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Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra

és a 2007. évi elõ fi ze té si ára ink ra



Jog sza bály

A Kormány
193/2006. (IX. 25.) Korm.

rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló
1993. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Szt.) 132. §-a
(1) be kez dé sé nek b) és d) pont já ban, va la mint a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szó ló 1997. évi LXXXIII.
tör vény 83. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tá sok igény lé -
sé nek és meg ál la pí tá sá nak, va la mint fo lyó sí tá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról szó ló 63/2006. (III. 27.) Korm. ren de let
(a to váb bi ak ban: R.) 61. §-ának (5) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ (5) be kez dés lép, és a § a kö vet ke zõ (6) be kez -
dés sel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg az ere de ti (6) be kez dés 
szá mo zá sa (7) be kez dés re vál to zik:

„(5) A 2006. jú li us 1-jét meg elõ zõ en ha tá lyos ren del ke -
zé sek alap ján ki adott és

a) 2006. ok tó ber 1-jén még ér vé nyes köz gyógy el lá tá si
iga zol vá nyok az iga zol vá nyon fel tün te tett ér vé nyes sé gi
idõ pon tot kö ve tõ má so dik hó nap utol só nap já ig, de leg fel -
jebb 2007. jú li us 1-jé ig,

b) a 2006. jú li us 1. és ok tó ber 1. kö zött ér vé nyü ket
 vesztõ, a 2006. szep tem ber 30. nap ján ha tá lyos sza bá lyo -
zás alap ján 2006. ok tó ber 1-jé ig fel hasz nál ha tó köz gyógy -
el lá tá si iga zol vá nyok 2006. no vem ber 30-ával be zá ró lag
– az Sztm. 56. §-ának (5) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint –
fel hasz nál ha tó ak.

(6) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je az (5) be kez dés
sze rin ti iga zol vánnyal ren del ke zõ köz gyó gyel lá tot ta kat
– a hely ben szo ká sos mó don  az iga zol vány fel hasz nál ha -
tó sá gá ról és az új ké re lem be nyúj tá sá nak szük sé ges sé gé rõl 
a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 10 na pon be lül tá jé koz -
tat ni kö te les.”

2. §

Ez a ren de let 2006. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.

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

Köz le mé nyek

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
közleménye

a tûzgyújtási tilalom feloldásáról

Az er dõk re és az er dõk mel let ti te rü le tek re 2006.
 augusztus 3-án el ren delt ál ta lá nos tûz gyúj tá si ti lal mat a
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um – az
Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um mal
egyet ér tés ben – 2006. szep tem ber 9-tõl fel old ja.

A mi nisz té ri um egy ben fel hív ja a la kos ság és a ki rán du -
lók fi gyel mét, hogy az er dõ ben tü zet gyúj ta ni csak a ki je -
lölt és ki épí tett tûz ra kó he lyen, szél csen des idõ ben sza bad. 
A tü zet nem sza bad fel ügye let nél kül hagy ni, tá vo zás után
pe dig min den eset ben gon dos kod ni kell el ol tá sá ról.

Fel hív ja to váb bá a te lek tu laj do no sok fi gyel mét, hogy az 
õszi avar- és gyom ége tés nél fo ko zott fi gye lem mel jár ja -
nak el, mert a gyor san ha la dó tûz könnyen el ér he ti az er dõt
vagy a la kott te rü le te ket.

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

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
közleménye

az Idõsbarát Önkormányzat Díj odaítélésérõl

Az Idõs ba rát Ön kor mány zat Díj Bi zott ság ja vas la tá ra
2006-ban a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter, va la mint az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter az aláb bi ön -
kor mány za tok nak ítél te oda az Idõs ba rát Ön kor mány zat
Dí jat:

Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta
Bu da pest VII. ke rü let, Er zsé bet vá ros Ön kor mány za ta
Di ós be rény Köz ség Ön kor mány za ta
Haj dú bö ször mény Vá ros Ön kor mány za ta
Jász-Nagy kun-Szol nok Me gye Ön kor mány za ta
Nyí ra csád Köz ség Ön kor mány za ta

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

30/2006. (EüK. 16.) Gyf.
közleménye

Moha K-6 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 helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Mo hai Ág nes
Ásvány vízkitermelõ és Ke res ke del mi Kft. (8042 Mo ha, Ág nes For rás 026/1) tu laj do ná ban ál ló Mo ha K-6 OKK szá mú
kút vi zé nek bel sõ, ki zá ró lag pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lás ban – „Mo hai 1374” el ne ve zés sel – a  termé szetes ás vány -
víz meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te (78-3/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

