 – –3 716 –4 064 – –4 064
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) 6 877 – 6 877 11 004 – 11 004
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 
(1±2–3–4) 20 447 – 20 447 25 232 – 25 232

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 4 427 – 4 427 1 772 – 1 772
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) 24 874 – 24 874 27 004 – 27 004
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. Kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány – – – 1 131 – 1 131
13. Sza bad pénz ma rad vány 24 874 – 24 874 25 873 – 25 873

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

A 2005. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Pi lisszent ke reszt 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 összhangban vannak.

Vé le mé nyem kor lá to zá sa nél kül fel hí vom Pi lisszent ke reszt Köz sé gi Ön kor mány zat ve ze tõ i nek fi gyel mét a
következõkre:

– gon dos kod ni kell a kö te le zett ség vál la lá sok pon tos és nap ra kész nyil ván tar tá sá ról az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend -
jé rõl szó ló 216/1998. (XII. 31.) Korm. ren de let ben fog lalt elõírásokban megfelelõen,

– az adó sok ér té ke lé sét, mi nõ sí té sét a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vény 55. §-a, il let ve az ál lam ház tar tás  szer -
vezetei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let
31. §-ában foglaltak szerint a jövõben el kell végezni,

– év köz ben az ál lam ház tar tás ról szó ló tör vény 93. § (1) be kez dé se, va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ben fog lal ta kat fi gye lem be vé ve gon dos kod ni kell elõ irány zat-mó do sí tá sok
idõben történõ elvégzésérõl.

Gyõrf fi De zsõ s. k.,
könyv vizs gá ló
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So mogy jád Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 515 872 – 1 515 872 1 495 187 – 1 495 187
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 086 – 2 086 1 187 – 1 187
II. Tár gyi esz kö zök 991 597 – 991 597 987 715 – 987 715
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 7 837 – 7 837 7 897 – 7 897
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 514 352 – 514 352 498 388 – 498 388
B) FORGÓESZKÖZÖK 60 051 – 60 051 98 083 – 98 083

I. Kész le tek 798 – 798 781 – 781
II. Kö ve te lé sek 2 509 – 2 509 3 059 – 3 059
III. Ér ték pa pí rok 27 665 – 27 665 48 613 – 48 613
IV. Pénz esz kö zök 16 486 – 16 486 29 772 – 29 772
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 593 – 12 593 15 858 – 15 858

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 575 923 – 1 575 923 1 593 270 – 1 593 270

D) SAJÁT TÕKE 1 518 428 – 1 518 428 1 490 791 – 1 490 791
1. In du ló tõ ke 30 257 – 30 257 30 257 – 30 257
2. Tõ ke vál to zá sok 1 488 171 – 1 488 171 1 460 534 – 1 460 534
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 15 995 – 15 995 33 192 – 33 192
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 15 995 – 15 995 33 192 – 33 192
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 41 500 – 41 500 69 287 – 69 287
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 9 330 – 9 330 32 069 – 32 069
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 19 086 – 19 086 24 780 – 24 780
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 084 – 13 084 12 438 – 12 438

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 575 923 – 1 575 923 1 593 270 – 1 593 270

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 175 279 184 875 179 528
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 57 468 60 923 57 680
03. Do lo gi ki adá sok 103 175 111 554 108 616
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 65 583 70 933 67 481
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 8 000 15 142 5 438
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 205 200 55 956 19 579
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 614 705 499 383 438 322
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 6 750 13 830 13 250
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 19 521
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 6 750 13 830 32 771
12. Pénz for gal mi ki adá sok 621 455 513 213 471 093
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 5 301 1 722 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 3 265
15. Ki adá sok össze sen 626 756 514 935 474 358
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 41 124 41 499 46 001
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 100 531 103 332 102 809
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 17 700 19 200 22 533
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 8 700 8 700 21 008
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 367 210 314 858 304 564
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 170 476 219 709 219 709
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 526 565 478 889 475 907
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 96 191 19 857 12 383
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 96 191 19 857 12 383
26. Pénz for gal mi be vé te lek 622 756 498 746 488 290
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 4 000 16 189 16 189
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –646
29. Be vé te lek össze sen 626 756 514 935 503 833
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –89 441 –6 027 53 774
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 89 441 6 027 –20 388
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –3 911

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 16 486 – 16 486 29 772 – 29 772
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –491 – –491 3 420 – 3 420
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

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

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 15 995 – 15 995 33 192 – 33 192
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 193 – 193 729 – 729
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 16 188 – 16 188 33 921 – 33 921
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

ma rad vány 10 288 – 10 288 16 393 – 16 393
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány 5 900 – 5 900 17 528 – 17 528
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán So mogy jád Köz ség Ön kor mány zat 2005. évi 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 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. ren de let -
ben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a So mogy jád 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 va lós ké pet ad.

Sán dor Ist ván s. k.,
könyv vizs gá ló

Süt tõ 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 455 624 – 455 624 461 343 – 461 343
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 002 – 2 002 70 – 70

II. Tár gyi esz kö zök 283 476 – 283 476 298 004 – 298 004
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 17 654 – 17 654 16 761 – 16 761
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 152 492 – 152 492 146 508 – 146 508

B) FORGÓESZKÖZÖK 112 841 – 112 841 90 760 – 90 760
I. Kész le tek – – – – – –

II. Kö ve te lé sek 27 385 – 27 385 14 304 – 14 304
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 80 892 – 80 892 71 361 – 71 361
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 4 564 – 4 564 5 095 – 5 095

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 568 465 – 568 465 552 103 – 552 103

D) SAJÁT TÕKE 470 943 – 470 943 462 949 – 462 949
1. In du ló tõ ke 38 515 – 38 515 38 515 – 38 515
2. Tõ ke vál to zá sok 432 428 – 432 428 424 434 – 424 434
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 77 461 – 77 461 68 798 – 68 798
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 77 461 – 77 461 68 798 – 68 798

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 20 061 – 20 061 20 356 – 20 356
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 2 963 – 2 963 2 148 – 2 148

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 9 103 – 9 103 10 550 – 10 550
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 995 – 7 995 7 658 – 7 658

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 568 465 – 568 465 552 103 – 552 103
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 104 618 108 060 102 285
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 33 733 34 787 32 646
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 72 244 73 591 61 352
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 31 849 33 368 31 084
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 12 490 13 140 11 935
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 27 692 29 720 9 059
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 282 626 292 666 248 361
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 3 105 1 905 1 902
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 3 105 1 905 1 902
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 285 731 294 571 250 263
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 18 765 29 642 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 531
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 304 496 324 213 250 794
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 10 387 13 330 13 678
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 126 235 124 262 117 617
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 6 527 6 527 7 765
19. 18.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei 423 423 587
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 90 725 99 057 101 385
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 76 076 90 685 90 685
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 233 874 243 176 240 445
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 622 622 1 155
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) 622 622 1 155
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 234 496 243 798 241 600
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 70 000 80 415 80 415
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –337
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 304 496 324 213 321 678
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) 2 483 1 283 72 499
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –2 483 –1 283 –747
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –868

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 80 892 – 80 892 71 361 – 71 361
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –3 431 – –3 431 –2 563 – –2 563
 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) 77 461 – 77 461 68 798 – 68 798
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 2 954 – 2 954 –637 – –637
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 80 415 – 80 415 68 161 – 68 161
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

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

Sza bad battyán Nagy köz sé g Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mérlege
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 390 290 – 3 390 290 3 338 512 – 3 338 512
I. Im ma te ri á lis ja vak 368 – 368 402 – 402

II. Tár gyi esz kö zök 2 351 235 – 2 351 235 2 322 625 – 2 322 625
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 4 731 – 4 731 4 764 – 4 764
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 1 033 956 – 1 033 956 1 010 721 – 1 010 721

B) FORGÓESZKÖZÖK 95 232 – 95 232 102 490 – 102 490
I. Kész le tek 248 – 248 356 – 356

II. Kö ve te lé sek 18 281 – 18 281 34 570 – 34 570
III. Ér ték pa pí rok 30 000 – 30 000 14 210 – 14 210
IV. Pénz esz kö zök 25 619 – 25 619 35 702 – 35 702
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 21 084 – 21 084 17 652 – 17 652

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 485 522 – 3 485 522 3 441 002 – 3 441 002
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 3 420 514 – 3 420 514 3 375 660 – 3 375 660
1. In du ló tõ ke 161 100 – 161 100 161 100 – 161 100
2. Tõ ke vál to zá sok 3 259 414 – 3 259 414 3 214 560 – 3 214 560
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 20 449 – 20 449 31 689 – 31 689
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 20 449 – 20 449 31 689 – 31 689

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 44 559 – 44 559 33 653 – 33 653
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 18 305 – 18 305 11 988 – 11 988
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 26 254 – 26 254 21 665 – 21 665

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 485 522 – 3 485 522 3 441 002 – 3 441 002

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 218 472 225 626 219 386
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 70 569 73 165 71 071
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 130 831 157 134 145 367
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 27 218 47 032 45 009
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 5 192 5 192
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 815 4 239 4 237
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 448 905 512 388 490 262
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 10 412 10 412 10 412
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 10 412 10 412 10 412
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 459 317 522 800 500 674
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 12 232 45 442 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –3 432
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 471 549 568 242 497 242
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 22 407 27 311 35 807
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 222 447 234 977 226 765
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 25 472 25 520
19. 18.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei – 19 720 19 720
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 152 186 201 656 205 066
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 139 266 181 010 181 010
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 397 040 489 416 493 158
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 20 060 20 966 2 966
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 34 000 34 000 15 790
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 54 060 54 966 18 756
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 451 100 544 382 511 914
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 20 449 23 860 10 542
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –4 589
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 471 549 568 242 517 867
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –43 648 –44 554 13 438
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 43 648 44 554 8 344
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –1 157
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 25 619 – 25 619 35 702 – 35 702
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –5 170 – –5 170 –4 013 – –4 013
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – 13 317 – 13 317
 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) 20 449 – 20 449 18 372 – 18 372
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –4 235 – –4 235 –4 798 – –4 798
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 16 214 – 16 214 13 574 – 13 574
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. 10-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány – – – 9 977 – 9 977
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány 16 214 – 16 214 3 597 – 3 597

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Sza bad battyán Nagy köz sé gi Ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it
és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak
sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett
éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek 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 Sza bad battyán Nagy 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 va lós ké pet ad.