31/2006. (EüK. 16.) Gyf.
közleménye

La jos mi zse K-109 OKK szá mú kút vi zé nek
el is mert ás vány víz meg ne ve zé sét en ge dé lye zõ ha tá ro zat mó do sí tá sáról

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 Ma gyar víz Kft.
(1106 Bu da pest, Ke reszt úri út 210.) tu laj do ná ban és üze mel te té sé ben lé võ La jos mi zse K-109 OKK szá mú kút vi zé nek
bel sõ, pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lás ban a „Prima ve ra” el ne ve zés he lyett a „KÉK FOR RÁS” természe tes ás vány víz
meg ne vezés hasz ná la tát en ge dé lyezte (116-4/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

32/2006. (EüK. 16.) Gyf.
közleménye

La jos mi zse K-109 OKK szá mú kút vi zé nek
el is mert ás vány víz meg ne ve zé sét en ge dé lye zõ ha tá ro zat mó do sí tá sáról

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 Ma gyar víz Kft. (1106
Bu da pest, Ke reszt úri út 210.) tu laj do ná ban és üzemel teté sé ben lé võ La jos mi zse K-109 OKK szá mú kút  vizének bel sõ,
pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lás ban a „Kék For rás” el ne ve zés he lyett a „ZA FÍR” ter mé sze tes ásvány víz meg ne ve zés
hasz ná la tát en ge dé lyezte (116-6/Gyf/2006.).
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Al só be rec 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 év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 445 650 552 076
I. Im ma te ri á lis ja vak 10 230 –
II. Tár gyi esz kö zök 436 420 552 076
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 5 616 13 461
I. Kész le tek – –
II. Kö ve te lé sek 2 164 2 805
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 1 188 5 727
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 264 4 929

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 451 266 565 537

D) SAJÁT TÕKE 447 255 502 607
1. In du ló tõ ke 13 780 13 780
2. Tõ ke vál to zá sok 433 475 488 827

E) TARTALÉKOK –2 346 1 171
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –2 346 1 171
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 6 357 61 759
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 559 52 274
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 798 9 485

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 451 266 565 537

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 79 803 81 616 74 415
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 23 288 23 288 23 651
03. Egyéb fo lyó ki adá sok 67 768 68 563 65 790
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 29 726 208 274 193 040
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 75 300 68 279
07. Fel hal mo zá si ki adá sok – 363 928 361 417
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 200 585 820 969 786 592
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – 14 966 –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) – 14 966 –
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 200 585 835 935 786 592
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 094 628 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 2 665
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 203 679 836 563 789 257
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 9 612 80 818 77 972
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 57 575 57 572 59 756
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 238 403 238 418
19. Sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 238 403 238 073
20. Ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 85 936 434 540 364 184
21. Ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 73 514 148 113 148 113
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 153 120 811 333 740 330
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 50 559 25 230 49 779
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 50 559 25 230 49 779
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 203 679 836 563 790 109
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 – – 3 687
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 203 679 836 563 795 796
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge ((22+27–8–13) –50 559 –10 264 –46 262
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (23–11) 50 559 10 264 49 779
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 1 022

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 1 188 5 727
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge (±) –3 534 –4 556
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya (–) – –527
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) –2 346 1 698
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 196 –218
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (8±9) –2 150 1 480
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. 10-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány – –
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány 772 1 480

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Al só be rec ki Köz sé gi 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. 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.

Nagy Ist ván s. k.,
könyv vizs gá ló
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An na völgy 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 365 891 – 365 891 369 309 – –
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 334 – 1 334 540 – –
II. Tár gyi esz kö zök 140 108 – 140 108 147 577 – –
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 487 – 3 487 2 497 – –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 220 962 – 220 962 218 695 – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 26 569 – 26 569 37 736 – –

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 8 428 – 8 428 17 228 – –
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 13 357 – 13 357 19 408 – –
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 4 784 – 4 784 1 100 – –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 392 460 – 392 460 407 045 – –

D) SAJÁT TÕKE 345 294 – 345 294 357 765 – –
1. In du ló tõ ke 14 542 – 14 542 14 542 – –
2. Tõ ke vál to zá sok 330 752 – 330 752 343 223 – –