Szen tá go ta i né An ge li Ág nes s. k.,
könyv vizs gá ló
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Szalk szent már ton 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
I. Im ma te ri á lis ja vak 90 – 90 10 449 – 10 449
II. Tár gyi esz kö zök 2 899 297 – 2 899 297 2 843 240 – 2 843 240
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 14 028 – 14 028 14 028 – 14 028
IV. Üze mel te tés re át adott esz kö zök – – – – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK
I. Kész le tek 266 – 266 467 – 467
II. Kö ve te lé sek – – – – – –
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 26 692 – 26 692 19 261 – 19 261
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 814 – 5 814 4 610 – 4 610

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 946 187 – 2 946 187 2 892 055 – 2 892 055

D) SAJÁT TÕKE
1. In du ló tõ ke 75 042 – 75 042 75 042 – 75 042
2. Tõ ke vál to zá sok 2 791 760 – 2 791 760 2 756 182 – 2 756 182
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 13 417 – 13 417 7 760 – 7 760
II. Vál lal ko zá si tar ta lék 4 342 – 4 342 – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 46 200 – 46 200 27 720 – 27 720
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 679 – 679 9 240 – 9 240
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 747 – 14 747 16 111 – 16 111

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 946 187 – 2 946 187 2 892 055 – 2 892 055

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 177 992 179 054 189 264
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 55 278 55 278 60 586
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 75 214 78 055 85 876
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 19 752 65 151 59 556
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 11 951 34 151 26 911
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 22 502 32 512 32 657
08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 164 1 164 679
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (1+…+9) 363 853 445 365 455 529
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 148 2 148 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –1 204
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 366 001 447 513 454 325
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 14 810 14 810 20 945
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 176 541 176 646 190 528
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – – 2 430
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ge sen át vett pénz esz kö zök 132 958 214 365 231 627
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 124 512 205 919 205 919
20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 15 000 15 000 –
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
22. Pénz for gal mi be vé te lek (14+15+16+18+20+21) 339 309 420 821 445 530
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 26 692 26 692 26 692
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 1 364
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 366 001 447 513 473 586

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 26 692 – 26 692 19 261 – 19 261
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –8 933 – –8 933 –11 501 – –11 501
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 3 079 – 3 079 – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye (–) 1 263 – 1 263 – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 13 417 – 13 417 7 760 – 7 760
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók – – – –2 507 – –2 507
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. Vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel – 2 255 2 255 – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 13 417 2 255 15 672 5 253 – 5 253

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el- 
szá molt be vé te lei 7 725 – 7 725 – – –

2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el- 
szá molt ki adá sai (–) 6 462 – 6 462 – – –

3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi  
ered mé nye 1 263 – 1 263 – – –

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

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz- 
for gal mi ered mé nye 1 263 – 1 263 – – –

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

gé nek tárgy év re esõ ré sze – – – – – –
10. Vál lal ko zá si te vé keny ség he lyes bí tett 

ered mé nye 1 263 – 1 263 – – –
11. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés – – – – – –
12. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 1 263 – 1 263 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Szent end re Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 12 926 611 17 180 554
I. Im ma te ri á lis ja vak 10 304 46 784
II. Tár gyi esz kö zök 12 172 805 16 606 141
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 483 957 276 640
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 259 545 250 989

B) FORGÓESZKÖZÖK 524 820 514 446
I. Kész le tek 9 206 8 472
II. Kö ve te lé sek 246 676 166 263
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 180 818 252 003
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 88 120 87 708

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 13 451 431 17 695 000
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

D) SAJÁT TÕKE 12 302 629 15 551 502
1. In du ló tõ ke 303 251 303 251
2. Tõ ke vál to zá sok 11 999 378 9 984 382
3. Ér té ke lé si tar ta lék – 5 263 869

E) TARTALÉKOK 133 440 207 405
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 133 440 207 405
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 015 362 1 936 093
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 242 876 491 942
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 647 000 1 321 857
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 125 486 122 294

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 13 451 431 17 695 000

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 1 701 647 1 727 506 1 694 100
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 548 218 558 069 544 867
03. Do lo gi ki adá sok 1 351 155 1 407 227 1 215 359
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 163 166 250 616 257 988
05. El lá tot tak jut ta tá sai 10 549 12 549 5 799
06. Fel újí tás 70 702 80 155 46 301
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 789 654 1 466 634 352 606
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 5 635 091 5 502 756 4 117 020
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 79 068 79 068 389 435
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 79 068 79 068 389 435
12. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 91 580 91 580 –
13. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –412
14. Ki adá sok össze sen 5 805 739 5 673 404 4 506 043
15. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 489 220 518 160 499 836
16. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 898 249 1 881 297 1 752 377
17. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 266 200 26 200 196 952
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 2 594 080 2 460 886 1 789 336
19. Eb bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 290 058 1 677 052 1 290 294
20. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 5 247 749 5 126 543 4 238 501
21. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 475 960 404 713 341 919
22. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
23. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 475 960 404 713 341 919
24. Pénz for gal mi be vé te lek 5 723 709 5 531 256 4 580 420
25. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 82 030 142 148 169 725
26. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 4 138
27. Be vé te lek össze sen 5 805 739 5 673 404 4 754 283
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – – –
31. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge – – 4 550
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés
2004. évi au di tált 

beszámoló
Korrekció

2004. évi
beszámoló

2005. évi
beszámoló

1. Zá ró pénz kész let 159 411 82 030 77 381 237 926
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –25 971 – –25 971 –30 521
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 11 548 – 11 548 43 635
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 121 892 82 030 39 862 163 770
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 16 247 –6 721 22 968 –10 178
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 138 139 75 309 62 830 153 294
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott 

pénz esz köz ma rad vá nya 13 212 – 13 212 19 408
12. A 10. sor ból a kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 111 969 75 309 36 660 –
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány 26 170 – 26 170 –

Kis tér ség 2004. évi pénz ma rad vá nya – 82 030
2004. ál la mi költ ség ve tés sel szem be ni el szá mo lás kor ri gá lá sa – –6 721

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Szent end re Vá ros Ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it,
azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül -
vizs gál 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 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 – mely ben az esz kö zök és for rá sok egye zõ fõ össze ge
17 695 000 E Ft, a 2005. év tel je sí tett be vé te lei össze ge  4 754 283 E Ft, a tel je sí tett ki adá sok össze ge 4 506 043 E Ft –
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.

Aszó di Al bert s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 248 747 – 3 248 747 3 222 747 – 3 222 747
I. Im ma te ri á lis ja vak 850 – 850 5 966 – 5 966

II. Tár gyi esz kö zök 2 218 683 – 2 218 683 2 217 995 – 2 217 995
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 119 357 – 199 357 197 445 – 197 445
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 829 857 – 829 857 801 341 – 801 341
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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 261 601 – 261 601 247 661 – 247 661
I. Kész le tek 1 015 – 1 015 836 – 836

II. Kö ve te lé sek 109 781 – 109 781 105 403 – 105 403
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 147 726 – 147 726 126 861 – 126 861
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 3 079 – 3 079 14 561 – 14 561

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 510 348 – 3 510 348 3 470 408 – 3 470 408

D) SAJÁT TÕKE 3 167 151 – 3 167 151 3 023 085 – 3 023 085
1. In du ló tõ ke 176 103 – 176 103 176 103 – 176 103
2. Tõ ke vál to zá sok 2 991 048 – 2 991 048 2 846 982 – 2 846 982
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 106 217 – 106 217 97 798 – 97 798
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 113 358 – 113 358 97 798 – 97 798

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok –7 141 – –7 141 – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 236 980 – 236 980 349 525 – 349 525

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 117 621 – 117 621 106 392 – 106 392
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 74 771 – 74 771 199 509 – 199 509

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 44 588 – 44 588 43 624 – 43 624

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 510 348 – 3 510 348 3 470 408 – 3 470 408

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 489 072 484 840 468 294
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 157 772 160 043 151 840
03. Do lo gi ki adá sok 261 887 345 626 324 325
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 196 251 493 361 489 281
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 33 200 33 200 14 724
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 59 869 68 997 76 104
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 1 198 051 1 586 067 1 524 568
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 977 1 977 2 977
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 977 1 977 2 977
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 1 199 028 1 588 044 1 527 545
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok – 79 925 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 11 482
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 199 028 1 667 969 1 539 027
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 77 672 105 845 98 272
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 432 824 435 765 422 906
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 50 141 49 015 44 323
19. 18.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei 2 500 9 619 9 726
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 572 661 897 229 898 455
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 505 468 791 410 791 410
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 133 298 1 487 854 1 463 956
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 41 500 43 000 30 940
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 24 230 24 230 24 230
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 65 730 67 230 55 170
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 199 028 1 555 084 1 519 126