E) TARTALÉKOK 12 549 – 12 549 11 739 – –
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 12 549 – 12 549 11 739 – –
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 34 617 – 34 617 37 541 – –
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 20 250 – 20 250 17 250 – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 8 775 – 8 775 11 522 – –
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 592 – 5 592 8 769 – –

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 392 460 – 392 460 407 045 – –

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 77 680 77 718 74 574
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 23 550 24 275 23 978
03. Do lo gi ki adá sok 43 055 46 624 42 596
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 6 304 12 091 11 980
05. El lá tot tak jut ta tá sai 88 88 55
06. Fel újí tás 7 537 9 671 7 662
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 727 25 117 21 845
08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 6 938 29 615 29 615
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai 3 915 – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 172 794 224 199 212 305
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 21 140 9 912 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –3 684
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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. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 193 934 234 111 208 621
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 9 658 9 925 8 267
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 51 981 50 270 45 853
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 14 051 21 993 18 616
17. 16.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 9 736 7 736 4 673
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 81 117 114 947 115 387
19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 58 365 90 038 90 038
20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 27 252 26 383 23 372
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) 184 059 223 518 211 495
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 9 875 10 593 2 838
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 3 177
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 193 934 234 111 217 510

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 13 357 – 13 357 19 408 – –
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –808 – –808 –7 669 – –
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) 1 246 – 1 246 10 424 – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

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

(1±2–3–4) 11 303 – 11 303 1 315 – –
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –1 956 – –1 956 919 – –
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 9 347 – 9 347 2 234 – –
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 – – – – – –

Könyv vizs gá ló ál tal zá ra dé kol va.
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Be kecs 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 665 302 – – 899 571 – 899 571
I. Im ma te ri á lis ja vak – – – 2 917 – 2 917
II. Tár gyi esz kö zök 649 905 – – 879 976 – 879 976
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 15 397 – – 16 678 – 16 678
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 100 856 – – 110 899 – 110 899

I. Kész le tek 3 393 – – 3 423 – 3 423
II. Kö ve te lé sek 32 026 – – 34 717 – 34 717
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 58 205 – – 64 443 – 64 443
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 232 – – 8 316 – 8 316

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 766 158 – – 1 010 470 – 01 010 470

D) SAJÁT TÕKE 694 703 – – 868 095 – 868 095
1. In du ló tõ ke 48 120 – – 48 120 – 48 120
2. Tõ ke vál to zá sok 646 583 – – 819 975 – 819 975
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 31 973 – – 68 175 – 68 175
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 31 973 – – 68 175 – 68 175
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 39 482 – – 74 200 – 74 200
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 40 633 – 40 633
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 6 019 – – 28 983 – 28 983
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 33 463 – – 4 584 – 4 584

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 766 158 – – 1 010 470 – 1 010 470

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 146 412 154 807 152 401
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 45 862 50 208 50 252
03. Do lo gi ki adá sok 60 757 67 713 70 858
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 66 545 62 186 54 926
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 8 400 12 832
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 262 542 273 376 235 436
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 582 118 616 690 576 705
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 2 510 30 510 481
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 2 510 30 510 481
12. Pénz for gal mi ki adá sok – – –
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 826 2 826 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 084
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 2 826 2 826 1 084
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 19 253 22 514 21 575
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 145 607 155 634 156 762
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 14 000 14 000 8 220
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 324 594 373 878 370 831
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 151 436 296 355 296 355
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 503 454 566 026 557 388
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 56 000 56 000 56 000
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 56 000 56 000 56 000
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 559 454 622 026 613 388
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 28 000 28 000 –
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –3 331
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 587 454 650 026 610 057
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –53 490 –25 490 –19 317
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 53 490 25 490 55 519
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –4 415

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 32 410 – 32 410 64 197 – 64 197
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –437 – –437 3 978 – 3 978
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya – – – 1 934 – 1 934
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

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

(1±2–3–4) 31 973 – 31 973 66 241 – 66 241
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 –2 607 – –2 607 –4 415 – –4 415
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 29 366 – 29 366 61 826 – 61 826
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 – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Be kecs 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 -
szeit és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal -
tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí -
tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze 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. rendeleten foglaltak és az ál ta lá nos szám vi -
te li elvek szerint készítették el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Be kecs 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.