1658 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 17. szám



Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 112 885 110 863
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –966
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 199 028 –1 667 969 1 629 023
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –64 753 –65 253 50 251
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 64 753 65 253 52 193
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –12 448

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 147 726 – 147 726 126 859 – 126 859
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –41 509 – –41 509 –29 061 – –29 061
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –19 484 – –19 484 2 417 – 2 417
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) –2 259 – –2 259 – – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 127 960 – 127 960 95 381 – 95 381
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 273 – 1 273 –9 716 – –9 716
 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) 129 233 – 129 233 85 665 – 86 665
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 118 688 – 118 688 82 976 – 82 976
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 10 545 – 10 545 2 689 – 2 689

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
be vé te lei 12 414 – 12 414 – – –

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 14 673 – 14 673 – – –

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) –2 259 – –2 259 – – –

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

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

 7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz for gal -
mi ered mé nye (3–4–5±6) –2 259 – –2 259 – – –

 8. Vál lal ko zá si te vé keny ség he lyes bí tett ered mé nye
(7+8–9) – – – – – –

 9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Dr. Tóth né Szé mán An na s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 884 505 – 4 884 505 1 437 164 – 1 437 164
I. Im ma te ri á lis ja vak 972 – 972 2 581 – 2 581
II. Tár gyi esz kö zök 4 880 343 – 4 880 343 1 433 913 – 1 433 913
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 190 – 3 190 670 – 670
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 180 714 – 180 714 96 309 241 96 550

I. Kész le tek 1 612 – 1 612 6 423 241 6 664
II. Kö ve te lé sek 43 349 – 43 349 63 429 – 63 429
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 118 578 – 118 578 5 468 – 5 468
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 17 175 – 17 175 20 989 – 20 989

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 065 219 – 5 065 219 1 533 473 241 1 533 714
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 4 857 501 – 4 857 501 1 427 303 –2 509 1 424 794
1. In du ló tõ ke 171 631 – 171 631 171 631 – 171 631
2. Tõ ke vál to zá sok 4 685 870 – 4 685 870 1 255 672 –2 509 1 253 163
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 109 054 – 109 054 2 269 – 2 269
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 109 054 – 109 054 2 269 – 2 269
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 98 664 – 98 664 103 901 2 750 106 651
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 32 000 – 32 000 21 015 910 21 925
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 39 965 – 39 965 58 698 1 840 60 538
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 26 699 – 26 699 24 188 – 24 188

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 065 219 – 5 065 219 1 533 473 241 1 533 714

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 309 552 319 849 301 891
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 104 006 105 654 99 444
03. Do lo gi ki adá sok 160 374 166 113 177 745
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 118 261 120 640 126 072
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 16 500 23 803 5 334
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 5 670 24 313 102 917
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 714 363 760 372 813 403
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 20 802 20 802 16 000
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 20 802 20 802 16 000
12. Pénz for gal mi ki adá sok 735 165 781 174 829 403
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 29 700 7 341 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 3 814
15. Ki adá sok össze sen 764 865 788 515 833 217
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 42 606 42 606 58 639
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 269 408 280 147 267 362
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 16 16 9 175
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 349 577 362 488 379 101
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 317 452 330 364 330 364
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 661 607 685 257 714 277
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei – – 8 341
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen – – 8 341
26. Pénz for gal mi be vé te lek 661 607 685 257 722 618
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 103 258 103 258 113 532
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –2 511
29. Be vé te lek össze sen 764 865 788 515 833 639
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 20 802 20 802 14 406
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –20 802 –20 802 –7 659
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –6 325
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 118 578 – 118 578 5 468 – 5 468
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –9 524 – –9 524 –3 199 – –3 199
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – – – – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 109 054 – 109 054 2 269 – 2 269
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók – – – – – –
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok –15 800 – –15 800 592 – 592
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 93 254 – 93 254 2 861 – 2 861
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

ma rad vány 80 599 – 80 599 2 861 – 2 861
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány 12 655 – 12 655 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Tá pió sze le Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Kiss Fe renc s. k.,
könyv vizs gá ló
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Tel ki Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 558 834 – – 1 655 640 – 1 655 640
I. Im ma te ri á lis ja vak 382 – – 5 260 – 5 260
II. Tár gyi esz kö zök 1 554 154 – – 1 648 852 – 1 648 852
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 4 298 – – 1 528 – 1 528
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 29 391 – – 51 181 – 51 181

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 13 973 – – 24 323 – 24 323
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 405 – – 10 776 – 10 776
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 013 – – 16 082 – 16 082

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 588 225 – – 1 706 821 – 1 706 821

D) SAJÁT TÕKE 976 464 – – 1 327 215 – 1 327 215
1. In du ló tõ ke 4 486 – – 4 486 – 4 486
2. Tõ ke vál to zá sok 971 978 – – 1 322 729 – 1 322 729
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 4 708 – – 7 310 – 7 310
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 4 708 – – 7 310 – 7 310
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 607 053 – – 372 296 – 372 296
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 430 218 – – 167 179 – 167 179
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 166 125 – – 185 569 – 185 569
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 710 – – 19 548 – 19 548

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 588 225 – – 1 706 821 – 1 706 821

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 172 431 172 885 159 555
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 56 421 56 421 51 863
03. Do lo gi ki adá sok 269 437 272 668 139 469
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 6 907 21 286 29 045
05. El lá tot tak jut ta tá sai 5 350 8 633 6 972
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 950 498 933 448 143 783
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 461 044 1 465 341 530 687
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 364 000 364 000 257 894
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 364 000 364 000 257 894
12. Ka mat ki adá sok 40 000 40 000 53 402
13. Pénz for gal mi ki adá sok 1 865 044 1 869 341 841 983
14. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 23 735 23 735 5 890
15. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –
16. Ki adá sok össze sen 1 888 779 1 893 076 848 942
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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. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 264 868 264 868 391 631
18. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 181 155 163 888 151 178
19. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 666 942 666 942 58 582
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 385 814 407 378 154 617
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 114 385 135 839 135 839
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 498 779 1 503 076 756 008
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 390 000 390 000 88 576
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 390 000 390 000 88 576
26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 888 779 1 893 076 844 584
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – 6 295
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 8 838
29. Be vé te lek össze sen 1 888 779 1 893 076 859 717
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 26 000 26 000 172 324
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 26 000 26 000 –169 318
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 7 769

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 405 – – 10 776 – 10 776
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 4 303 – – –3 466 – –3 466
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – – – 1 180 – 1 180
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 4 708 – – 8 490 – 8 490
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 5 888 – – 2 670 – 2 670
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány –1 180 – – 11 160 – 11 160
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Sá ri An tal s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ti sza becs 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 403 283 – 403 283 474 258 – 474 258
I. Im ma te ri á lis ja vak 234 – 234 517 – 517
II. Tár gyi esz kö zök 403 049 – 403 049 473 741 – 473 741
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök – – – – – –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 23 897 – 23 897 38 378 – 38 378

I. Kész le tek 692 – 692 1 082 – 1 082
II. Kö ve te lé sek 8 980 – 8 980 12 929 – 12 929
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 287 – 287 7 185 – 7 185
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 938 – 13 938 17 182 – 17 182

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 427 180 – 427 180 512 636 – 512 636

D) SAJÁT TÕKE 400 295 – 400 295 375 464 – 375 464
1. In du ló tõ ke 45 482 – 45 482 45 482 – 45 482
2. Tõ ke vál to zá sok 354 813 – 354 813 329 982 – 329 982
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 3 018 – 3 018 7 841 – 7 841
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 3 018 – 3 018 7 841 – 7 841
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 23 867 – 23 867 129 331 – 129 331
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 64 000 – 64 000
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 12 660 – 12 660 48 805 – 48 805
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 207 – 11 207 16 526 – 16 526

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 427 180 – 427 180 512 636 – 512 636

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 163 802 176 549 178 733
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 55 581 59 957 59 093
03. Do lo gi ki adá sok 81 559 88 440 82 679
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 107 599 107 513 100 816
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 80 260 80 434 43 719
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 200 459 200 459 67 370
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 689 260 713 352 532 410
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – 2 337
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – – 2 337
12. Pénz for gal mi ki adá sok 689 260 713 352 534 747
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 701 701 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 3 244
15. Ki adá sok össze sen 689 961 714 053 537 991
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 14 562 14 562 15 271
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 84 065 83 345 77 748
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 700 2 700 3 000
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 2 700 2 700 700
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 502 130 561 099 347 770
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 206 403 236 833 236 833
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 603 457 661 706 443 789
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 86 504 52 257 95 781
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 86 504 52 257 95 781
26. Pénz for gal mi be vé te lek 689 961 713 963 539 570
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 90 90
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 5 319
29. Be vé te lek össze sen 689 961 714 053 544 979
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –86 504 –52 257 –88 531
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 86 504 52 257 93 444
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 2 075

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 287 – 287 7 185 – 7 185
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 2 731 – 2 731 656 – 656
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya – – – – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 3 018 – 3 018 7 841 – 7 841
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –2 660 – –2 660 –4 015 – –4 015
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 358 – 358 3 826 – 3 826
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

ma rad vány 428 – 428 3 826 – 3 826
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Az ön kor mány zat 2005. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti
alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, en nek alap ján ele -
gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li
tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá -
mo ló az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad. A szö ve ges ér té ke lé -
sek az éves költségvetési beszámolók adataival összhangban vannak.