Ma tiz Gá bor s. k.,
könyv vizs gá ló
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Be seny szög 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 1 209 487 – 1 209 487 2 207 676 – 2 207 676
I. Im ma te ri á lis ja vak 586 – 586 1 548 – 1 548
II. Tár gyi esz kö zök 1 204 894 – 1 204 894 2 202 265 – 2 202 265
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 204 894 – 1 204 894 2 202 265 – 2 202 265
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 30 248 – 30 248 20 431 – 20 431

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 10 008 – 10 008 6 055 – 6 055
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 7 292 – 7 292 1 099 – 1 099
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 948 – 12 948 13 277 – 13 277

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 239 735 – 1 239 735 2 228 107 – 2 228 107

D) SAJÁT TÕKE 333 454 – 333 454 2 109 655 – 2 109 655
1. In du ló tõ ke 42 274 – 42 274 42 274 – 42 274
2. Tõ ke vál to zá sok 291 180 – 291 180 2 067 381 – 2 067 381

E) TARTALÉKOK –74 368 – –74 368 –90 542 – –90 542
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –113 966 – –113 966 –120 833 – –120 833
II. Vál lal ko zá si tar ta lék 39 598 – 39 598 30 291 – 30 291

F) KÖTELEZETTSÉGEK 980 649 – 980 649 208 994 – 208 994
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 29 981 – 29 981 27 725 – 27 725
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 856 060 – 856 060 76 351 – 76 351
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 94 608 – 94 608 104 918 – 104 918

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 239 735 – 1 239 735 2 228 107 – 2 228 107

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 248 005 249 136 243 957
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 83 585 83 480 80 994
03. Do lo gi ki adá sok 147 262 149 211 195 837
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 40 332 80 467 127 047
05. Fel újí tá sok 56 248 96 485 56 773
06. Fel hal mo zá si ki adá sok 814 827 814 827 812 928
07. Hi te lek, köl csö nök ki adá sai 49 475 49 475 3 067
08. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
09 Pénz for gal mi ki adá sok (1+…+9) 1 439 734 1 523 081 1 520 603
10. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 6 089 21 137 –
11. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 329
12. Ki adá sok össze sen 1 445 823 1 544 218 1 520 932
13. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 380 768 380 084 406 112
14. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 198 675 211 950 208 868
15. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – – 2 727
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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. 16.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 1 320
17. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 804 717 868 754 861 988
18. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 154 429 652 981 650 969
19. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 61 663 83 430 24 734
20. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
21. Pénz for gal mi be vé te lek (14+15+16+18+20+21) 1 445 823 1 544 218 1 504 429
22. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – –
23. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 10 310
24. Be vé te lek össze sen 1 445 823 1 544 218 1 514 739
25. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –12 188 –33 955 –37 841
26. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 12 188 33 955 21 667
27. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 9 981

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 7 292 – 7 292 1 099 – 1 099
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –81 660 – –81 660 –91 641 – –91 641
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 (–) 39 598 – 39 598 30 291 – 30 291
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány –113 966 – –113 966 –120 833 – –120 833
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 620 – 620 –585 – –585
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. Vál lal ko zá si ered mény bõl fel hasz ná lás – 3 558 – – – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vá nya –113 346 3 558 –109 788 –121 418 – –121 418

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 61 419 – 61 419 50 490 – 50 490

2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el- 
szá molt ki adá sai (–) 21 821 – 21 821 20 199 – 20 199

3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi  
ered mé nye 39 598 – 39 598 30 291 – 30 291

4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték- 
csök ke né si le írás (±) 2 808 – 2 808 8 107 – 8 107
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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 (–) – 3 558 3 558 – – –

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 36 790 3 558 33 232 22 184 – 22 184

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 36 790 – 33 232 22 184 – 22 184
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 39 598 – 39 598 30 291 – 30 291

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Be seny szög 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 tuk, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tünk ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, to váb bá a vo nat ko zó
kor mány ren de let sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyünk sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei
2005. évi 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 hely ze té rõl meg bíz -
ha tó és valós képet ad.