Re me nyik né Ko vács Róza s. k.,
könyv vizs gá ló
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Ti sza fü red Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 7 353 358 – 7 353 358 8 602 980 – 8 602 980
I. Im ma te ri á lis ja vak 7 525 – 7 525 11 732 – 11 732

II. Tár gyi esz kö zök 7 041 728 – 7 041 728 8 285 448 – 8 285 448
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 304 105 – 304 105 305 800 – 305 800
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 367 951 – 367 951 156 224 – 156 224

I. Kész le tek 652 – 652 640 – 640
II. Kö ve te lé sek 119 464 – 119 464 68 383 – 68 383

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 135 120 – 135 120 70 493 – 70 493
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 112 715 – 112 715 16 708 – 16 708

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 7 721 309 – 7 721 309 8 759 204 – 8 759 204

D) SAJÁT TÕKE 6 661 578 – 6 661 578 7 460 222 – 7 460 222
1. In du ló tõ ke 365 226 – 365 226 365 226 – 365 226
2. Tõ ke vál to zá sok 6 296 352 – 6 296 352 7 094 996 – 7 094 996
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 89 872 – 89 872 –13 955 – –13 955
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 89 872 – 89 872 –13 955 – –13 955

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 969 859 – 969 859 1 312 937 – 1 312 937

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 9 473 – 9 473 281 909 – 281 909
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 802 423 – 802 423 929 872 – 929 872

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 157 963 – 157 963 101 156 – 101 156

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 7 721 309 – 7 721 309 8 759 204 – 8 759 204

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 1 224 690 1 296 608 1 298 359
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 402 947 422 809 427 771
03. Do lo gi ki adá sok 872 849 851 349 832 893
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 299 115 844 227 905 119
05. El lá tot tak jut ta tá sai 2 623 2 907 2 808
06. Fel újí tás 8 454 52 071 13 510
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 713 902 1 498 574 1 436 761
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 4 524 580 4 968 545 4 917 221
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 497 762 497 762 264 853
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 497 762 497 762 264 853
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 5 022 342 5 466 307 5 182 074
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 75 648 30 505 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –96 007
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 5 097 990 5 496 812 5 086 067
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 395 283 261 200 270 882
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 072 664 1 074 269 1 058 834
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 284 700 54 639 70 436
19. 18.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei 24 700 24 700 18 669
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 2 457 984 3 069 248 3 134 305
21. 22.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 969 101 1 106 979 1 106 979
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 4 210 631 4 459 356 4 534 457
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 754 737 936 385 543 790
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (24+25) 754 737 936 385 543 790
26. Pénz for gal mi be vé te lek (23+26) 4 965 368 5 395 741 5 078 247
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 132 622 101 071 101 071
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –56 807
29. Be vé te lek össze sen (27+28+29) 5 097 990 5 496 812 5 122 511
30. Köz te rü let-haszn. tár su lás át vett-át adott pénz esz kö ze mi at ti korr. – – –
31. Be vé te lek össze sen 5 097 990 5 496 812 5 122 511
32. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (23+28–8–13) –256 975 –438 623 –281 693
33. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (26–11) 256 975 438 623 278 937
34. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (29–14) – – 39 200

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 135 120 – 135 120 70 493 – 70 493
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –45 248 – –45 248 –84 448 – –84 448
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 89 774 – 89 774 126 568 – 126 568
 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) 98 – 98 –140 523 – –140 523
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 18 095 – 18 095 –10 174 – –10 174
 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) 18 193 – 18 193 –150 697 – –150 697
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 929 – 929 – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 1 566 – 1 566 266 – –
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 15 698 – 15 698 – – –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló a kon szo li dá lás ba be vont ál lam ház tar tás szer ve ze tei együt tes va gyo -
ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

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

Ti sza ná na Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 696 892 – 1 696 892 1 567 811 – 1 567 811
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 312 – 6 312 3 458 – 3 458
II. Tár gyi esz kö zök 1 597 163 – 1 597 163 1 481 681 – 1 481 681
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 23 431 – 23 431 20 805 – 20 805
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 69 986 – 69 986 61 867 – 61 867
B) FORGÓESZKÖZÖK 297 795 – 297 795 265 928 – 265 928

I. Kész le tek 323 – 323 462 – 462
II. Kö ve te lé sek 4 941 – 4 941 3 048 – 3 048
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 288 667 – 288 667 226 700 – 226 700
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 3 864 – 3 864 35 718 – 35 718

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 994 687 – 1 994 687 1 833 739 – 1 833 739

D) SAJÁT TÕKE 1 116 897 – 1 116 897 975 051 – 975 051
1. In du ló tõ ke 58 330 – 58 330 58 330 – 58 330
2. Tõ ke vál to zá sok 1 058 567 – 1 058 567 916 721 – 916 721
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 287 825 – 287 825 250 356 – 250 356
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 287 825 – 287 825 250 356 – 250 356
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 589 965 – 589 965 608 332 – 608 332
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 581 150 – 581 150 583 144 – 583 144
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 4 411 – 4 411 16 756 – 16 756
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 4 404 – 4 404 8 432 – 8 432

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 994 687 – 1 994 687 1 833 739 – 1 833 739

17. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1669



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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 192 271 220 739 219 466
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 62 918 71 569 71 851
03. Do lo gi ki adá sok 70 088 85 169 82 989
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 45 698 187 616 174 931
05. El lá tot tak jut ta tá sai 2 520 2 670 2 530
06. Fel újí tás 50 000 50 101 23 959
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 267 1 088 17 047
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 424 762 618 952 592 773
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – 4 000
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – – 4 000
12. Pénz for gal mi ki adá sok 424 762 618 952 596 773
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 308 210 878 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 31 853
15. Ki adá sok össze sen 428 070 829 830 628 626
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 13 944 14 556 21 657
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 157 797 152 815 153 907
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 406 2 000 33
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 2 406 2 000 33
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 196 097 363 307 376 968
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 170 171 284 176 284 176
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 370 244 532 678 552 565
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 51 458 51 458 9 962
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 51 458 51 458 9 962
26. Pénz for gal mi be vé te lek 421 702 584 136 562 527
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 6 368 245 694 244 389
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 4 374
29. Be vé te lek össze sen 428 070 829 830 811 290
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –51 458 –51 458 204 181
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 51 458 51 458 5 962
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –27 479

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 259 827 – 259 827 226 294 – 226 294
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 27 998 – 27 998 24 062 – 24 062
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 39 541 – 39 541 37 536 – 37 536
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 248 284 – 248 284 212 820 – 212 820
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –3 896 – –3 896 486 – 486
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 244 388 – 244 388 213 306 – 213 306
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

A jel zett ki vé tel: az át adott pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé rõl nincs kü lön megállapodás.
Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló – a jel zett hi á nyos ság gal együtt – 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 dé si ered mény rõl meg bíz ha tó és valós képet tud nyújtani, ezért azt hitelesítem.

Nagy Ist ván s. k.,
könyv vizs gá ló

Tót kom lós Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 117 479 1 107 080
I. Im ma te ri á lis ja vak 4 007 3 724
II. Tár gyi esz kö zök 852 206 443 060
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 54 887 57 021
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 206 379 603 275

B) FORGÓESZKÖZÖK 96 850 61 648
I. Kész le tek 357 325
II. Kö ve te lé sek 76 452 37 249
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 14 652 20 502
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 389 3 572

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 214 329 1 168 728

D) SAJÁT TÕKE 1 027 932 987 023
1. In du ló tõ ke 101 906 101 906
2. Tõ ke vál to zá sok 926 026 885 117
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

E) TARTALÉKOK –16 844 –11 567
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –16 844 –11 567
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 203 241 193 272
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 88 148 77 738
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 78 208 79 893
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 36 885 35 641

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 214 329 1 168 728

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 437 270 434 736 430 156
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 145 723 144 933 145 093
03. Do lo gi ki adá sok 235 142 249 440 262 394
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 160 382 148 846 130 089
05. El lá tot tak jut ta tá sai 6 774 6 793 6 486
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 56 355 111 204 35 699
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 1 041 646 1 095 952 1 009 917
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 25 790 25 730 25 554
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 25 790 25 730 25 544
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+…+11) 1 067 436 1 121 682 1 035 471
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 6 829 6 829 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –1 817
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 1 074 265 1 128 511 1 033 654
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 53 746 56 007 60 603
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 397 228 393 697 385 070
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 10 054 17 450 14 884
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 10 054 13 470 10 841
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 504 812 633 063 568 341
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 419 580 540 135 506 162
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 965 840 1 100 217 1 028 898
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 105 025 28 294 11 850
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) 105 025 28 294 11 850
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 070 865 1 128 511 1 040 748
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 3 400 – 19 146
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –1 326
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 074 265 1 128 511 1 058 568
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –79 235 –2 564 38 127
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 79 235 2 564 –13 704
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 491

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 1. Zá ró pénz kész let 14 477 20 245
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –31 321 –31 812
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) – –29 025
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) – –
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) –16 844 17 458
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –12 182 –212
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
 9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) –29 026 17 246
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 1 199 16 827
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – 419

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

A fen ti ek alap ján az ön kor mány zat 2005. évi költ ség ve té sé nek tel je sí té sét az egy sze rû sí tett 2005. évi éves pénz for gal -
mi je len tés sel egye zõ en 1 058 568 E Ft költ ség ve té si be vé tel lel, 1 033 654 E Ft költ ség ve té si ki adás sal, a 2005. évi egy -
sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás sal egye zõ en 17 246 E Ft mó do sí tott pénz ma rad vánnyal és a mér le get egye zõ esz -
köz-for rás ol dal lal, 1 168 728 E Ft fõ összeg gel hi te le sít jük.

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

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

Tö mör kény Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 408 059 467 555
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 152 6 716
II. Tár gyi esz kö zök 405 343 459 372
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 564 1 467
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 39 858 34 752
I. Kész le tek 596 676
II. Kö ve te lé sek 9 658 10 943
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 7 965 13 793
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 21 539 9 340

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 447 917 502 307

D) SAJÁT TÕKE 415 464 449 111
1. In du ló tõ ke 28 308 28 308
2. Tõ ke vál to zá sok 367 156 420 803
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

E) TARTALÉKOK 10 032 3 735
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 10 032 3 735
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 22 421 49 461
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – 2 213
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 2 949 27 850
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 472 19 396

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 447 917 502 307

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 149 631 144 605 144 557
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 52 932 50 142 50 117
03. Do lo gi ki adá sok 87 674 84 210 84 269
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 43 941 63 170 43 136
05. El lá tot tak jut ta tá sai 330 426 426
06. Fel újí tás 17 544 62 945 62 946
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 6 541 12 192 12 192
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 358 593 397 691 397 663
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – – –
12. Pénz for gal mi ki adá sok 358 593 397 691 397 663
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 062 4 769 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –12 199
15. Ki adá sok össze sen 360 655 402 460 365 464
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 34 538 35 140 35 094
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 129 439 126 827 125 811
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 1 160 1 160
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 830 830
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 143 289 200 934 202 692
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 115 537 165 753 165 753
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 307 266 364 061 364 757
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 53 389 26 609 26 609
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 53 389 26 609 26 609
26. Pénz for gal mi be vé te lek 360 655 390 670 391 366
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 22 790 11 790
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –851
29. Be vé te lek össze sen 360 655 402 460 402 305
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –53 389 –26 609 –21 116
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 53 389 26 609 26 609
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 11 348
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 417 5 468
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge 9 615 –1 733
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 10 032 3 735
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –608 –208
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 9 424 3 527
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. A 10. sor ból a kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 9 424 3 527
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Fél egy há zi-Tö rök né So mo gyi Éva s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 430 777 – 430 777 421 959 – 421 959
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 296 – 1 296 19 389 – 19 389
II. Tár gyi esz kö zök 429 481 – 429 481 399 570 – 399 570
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök – – – 3 000 – 3 000
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

B) FORGÓESZKÖZÖK 8 224 – 8 224 22 418 – 22 418
I. Kész le tek – – – – –
II. Kö ve te lé sek 4 046 – 4 046 3 021 – 3 021
III. Ér ték pa pí rok – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 470 – 470 10 329 – 10 329
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 3 708 – 3 708 9 068 – 9 068

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 439 001 – 439 001 444 377 – 444 377

D) SAJÁT TÕKE 404 627 – 404 627 336 748 – 336 748
1. In du ló tõ ke 2 755 – 2 755 2 755 – 2 755
2. Tõ ke vál to zá sok 401 872 – 401 872 333 993 – 333 993
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – –

E) TARTALÉKOK 2 577 – 2 577 17 827 – 17 827
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 2 577 – 2 577 17 827 – 17 827
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 31 797 – 31 797 89 802 – 89 802
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 17 454 – 17 454 66 085 – 66 085
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 12 742 – 12 742 22 147 – 22 147
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 601 – 1 601 1 570 – 1 570

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 439 001 – 439 001 444 377 – 444 377

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 32 234 50 734 39 055
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 11 554 16 187 13 502
03. Do lo gi ki adá sok 50 921 52 151 31 910
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 47 891 47 648 41 699
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 180 555 180 555 28 220
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 13 539 13 539 30 035
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 336 694 360 814 184 421
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 17 203 17 203 18 628
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 17 203 17 203 18 628
12. Pénz for gal mi ki adá sok 353 897 378 017 203 049
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 48 48 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 5 360
15. Ki adá sok össze sen 353 945 378 065 208 409
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 16 442 16 442 12 005
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 25 116 24 791 24 012
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 700 700 5 640
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 700 700 –
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 274 174 311 664 103 455
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 36 615 49 608 49 608
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 316 432 353 597 145 112
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 37 513 21 734 73 187
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 37 513 21 734 73 187
26. Pénz for gal mi be vé te lek 353 945 375 331 218 299
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 2 734 2 734
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –31
29. Be vé te lek össze sen 353 945 378 065 221 002
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –20 310 –4 531 –36 575
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 20 310 4 531 54 559
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –5 391

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 470 – 470 10 329 – 10 329
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 2 107 – 2 107 7 498 – 7 498
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – – – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 2 577 – 2 577 17 827 – 17 827
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók – – – –333 – –333
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 2 577 – 2 577 17 494 – 17 494
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

ma rad vány 2 577 – 2 577 17 494 – 17 494
13. A 10. sor ból a sza bad pénz ma rad vány – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi 
hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad. A szö ve ges ér té ke lé sek az éves költ ség ve té si be szá mo lók ada ta i val össz hang -
ban  vannak.

Re me nyik né Ko vács Ró za s. k.,
könyv vizs gá ló
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Vá mos pércs Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 285 492 313 1 285 805 1 316 995 – 1 316 995
I. Im ma te ri á lis ja vak 10 508 – 10 508 9 326 – 9 326
II. Tár gyi esz kö zök 1 120 601 –175 1 120 426 1 150 902 – 1 150 902
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 436 488 3 924 3 987 – 3 987
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 150 947 – 150 947 152 780 – 152 780
B) FORGÓESZKÖZÖK 79 858 –1 839 78 019 67 157 – 67 157

I. Kész le tek 1 015 – 1 015 651 – 651
II. Kö ve te lé sek 17 942 –1 839 16 103 – 16 572
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 27 830 – 27 830 15 788 – 15 788
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 365 350 –1 526 1 363 824 1 384 152 – 1 384 152

D) SAJÁT TÕKE 1 269 999 –1 543 1 268 456 1 252 965 – 1 252 965
1. In du ló tõ ke 113 252 – 113 252 113 252 – 113 252
2. Tõ ke vál to zá sok 1 156 747 –1 543 1 155 204 1 139 713 –569 1 139 144
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 30 179 – 30 179 16 133 – 16 133
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 30 179 – 30 179 16 133 – 16 133
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 65 172 17 65 189 115 054 – 115 054
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 19 438 –1 637 17 801 32 251 –2 733 29 518
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 15 012 1 654 16 666 49 002 3 302 52 304
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 30 722 – 30 722 33 801 – 33 801

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 365 350 –1 526 1 363 824 1 384 152 – 1 384 152

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 382 173 380 479 374 227
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 130 045 129 531 120 842
03. Do lo gi ki adá sok 199 673 235 805 216 632
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 178 993 236 922 169 890
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 5 704 1 691
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 150 559 120 544 79 715
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 041 443 1 108 985 962 997
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 709 1 709 1 620
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 1 709 1 709 1 620
12. Pénz for gal mi ki adá sok 1 043 152 1 110 694 964 617
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 42 729 27 571 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 075
15. Ki adá sok össze sen 1 085 881 1 138 265 965 692
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 46 933 64 109 51 660
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 364 312 353 545 349 226
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 400 2 151 21 943
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 198 17 046
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 472 091 510 498 513 242
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 351 476 462 018 462 018
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 883 736 930 303 936 071
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 182 145 177 783 14 500
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 182 145 177 783 14 500
26. Pénz for gal mi be vé te lek 1 065 881 1 108 086 950 571
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 20 000 30 179 35 788
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 3 079
29. Be vé te lek össze sen 1 085 881 1 138 265 989 438
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –180 436 –176 074 8 862
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 180 436 176 074 12 880
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 2 004

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 27 830 – 27 830 15 788 – 15 788
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 2 349 – 2 349 345 – 345
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya – – – – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 30 179 – 30 179 16 133 – 16 133
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –10 999 1 112 –9 887 –1 580 – –1 580
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 19 180 1 112 20 292 14 553 – 14 553
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 Vá mos pércs Vá ros Ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré -
sze it és té te le it, azok 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 -
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mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa -
já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek fi gye lem be vé te lé -
vel ál lí tot ták össze. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló a költ ség ve té si tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat 2005. 
de cem ber 31-én fenn ál ló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl – az auditálási
eltérést is figyelembe véve – megbízható és valós képet ad.