Tóth La jos s. k.,
könyv vizs gá ló

Dán szent mik lós 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 771 171 909 835
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 330 4 083
II. Tár gyi esz kö zök 764 141 898 744
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 700 7 008
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 146 840 20 430
I. Kész le tek – –
II. Kö ve te lé sek 95 978 9 462
III. Ér ték pa pí rok 834 266
IV. Pénz esz kö zök 19 547 2 784
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 30 481 7 918

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 918 011 930 265
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

D) SAJÁT TÕKE 665 531 811 659
1. In du ló tõ ke 44 288 44 288
2. Tõ ke vál to zá sok 621 243 767 371
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 18 964 –2 129
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 18 964 –2 129
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 233 516 120 735
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 17 578 60 818
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 184 874 47 086
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 31 064 12 831

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 918 011 930 265

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 148 363 142 649 137 675
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 46 142 46 940 43 704
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 383 259 403 098 396 798
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 6 971 199 285 198 492
05. El lá tot tak jut ta tá sai 10 312 15 798 15 613
06. Fel újí tás 1 875 10 064 12 188
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 253 940 359 892 255 002
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 850 862 1 177 726 1 059 472
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 13 895 142 270 145 868
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 13 895 142 270 145 868
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 864 757 1 319 996 1 205 340
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 9 927 5 438 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –22 563
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 874 684 1 325 434 1 182 777
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 335 340 407 184 392 671
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 142 361 141 123 133 518
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 490 490
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 291 308 621 230 520 588
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 242 978 524 693 416 572
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 769 009 1 170 027 1 047 267
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 86 128 133 035 136 980
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) 86 128 133 035 136 980
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 855 137 1 303 062 1 184 247
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 19 547 22 372 22 372
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –18 240
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 874 684 1 325 434 1 188 379
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –72 233 9 235 10 167
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 72 233 –9 235 –8 888
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 4 323
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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 19 547 2 777
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge (±) –583 –4 906
3. Elõ zõ év(ek)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 (1±2–3–4) 18 964 –2 129
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 2 417 204
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) 21 381 –1 925
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 19 360 –
13. 10-bõl sza bad pénz ma rad vány 2 021 –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Fe icht Fe renc né s. k.,
könyv vizs gá ló

Fá bi án se bes tyén 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 543 125 529 145
I. Im ma te ri á lis ja vak 104 62
II. Tár gyi esz kö zök 539 667 525 870
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 594 1 654
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 1 760 1 559

B) FORGÓESZKÖZÖK 21 571 40 240
I. Kész le tek 504 378
II. Kö ve te lé sek 7 562 7 953
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 4 379 15 246
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 126 16 663

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 564 696 569 385
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

D) SAJÁT TÕKE 529 856 526 971
1. In du ló tõ ke 33 580 33 580
2. Tõ ke vál to zá sok 496 276 493 391
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK –1 180 15 913
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –1 180 15 913
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 36 020 26 501
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 563 –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 20 772 10 505
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 685 15 996

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 564 696 569 385

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 181 749 185 814 175 622
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 62 516 62 076 56 134
03. Do lo gi ki adá sok 114 709 115 110 105 162
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 13 632 60 724 56 942
05. El lá tot tak jut ta tá sai 350 350 340
06. Fel újí tás 2 500 5 554 5 555
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 500 3 130 1 442
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 377 956 432 758 401 197
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 852 854 11 029
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 852 854 11 029
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 378 808 433 612 412 226
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 884 1 884 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 7 537
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 380 692 435 496 419 763
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 65 716 67 024 65 357
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 132 637 132 716 127 559
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 600 – –
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 113 507 234 512 236 152
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 91 284 174 482 174 482
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 312 460 434 252 429 068
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 68 232 1 244 251
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) 68 232 1 244 251
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 380 692 435 496 429 319
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – 5 038
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –267
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 380 692 435 496 434 090
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –67 380 –390 32 909
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 67 380 390 –10 778
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –7 804

20. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1911



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 964 10 253
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge (±) –2 144 5 660
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya (–) –11 073 –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) 9 893 15 913
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 2 195 –2 339
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) 12 088 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 6 455 13 574
13. 10.-bõl sza bad pénz ma rad vány 5 633 –

Könyv vizs gá ló ál tal zá ra dé kol va.