Gyö kös Mi hály né s. k.,
könyv vizs gá ló

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 6 615 201 – 6 615 201 8 043 141 – 8 043 141
I. Im ma te ri á lis ja vak 7 087 – 7 087 9 797 – 9 797

II. Tár gyi esz kö zök 4 679 014 – 4 679 014 6 025 554 – 6 025 554
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 535 424 – 535 424 541 349 – 541 349
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 1 393 676 – 1 393 676 1 466 441 – 1 466 441
B) FORGÓESZKÖZÖK 653 456 – 653 456 582 994 – 582 994

I. Kész le tek 1 101 – 1 101 1 016 – 1 016
II. Kö ve te lé sek 195 217 – 195 217 179 259 – 179 259

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 367 159 – 367 159 348 067 – 348 067
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 89 979 – 89 979 54 652 – 54 652

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 7 268 657 – 7 268 657 8 626 135 – 8 626 135

D) SAJÁT TÕKE 6 385 755 – 6 385 755 7 731 908 – 7 731 908
1. In du ló tõ ke 471 982 – 471 982 471 982 – 471 982
2. Tõ ke vál to zá sok 5 910 517 – 5 910 517 7 255 031 – 7 255 031
3. Ér té ke lé si tar ta lék 3 256 – 3 256 4 895 – 4 895

E) TARTALÉKOK 376 265 – 376 265 344 398 – 344 398
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 376 265 – 376 265 344 398 – 344 398

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 506 637 – 506 637 549 829 – 549 829

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 71 086 – 71 086 – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 354 678 – 354 678 491 508 – 491 508

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 80 873 – 80 873 58 321 – 58 321

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 7 268 657 – 7 268 657 8 626 135 – 8 626 135
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2005

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 1 046 387 1 133 402 1 126 823
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 342 758 368 548 362 193
03. Do lo gi ki adá sok 746 363 937 046 875 839
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 167 643 279 399 248 315
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 14 147 242 378 215 328
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 151 690 402 549 337 191
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 2 468 988 3 363 322 3 165 689
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 69 522 148 749 107 096
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 69 522 148 749 107 096
12. Pénz for gal mi ki adá sok 2 538 510 3 512 071 3 272 785
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 219 887 96 613 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –35 327
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 2 758 397 3 608 684 3 237 458
16. Köz te rü let-hasz. tár su lás át vett-át adott pénz esz kö ze mi at ti korr. – – –
17. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 220 976 269 757 317 501
18. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 340 626 1 567 384 1 518 046
19. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 154 872 298 585 326 313
20. 19.-bõl: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 154 872 298 585 326 313
21. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 860 371 1 092 833 1 072 744
22. 21.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 652 078 766 669 745 713
23. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 2 576 845 3 228 559 3 234 604
24. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 53 360 3 860 6 314
25. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
26. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (24+25) 53 360 3 860 6 314
27. Pénz for gal mi be vé te lek (23+26) 2 630 205 3 232 419 3 240 918
28. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 182 192 376 265 376 265
29. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –24 694
30. Be vé te lek össze sen (27+28+29) 2 758 397 3 608 684 3 592 489
31. Köz te rü let-hasz. tár su lás át vett-át adott pénz esz kö ze mi at ti korr. – – –
32. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) 16 162 144 889 445 180
33. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –16 162 –144 889 –100 782
34. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 10 633

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 366 162 – 366 162 344 928 – 344 928
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 10 103 – 10 103 –530 – –530
 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) 376 265 – 376 265 344 398 – 344 398
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) – – – –17 318 – –17 318
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –35 380 – –35 380 – – –
 8. Költ ség ve té si pénz ma rad vány (05±05±07) 340 885 – 340 885 327 080 – 327 080
 9. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

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

(8±9±10) 340 885 – 340 885 327 080 – 327 080
12. A 8. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí -

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

vány 153 881 – 153 881 111 953 – 111 953
14. A 8. sor ból sza bad pénz ma rad vány 187 004 – 187 004 215 127 – 215 127

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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 ál lam ház tar tás szer ve ze te va -
gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Vé le mé nyem kor lá to zá sa nél kül Ve csés Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló já hoz
 kapcsoló dóan  fel hí vom a fi gyel met a kö vet ke zõk re:

– Az „In téz mé nyi elõ irány za tok kö te le zett ség vál la lá sá nak ala ku lá sa” cí mû be szá mo ló ûr lap ki töl té se so rán nem tör -
tént meg a be vé te li le ma ra dá sok ha tá sá nak tel jes kö rû kor rek ci ó ja.

– Az össz ki adá sok tel je sí té se iga zo dott a be vé te lek hez, mind amel lett meg jegy zen dõ az elõ irány za tok hoz vi szo nyí -
tott tel je sí té si el ma ra dás, mely a ter ve zés, il let ve a gaz dál ko dás so rán tör té nõ elõ irány zat-mó do sí tás pon to sí tá sát te szi
szük sé ges sé.

A tárgy évi pénz ma rad vány meg fe le lõ biz to sí té kot je lent a vál lalt kö te le zett sé gek, a kép vi se lõ-tes tü let dön té se i nek tel -
je sí té sé re, va la mint tá mo gat ja a 2006. költ ség ve té si év fel adat el lát ását.

Dr. Sze bel lé di Ist ván s. k.,
könyv vizs gá ló
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Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

Dunavecse Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Az aljegyzõ által ellátandó feladatok:
– a jegyzõ helyettesítése,
– a jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy az OKV el-

nöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõ-
sített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem
rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kineve-
zéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási
szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége ál-
tal teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudo-
mányos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi. A ha-
táridõ eredménytelen eltelte esetén az aljegyzõ közszolgá-
lati jogviszonya a törvény erejénél fogva megszûnik.

Kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség a közszolgálati jogviszony létesítése napjával meg-
egyezõ idõpontban a köztisztviselõ, a közös háztartásában
élõ házas-, illetve élettárs és gyermeke számára is kiterje-
dõen, illetve a Ktv. 7. § (7) bek. b) és c) pontjaiban foglal-
tak teljesítése.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot, valamint vezetõi elképzelé-

seket,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 45. § (4) bek. alapján, valamint e törvény és
a helyi rendeletben, szabályzatban foglalt juttatások.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje legkésõbb a benyúj-
tási határidõt követõ legközelebbi testületi ülés.

A munkakör a pályázatok elbírálását követõ hónap 1.
napjától betölthetõ.

A képviselõ-testületi döntést követõ 8 napon belül a pá-
lyázók értesítése megtörténik.

A pályázatot Dunavecse város polgármesterének kell
benyújtani az alábbi címre: 6087 Dunavecse, Fõ u. 43.

Érdeklõdni Kovács Péter polgármesternél a fenti címen
és a (78) 437-116-os telefonszámon lehet.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
kisebbségi önkormányzati referens álláshely

betöltésére

Pályázati feltételek:
– felsõfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül:
– közigazgatási gyakorlattal rendelkezik,
– kisebbségi nyelvismerettel rendelkezik (roma, német).

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati eljárásban

résztvevõknek a pályázatokba történõ betekintési jogát
illetõen.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatalban a kisebbségi önkor-
mányzattal kapcsolatos feladatok ellátása.

Bérezés: A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõ
hét elsõ munkanapján.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben való megjelenését követõ
30. nap déli 12 óráig történõ beérkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzõjének
6800 Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: (62) 530-100/216-os
mellékû telefonszámon, Kis Zsuzsanna.
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Kengyel község jegyzõje
pályázatot hirdet

adóügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladat:
– az önkormányzati adóhatóság által ellátott ügyek

döntésre való elõkészítése és egyéb adóügyi feladatok
ellátása:

= vállalkozók kommunális adója és iparûzési adó
kivetése, behajtása, könyvelése,

= ideiglenes iparûzési adó megállapítása, behajtása,
= gépjármûvek adóztatása, bevallások, az adó mér-

tékének megállapítása, behajtása, könyvelése,
= adóügyi ellenõrzések, adózatlan adótárgyak, adó-

alanyok felkutatása,
= adó- és értékbizonyítványok kiadása,
= egyéb adóügyi feladatok,

– egyéb feladatok:
= közremûködik a polgárvédelmi feladatok ellátá-

sában,
= vezeti a mozgósítási terveket, részt vesz a felada-

tok ellátásában.

A kinevezés határozatlan idõre szól, teljes munkaidõs
foglalkoztatásra.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet által elõírt szakképesítés:
= I. besorolási osztályban elõírt, különösen egyete-

mi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõokta-
tásban szerzett szakképzettség,

= II. besorolási osztályban elõírt középiskolai vég-
zettség és közgazdasági szakképzettség, vagy kö-
zépiskolai végzettség és az OKJ szerinti valamely
középfokú (ügyintézõi szintû) pénzügyi-számvi-
teli szakképesítés, általános gazdasági és statiszti-
kai ügyintézõ, vállalkozási ügyintézõ szakképesí-
tés,

– számítógép-használói ismeretek.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– helyi lakos,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsgával rendelkezõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény: a köztisztviselõi jogállásról szóló módosított
1992. évi XXIII. törvényben foglalt szabályoknak megfe-
lelõen.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ
15. nap.

Az állás betölthetõ az elbírálást követõen azonnal, 3 hó-
napos próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának helye és módja: Kengyel
Község Polgármesteri Hivatala 5083 Kengyel, Szabadság
út 10., személyesen vagy postai úton.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Szabó Ist-
ván jegyzõnél, tel.: (56) 330-001/113-as mellék.

Kengyel község jegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladat
1. Gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátása:
– a gyermekek védelmérõl szóló 1997. évi XXXI. tv.

72. §-ában meghatározott jegyzõi feladatok ellátása,
– vezeti az elõírt nyilvántartásokat,
– szükség esetén elrendeli a védelembe vételt,
– a gyermek veszélyeztetettségének megelõzése érde-

kében a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében megjelölt szervek és
személyek együttmûködését összehangolja,

– évente átfogó értékelést készít a gyámhatósági és
gyermekvédelmi tevékenységrõl,

– folyamatosan elemzi a gyermekek védelmével foglal-
kozó helyi önkormányzati rendelet hatályosulását, indo-
kolt esetben indítványozza módosítását,

– elõkészíti döntésre a kiskorúak segélyezési ügyeit, a
rendszeres gyermekvédelmi támogatási kérelmeket dön-
tésre.