Gal ga hé víz 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 431 702 432 867
I. Im ma te ri á lis ja vak 36 236
II. Tár gyi esz kö zök 264 461 269 404
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 22 640 24 771
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 144 565 138 456

B) FORGÓESZKÖZÖK 79 378 65 715
I. Kész le tek 464 350
II. Kö ve te lé sek 32 747 30 726
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 36 034 25 188
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 133 9 451

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 511 080 498 582

D) SAJÁT TÕKE 464 913 463 943
1. In du ló tõ ke 20 417 20 417
2. Tõ ke vál to zá sok 444 496 443 526
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 34 719 24 463
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 34 719 24 463
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 11 448 10 176
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 11 448 10 176

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 511 080 498 582
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2005.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 125 792 127 061 126 292
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 40 342 40 795 40 130
03. Do lo gi ki adá sok 63 366 64 304 63 771
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 15 281 33 580 33 510
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 4 290 10 268
07. Fel hal mo zá si ki adá sok – – 2 496
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 244 781 270 030 276 467
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) – – –
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 244 781 270 030 276 467
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 457 3 457 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –682
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 248 238 273 487 275 785
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 26 353 26 353 22 015
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 120 138 121 111 117 217
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 101 747 126 023 126 979
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 93 247 116 351 112 251
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 248 238 273 487 266 211
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 (23+24) – – –
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 248 238 273 487 266 211
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – 34 624
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – – –1 272
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 248 238 273 487 299 563
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – – 24 368
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) – – –
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –590

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 36 034 25 188
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge (±) –1 315 –725
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya (–) – 3 130
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) 34 719 21 333
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –95 –947
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8+9) 34 624 20 386
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 34 624 20 386
13. 10.-bõl sza bad pénz ma rad vány – –

Könyv vizs gá ló ál tal zá ra dé kol va.
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Göd 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 16 920 901 – 16 920 901 17 819 244 – 17 819 244
I. Im ma te ri á lis ja vak 16 553 – 16 553 12 978 – 12 978

II. Tár gyi esz kö zök 16 900 947 – 16 900 947 17 803 065 – 17 803 065
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 401 – 3 401 3 201 – 3 201
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – – – – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 271 079 – 271 079 308 379 – 308 379
I. Kész le tek 5 244 – 5 244 4 182 – 4 182

II. Kö ve te lé sek 136 730 – 136 730 154 815 – 154 815
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 14 353 – 14 353 27 358 – 27 358
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 114 752 – 114 752 122 024 – 122 024

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 17 191 980 – 17 191 980 18 127 623 – 18 127 623

D) SAJÁT TÕKE 16 426 826 – 16 426 826 16 989 692 – 16 989 692
1. In du ló tõ ke 155 938 – 155 938 155 938 – 155 938
2. Tõ ke vál to zá sok 16 270 888 – 16 270 888 16 833 754 – 16 833 754
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 12 699 – 12 699 –7 900 – –7 900
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 12 699 – 12 699 –7 900 – –7 900

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

F) KÖTELEZETTSÉGEK 752 455 – 752 455 1 145 831 – 1 145 831
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 138 182 – 138 182 234 056 – 234 056

II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 497 867 – 497 867 754 493 – 754 493
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 116 406 – 116 406 157 282 – 157 282

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 17 191 980 – 17 191 980 18 127 623 – 18 127 623

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 1 069 512 1 106 070 1 044 061
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 352 886 361 628 340 002
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 654 237 807 623 719 305
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 216 596 279 793 238 451
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 72 792 103 361 51 635
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 309 079 1 380 874 1 255 207
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 3 675 102 4 039 349 3 648 661
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 409 996 370 705 44 025
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – 381 381
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 409 996 371 086 44 406
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 4 085 098 4 410 435 3 693 067
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 76 276 77 476 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 7 272
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 4 161 374 4 487 911 3 700 339
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 499 291 567 261 472 071
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 032 469 1 080 254 925 827
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 277 761 277 761 94 384
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból ön korm. sa já tos fel halm.-i és tõ ke be vé te lei 150 000 150 000 71 061
20. Tá mo ga tás, ki egé szí tõ és/vagy át vett pénz esz kö zök 1 680 566 1 833 179 1 689 569
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 596 974 1 089 663 1 089 663
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 3 490 087 3 758 455 3 181 851
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 671 287 681 596 490 617
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) 671 287 681 596 490 617
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 4 161 374 4 440 051 3 672 468
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 47 860 48 179
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 41 872
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 4 161 374 4 487 911 3 762 519
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –261 291 –310 510 –418 631
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 261 291 310 510 446 211
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 34 600

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 12 130 – 12 130 26 131 – 26 131
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 569 – 569 –34 031 – –34 031
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –5 481 – –5 481 19 134 – 19 134
 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

(1±2–3–4) 7 218 – 7 218 11 234 – 11 234
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –19 164 – –19 164 –57 202 – –57 202
 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 (5±6±7±8±9) –11 946 – –11 946 –45 968 – –45 968
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 Göd Vá ros Ön kor mány za ta 2005. évi egy sze rû sí tett, össze vont 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, az ál lam ház tar tá si tör vény ben, a vo nat ko zó kor mány ren de le tek ben fog lal tak és az
ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyünk sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve té si tel je sí tés rõl, Göd Vá ro s Ön kor mány za ta, a hi -
va tal 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
ere dé mé nyé rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Fe ke te Iván s. k.,
könyv vizs gá ló
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„Kertváros” Gyá li Kis tér ség Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK – 27 270 462
I. Im ma te ri á lis ja vak – 2 474 378
II. Tár gyi esz kö zök – 24 796 084
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 – 31 187 535
I. Kész le tek – –
II. Kö ve te lé sek – –
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök – 31 120 188
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok – 67 347

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: – 58 457 997

D) SAJÁT TÕKE – 27 270 462
1. In du ló tõ ke – –
2. Tõ ke vál to zá sok – 27 270 462
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK – 27 365 102
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok – 27 365 102
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK – 3 822 433
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 – 3 822 433

FORRÁSOK ÖSSZESEN: – 58 457 997

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

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 – 13 778 788 12 855 900
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék – 4 385 212 3 426 423
03. Do lo gi ki adá sok 2 133 810 40 600 737 77 194 169
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás – – 580 000
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 14 000 000 –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok – 31 820 307 27 636 290
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 2 133 810 104 585 044 121 692 782
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – –
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) – – –
12. Pénz for gal mi ki adá sok 2 133 810 104 585 044 121 692 782
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 – – 67 347
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 2 133 810 104 585 044 121 760 129
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek – – 46 814 039
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei – – –
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 át vett pénz esz kö zök 2 133 810 104 585 044 102 243 845
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa – 97 173 043 97 173 043
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 2 133 810 104 585 044 149 057 884
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei – – –
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) – – –
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 2 133 810 104 585 044 149 057 884
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – –
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – 3 822 433
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 2 133 810 104 585 044 152 880 317
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) – – 27 365 102
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) – – –
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 3 755 086

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

Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 1. Zá ró pénz kész let – 31 120 188
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) – –3 755 086
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) – –
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) – 27 365 102
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) – –4 878 610
 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) – 22 486 492

Könyv vizs gá ló ál tal zá ra dé kol va.
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Gyõr 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 év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 125 397 339 129 197 309
I. Im ma te ri á lis ja vak 222 057 368 600
II. Tár gyi esz kö zök 82 437 450 85 180 206
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 5 871 927 5 623 293
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 36 865 905 38 025 210

B) FORGÓESZKÖZÖK 5 549 763 5 896 629
I. Kész le tek 94 057 95 822
II. Kö ve te lé sek 2 544 906 2 052 031
III. Ér ték pa pí rok – 1 800 000
IV. Pénz esz kö zök 1 768 161 1 695 563
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 142 639 253 213

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 130 947 102 135 093 938

D) SAJÁT TÕKE 126 028 045 127 713 365
1. In du ló tõ ke 5 761 589 5 771 978
2. Tõ ke vál to zá sok 120 266 456 121 941 387
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 1 359 554 729 036
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 350 008 726 314
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 9 546 2 722

F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 559 503 6 651 537
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – 2 781 294
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 2 008 257 2 650 503
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 551 246 1 219 740

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 130 947 102 135 093 938

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 12 223 961 13 009 168 12 760 989
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 4 049 327 4 245 125 4 150 556
03. Do lo gi ki adá sok 5 376 295 10 263 942 11 083 615
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 3 468 665 2 983 157 2 030 725
05. El lá tot tak jut ta tá sai 11 251 47 985 46 593
06. Fel újí tás 724 554 1 239 969 1 028 763
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 6 130 898 7 007 098 6 103 222
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 31 984 951 38 796 444 37 204 463
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 107 500 134 580 130 890
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – 1 800 000
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 107 500 134 580 1 930 890
12. Pénz for gal mi ki adá sok 32 092 451 38 931 024 39 135 353
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 081 319 580 958 3 181
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –889 426
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 33 173 770 39 511 982 38 249 108
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 2 917 384 5 317 587 5 333 056
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 13 072 060 12 974 965 13 827 648
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 592 920 1 755 742 976 821