2. Anyakönyvi feladatok:
– születési, házassági, halotti anyakönyvek vezetése,

utólagos bejegyzések, anyakönyvi kivonatok másolatának
kiadása,

– közremûködik házasságkötéseknél, névadóknál, há-
zassági évfordulók szervezésénél,

– intézi az állampolgársági ügyeket, közremûködik az
eskü, fogadalom letételének elõkészítésében,

– vezeti az elõírt nyilvántartásokat.

A kinevezés határozatlan idõre szól, teljes munkaidõs
foglalkoztatásra.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet által elõírt szakképesítés:
= I. besorolási osztályban elõírt, különösen egyete-

mi vagy fõiskolai szintû szociális munkás, peda-
gógus szakképzettség,

= II. besorolási osztályban elõírt középiskolai vég-
zettség és az OKJ szerinti szociális gyermek- és if-
júságvédelmi ügyintézõ, szociális asszisztens,
szociális gondozó és szervezõ szakképesítés.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– helyi lakos,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsgával rendelkezõ,
– pedagógiai végzettséggel rendelkezõ,
– anyakönyvvezetõi vizsgával rendelkezõ,
– számítógép-használói ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény: a köztisztviselõi jogállásról szóló módosított
1992. évi XXIII. törvényben foglalt szabályoknak megfe-
lelõen.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ
15. nap.

Az állás betölthetõ: 2006. október 1-jével, 3 hónapos
próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának helye és módja: Kengyel
Község Polgármesteri Hivatala 5083 Kengyel, Szabadság
út 10., személyesen vagy postai úton.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Szabó Ist-
ván jegyzõnél, tel.: (56) 330-001/113-as mellék.

Ózd Város Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

tûzoltó-parancsnoki beosztás betöltésére

Ózd Város Képviselõ-testülete a helyi önkormányza-
tokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv.
9. § (4) bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hiva-
tásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló,

többszörösen módosított 1996. évi XLIII. tv. 269. § (3) be-
kezdésében foglaltak alapján, pályázatot hirdet Ózd Hiva-
tásos Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság tûzoltó pa-
rancsnoki beosztásának betöltésére.

A pályázat feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos szolgálati jogviszony,
– felsõfokú (egyetemi vagy fõiskolai) végzettség,
– felsõfokú tûzoltó szakmai képesítés,
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
– legalább 5 éves hivatásos tûzoltó tiszti állományi

viszony,
– parancsnoki beosztás betöltéséhez szükséges egész-

ségi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
– a beosztáshoz elõírt rendészeti, mestervezetõvé kép-

zõ tanfolyam elvégzésének vállalása,
– vagyonnyilatkozat tételéhez hozzájárulás,
– legalább „B” kategóriás gépjármû-vezetõi jogosít-

vány.

Elõnyt jelent:
– tûzmegelõzési vagy tûzoltási területen szerzett gya-

korlat,
– nyelvvizsga angol, német vagy francia nyelvbõl.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a több-
szörösen módosított 1996. évi XLIII. tv. és végrehajtási
rendeletei alapján történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzát,
– a parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai prog-

ramot (a pályázat többi részétõl elválasztható módon),
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettségét, szakképzettségét tanúsító okira-

tok másolatát,
– a hivatásos tûzoltói állományban eltöltött idõ igazo-

lását,
– a pályázat tartalmának kezelésére vonatkozó nyilat-

kozatot.

A munkakör – a pályázat elnyerése esetén – az elbírálás
után azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 45. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok elbírá-
lásáról Ózd Város Képviselõ-testülete dönt, a pályázat be-
nyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázat kiírója szolgálati lakást biztosítani nem tud.
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A pályázatokat és mellékleteit Ózd város polgármestere
részére (3600 Ózd, Városház tér 1.) kell benyújtani. A bo-
rítékon tüntessék fel: Tûzoltó-parancsnoki pályázat.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást dr. Almási
Csaba ügyosztályvezetõ ad, tel.: (48) 574-140.

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése,
valamint 10. §-a alapján Szikszó Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi munka-
kör betöltésére.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. A munkakör 2006. december 1.
napjával tölthetõ be.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való

mentesülés).

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek is
(magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazolnia kell.

A képviselõ-testület jogi vagy közigazgatási szakvizs-
gával nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve,
hogy a kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy
közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV
elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek
minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítést
megszerzi.

A pályázat tartalmazza a pályázó önéletrajzát, végzett-
ségét, képzettségét igazoló iratai másolatát, 30 napnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványát.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai szerint történik.

A pályázat beérkezésének határideje: 2006. október 31.
A pályázat benyújtásának helye és módja: 3800 Szik-

szó, Kálvin tér 1., postán vagy személyesen.
További információkat a polgármestertõl kérhetnek a

pályázók. Telefon: (46) 596-450.
Döntés a benyújtási határidõt követõ elsõ képviselõ-tes-

tületi ülésen várható.

Tokaj Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

kiemelt I. fokú építésügyi feladatokat ellátó
építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: kiemelt építéshatósági ügyek igazga-
tási körzetközpontnál, valamint építéshatósági ügyek vá-
rosi önkormányzatnál.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– képesítési elõírás a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet

szerint, egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki,
építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnök) szakképzettség,

– a pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben szereplõ álta-
lános alkalmazási feltételeknek.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény elõírásainak megfelelõen.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést követõ 30. nap.

Az állás betölthetõ: megegyezés szerint.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

Csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány,
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles máso-

latai.

A pályázatokat dr. Bedics Andrea jegyzõnek címezve
kell benyújtani. Cím: 3910 Tokaj, Rákóczi út 54. Telefon:
(47) 352-752.

Túrony, Csarnóta, Garé önkormányzatainak
képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben (heti 40 óra) kell ellátni.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség vagy ál-

lamigazgatási fõiskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
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– büntetlen elõélet,
– legalább 3 éves közigazgatásban eltöltött gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
– tevékenységeket és képességeket bemutató amerikai

típusú önéletrajz,
– írásos javaslattétel a körjegyzõségi hivatal vezetésé-

re, mûködtetésére.

Bérezés a Ktv. szerint.
A pályázatokat a pályázati kiírás megjelenését követõen

15 napon belül lehet személyesen vagy ajánlott postai kül-
deményként benyújtani Túrony község polgármesterénél
(7811 Túrony, Kossuth u. 8.).

A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás Szar-
kándi Lajos polgármestertõl kérhetõ az alábbi telefonszá-
mon: (30) 989-7568.

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõt követõ
testületi ülésen történik, a munkakör ezt követõen legko-
rábban október 1-jétõl tölthetõ be.

Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
fõosztály-vezetõi pályázatai

Az oktatási és kulturális tárca vezetése a köztisztviselõk
jogállásáról szóló hatályos jogszabályok alapján az alábbi
fõosztály-vezetõi beosztásokra hirdet pályázatot:

– Roma Integrációs Titkárság vezetõje,
– Nemzetközi Koordinációs Fõosztály vezetõje.

A fõosztályvezetõ feladata: a vonatkozó jogszabályok,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium szervezeti és mû-
ködési szabályzatának elõírásai, a minisztérium vezetõi-
nek utasításai figyelembevételével szervezi, irányítja és el-
lenõrzi a vezetése alatt álló szervezeti egység munkáját, el-
látja a személyes hatáskörébe utalt feladatokat. A fõosz-
tály vezetését elsõsorban a fõosztály alapfeladatára tekin-
tettel végzi.

Az állás betöltésének feltételei:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény (továbbiakban: Ktv.) által elõírt felsõfokú iskolai
végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség,

– a köztisztviselõk képesítési követelményeirõl szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú melléklet által az
I. besorolási osztályban meghatározott végzettség és kép-
zettség.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent

Roma Integrációs Titkárság (nemzeti-etnikai kisebb-
ségi feladatkör):

– szakterületen szerzett – alap- és szakvizsgával alátá-
masztott – legalább 5 éves közigazgatási tapasztalat,

– közigazgatási vezetõ gyakorlat,
– nemzetközi és hazai roma programok szervezésében

szerzett jártasság,
– valamely roma nyelv ismerete.

Nemzetközi Koordinációs Fõosztály (kulturális, okta-
tási igazgatási, valamint nemzetközi kapcsolatokkal ösz-
szefüggõ feladatkörök):

– szakterületen szerzett – alap- és szakvizsgával alátá-
masztott – legalább 10 éves közigazgatási gyakorlat,

– nemzetközi, kulturális-oktatási kapcsolatokban szer-
zett vezetõi tapasztalat,

– jó kommunikációs képesség,
– intézményi koordinációban szerzett jártasság,
– európai nyelv felsõfokú ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázott fõosztály tevékenységének irányítására

vonatkozó szakmai vezetõi koncepciót, valamint a pályá-
zó szakmai elképzelését,

– végzettséget, szakképzettséget (idegennyelv-tudást)
tanúsító okirat másolatát,

– szakmai munkavégzés idõtartamát igazoló dokumen-
tumok hiteles másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt.

A fõosztályvezetõ vezetõi megbízása határozatlan idõre
szól. A fõosztályvezetõ jogállására, besorolására, illetmé-
nyére és egyéb juttatásaira vonatkozóan a Ktv.-ben foglal-
takat és a minisztérium vonatkozó belsõ szabályzatait kell
irányadónak tekintetni. A fõosztály-vezetõi beosztás fon-
tos és bizalmas munkakörnek minõsül, melynek betöltésé-
hez szükséges a nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatásá-
hoz való hozzájárulás és vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség teljesítése.

A pályázat benyújtásának határideje a közlönyben tör-
tént megjelenéstõl számított 15. nap. A pályázatokat, a be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül, elõkészítõ bizott-
ság bevonásával (szükség esetén a pályázó és a bizottság
személyes találkozásával) a munkáltatói jogkör gyakorló-
ja bírálja el. A fõosztályvezetõ kinevezésérõl a miniszter
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dönt. A beosztások a pályázatok bírálatát követõen azon-
nal betölthetõk.

A pályázat tartalmát a bírálóbizottság tagjain kívül más
személlyel a kiíró nem közli. A pályázat eredményérõl az
érintettek 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak.

A pályázatot zárt borítékban az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Közszolgálati Fõosztályára (1055 Budapest,
Szalay u. 10–14.) kell megküldeni a szakterület megjelölé-
sével. A pályázatról általános felvilágosítás a Közszolgá-
lati Fõosztálytól az (1) 473-7416-os telefonszámon, illetve
a pályázott fõosztály SzMSz által meghatározott feladatai-
ról, egyéb szakmai kérdésekrõl részletes információ

– az Államtitkári Titkárságtól az (1) 473-7229-es,
– a Nemzetközi Szakállamtitkári Titkárságtól az (1)

473-7565-ös
telefonszámon kérhetõ.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi osztályra osztályvezetõ-helyettesi munkakör

betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség,
– közigazgatásban eltöltött legalább 2 éves szakmai

gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot (eddigi munkakörei-

nek, tevékenységeinek leírását),
– végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

Az állás betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázatot Érd Megyei Jogú Város jegyzõjének cí-
mezve (2030 Érd, Alsó u. 1.) kell benyújtani.

Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula és Vöröstó
községek önkormányzatai

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszerve-

zõi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– az iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– szakvizsgát tanúsító okmány másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat Nagyvázsony, Barnag, Mencshely,
Pula, Vöröstó Községek Önkormányzatainak Körjegyzõ-
sége titkárságára zárt borítékban kell benyújtani „körjegy-
zõi pályázat” megjelöléssel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. szeptem-
ber 28. 16 óra.

Cím: Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó
Községek Önkormányzatainak Körjegyzõsége 8291 Nagy-
vázsony, Kinizsi u. 96.

A pályázat elbírálása: a pályázat a képviselõ-testületek
soron következõ együttes képviselõ-testületi ülésén kerül
elbírálásra.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. tv. és helyi rendelet alapján.

Az állás elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

Szõc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi végzettség,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat (jegyzõi gya-

korlat, jogi vagy közigazgatási szakvizsga elõnyt jelent),
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, szakmai programot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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– a képesítést tanúsító okirat hiteles másolatát,
– a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatko-

zatot.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: az október 1-jén
megválasztott képviselõ-testület elsõ ülése.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. Az
állás részmunkaidõben tölthetõ be (napi 6 óra).

A pályázatot Szõc község önkormányzatának polgár-
mesteréhez kell benyújtani, 8452 Szõc, Kossuth u. 41.

Tök község jegyzõje
pályázatot ír ki

pénzügyi elõadói munkakör betöltésére

A pályázatot kiíró közigazgatási szerv neve: Tök Köz-
ség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala.

Betöltendõ munkakör: pénzügyi elõadó.
Pályázati feltétel:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzett-

ség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés.

Közigazgatási gyakorlat vagy pénzügyi-számviteli gya-
korlat elõnyt jelent.

A pályázathoz csatolni kell: kézzel írott szakmai önélet-
rajzot, végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, há-
rom hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól, bérezés a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alap-
ján.

A pályázatot írásban kell benyújtani a pályázati kiírás
Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl számított
harminc napon belül.

Az állás betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet az alábbi

telefonszámon: (23) 341-166, dr. Tanács Péter Zsolt jegy-
zõnél vagy Hegedûs Aranka munkaügyi fõelõadónál.

A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni: Tök Köz-
ség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, dr. Ta-
nács Péter Zsolt 2073 Tök, Fõ utca 1.

Mátészalka Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

a 201/2006. (VIII. 25.) Kt. számú határozat alapján
pályázatot ír ki

Mátészalka Város
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
parancsnoki beosztásának betöltésére

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete az 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében, valamint
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgá-
lati viszonyáról szóló, többször módosított 1996. évi
XLIII. tv. 269. § (3) bekezdésében biztosított hatásköré-
ben eljárva – Mátészalka Város Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság parancsnoki beosztásának betöltésére pályáza-
tot hirdet az alábbiak szerint:

A pályázatot kiíró szerv:
neve: Mátészalka Város Önkormányzata,
címe: 4700 Mátészalka, Hõsök tere 9.

A szolgálati hely neve és címe:
Mátészalka Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltó-

sága, 4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1.

Munkakör (beosztás):
Mátészalka Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltó-

ságának parancsnoka.

A beosztással járó feladatok rövid leírása:
A parancsnok felelõs az illetékességi és mûködési terü-

leten tûzoltási, mûszaki mentési, katasztrófaelhárítási, tûz-
megelõzési, tûzvizsgálati és munkavédelmi, minõsített
idõszaki, gazdálkodási és személyügyi feladatainak ellá-
tásának felügyeletéért, szervezéséért.

Mûködési, illetékességi területen a társszervekkel, la-
kossággal, gazdálkodó szervezetekkel kapcsolattartás.

A kinevezés idõtartama: határozatlan idõre történik.

A parancsnoki beosztás betöltésének kezdõ idõpontja:
2006. december 31.

Az álláshely betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltótiszti állományviszony fennállása,
– iskolai végzettség, képzettség: a belügyminiszter irá-

nyítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tûzoltóság
szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos hivatásos
beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM
rendelete 2. számú mellékletében meghatározott iskolai
végzettség és szakmai iskolai végzettség, illetve speciális
rendészeti végzettség, vagy annak hiányában elõírt határ-
idõre történõ elvégzésének vállalása,

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
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– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat a tûzoltás–mûszaki
mentés, vagy tûzmegelõzés területen,

– a parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségi, pszi-
chikai, fizikai alkalmasság,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzot,
– a parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetõi, szak-

mai programot,
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratot vagy azok

hiteles másolatát, a speciális rendészeti végzettség hiányá-
ban a tanfolyamok elõírt határidõre – rendészeti szakvizs-
ga megszerzése a megkezdéstõl számított 1 éven belül, ezt
követõen rendészeti vezetõvé és rendészeti mesterve-
zetõvé képzés 2, illetve 4 éven belüli teljesítése – történõ
elvégzésérõl szóló nyilatkozatot,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt,

– igazolást a hivatásos tûzoltóállományban töltött idõrõl
és a meglévõ vezetõi gyakorlatról,

– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalásáról,

– az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot igazoló
okirat másolatát.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási (államigazgatási) ismeret,
– idegen nyelv ismerete,
– legalább B kategóriás jogosítvány,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret,
– készenléti egységgel rendelkezõ hivatásos önkor-

mányzati tûzoltóságon a parancsnok által felügyelt mun-
katerületek beosztásaiban szerzett szakmai tapasztalat,

– Mátészalkán vagy annak vonzáskörzetén kívüli lak-
hely esetén mátészalkai vagy környékbeli letelepedés vál-
lalása.

Illetmény és egyéb juttatások:
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak

szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, va-
lamint a törvény végrehajtására kiadott kormány- és BM

rendeletekben foglaltak szerint. A munkakör betöltéséhez
szolgálati lakás nem áll rendelkezésre.

A pályázat benyújtásának határideje, helye:
A Belügyi Közlönyben történõ megjelenés napját köve-

tõ 30. nap.
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-

tani Mátészalka város polgármesteréhez (Mátészalka Vá-
ros Önkormányzata, Bíró Miklós polgármester) címzett,
lezárt borítékban. A borítékon a „Pályázat tûzoltó-pa-
rancsnoki beosztásra” megjelölést kérjük feltüntetni.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázati határidõ lejártát követõ elsõ rendes képvi-

selõ-testületi ülésen.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Dr. Takács Csaba jegyzõ
4700 Mátészalka, Hõsök tere 9.
Telefon: (44) 501-364

A pályázatokat bírálóbizottság értékeli, és a pályázók
személyes meghallgatása után tesz javaslatot a kineve-
zésre. A pályázatok elbírálásáról Mátészalka Város Képvi-
selõ-testülete dönt. A pályázat elbírálásáról a pályázatok
egyidejû visszaküldésével az elbírálást követõ 8 napon be-
lül minden pályázó írásbeli értesítést kap.

Tájékoztató

A Belügyi Közlöny minden hónap 1. és 15. napján jele-
nik meg.

Lapzárta: a megjelenés elõtti 15. munkanap, déli 12 óra.
A köztisztviselõi pályázatokat a 441-1708-as faxszámra

kérjük megküldeni.
A pénzügyi beszámolók megjelentetése térítés ellené-

ben történik.
Közzététel díja: 38 000 Ft + áfa.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak, to-
vábbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat biztosítá-
si ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

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
jogalkalmazói 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
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

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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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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