1918 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 20. szám



Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 130 000 141 548 207 899
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 12 776 617 15 592 631 15 369 790
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 9 455 861 11 202 212 10 993 701
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 30 358 981 35 640 925 35 507 315
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 2 814 789 3 343 599 2 997 520
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 2 814 789 3 343 599 2 997 520
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 33 173 770 38 984 524 38 504 835
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 527 458 2 380 738
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –375 211
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 33 173 770 39 511 982 40 510 362
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –2 707 289 –3 209 019 680 409
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 2 707 289 3 209 019 1 066 630
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 514 215

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 1 587 788 1 471 485
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –228 234 –742 449
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) 52 893 29 044
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) 9 546 2 722
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) 1 297 115 697 270
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –440 806 152 154
 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 6 365 3 181
 9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±)1 878 –
 10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) 864 552 852 605
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vá nya 811 031 809 868
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vá nya 70 558 86 091

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 1. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt fo lyó be vé te lei 29 971 11 475
 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt ki adá sai (–) 20 425 8 753
 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (1–2) 9 546 2 722
 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke né si le írás (–) 423 526
 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz nál ni ter ve zett ered mény (–) 6 365 3 181
 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) 2 758 –985
 8. Tárgy év rõl át vitt vesz te ség – –
 9. Meg elõ zõ év(ek) el nem szá molt vesz te sé gé nek tárgy év re esõ ré sze (–) – –
10. Vál lal ko zá si te vé keny ség he lyes bí tett ered mé nye (7+8–9) 2 758 –985
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 3 181 –459
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán az ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si
és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en -
nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a ma gyar
szám vi te li tör vény ben 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 a Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak 2005. de cem -
ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad. A 2005. évi költ ség ve tés
vég re haj tá sá ról szó ló be szá mo ló és az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ada tai össz hang ban van nak.

Sza bó Ist ván s. k.,
könyv vizs gá ló

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. éves beszámolójának egyszerûsített
pénzmaradvány-kimutatása

(Módosított)

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 319 547 1 587 788
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –137 191 –228 234
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 94 079 52 893
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) 9 996 9 546
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 78 281 1 297 115
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –23 707 –440 806
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – –
8. Vál lal ko zá si ered mény bõl fel hasz ná lás 3 632 6 365
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel 3 332 1 878

10. Mó do sí tott pénz ma rad vá nya 61 538 864 552
11. 10. sor ból egész ség bizt. alap ból fo lyó sí tott pénz eszk. ma rad vá nya – –

Meg jegy zés: a mó do sí tá sok ki vas ta gí tás ra ke rül tek.

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 348 645 – 348 645 388 148 – 388 148
I. Im ma te ri á lis ja vak 9 183 – 9 183 9 183 – 9 183
II. Tár gyi esz kö zök 320 111 – 320 111 360 284 – 360 284
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 19 351 – 19 351 18 681 – 18 681
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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 39 626 – 39 626 44 296 – 44 296
I. Kész le tek 341 – 341 285 – 285
II. Kö ve te lé sek 1 887 – 1 887 5 949 – 5 949
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 33 720 – 33 720 33 776 – 33 776
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 3 678 – 3 678 4 286 – 4 286

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 388 271 – 388 271 432 444 – 432 444

D) SAJÁT TÕKE 329 069 – 329 069 382 579 – 382 579
1. In du ló tõ ke 64 677 – 64 677 64 677 – 64 677
2. Tõ ke vál to zá sok 264 392 – 264 392 317 902 – 317 902

E) TARTALÉKOK 2 684 – 2 684 30 490 – 30 490
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 2 684 – 2 684 30 490 – 30 490
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 56 518 – 56 518 19 375 – 19 375
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 2 635 – 2 635
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 21 804 – 21 804 9 168 – 9 168
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 34 714 – 34 714 7 572 – 7 572

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 388 271 – 388 271 432 444 – 432 444

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 99 753 111 668 102 834
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 32 547 35 849 32 648
03. Do lo gi ki adá sok 68 702 80 470 62 645
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 31 690 34 408 32 375
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 15 420 14 640
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 71 471 67 705 32 038
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 304 163 345 520 277 180
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 10 346 10 346 10 348
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 10 346 10 346 10 348
12. Pénz for gal mi ki adá sok 314 509 355 866 287 528
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 061 1 061 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 608
15. Ki adá sok össze sen 315 570 356 927 288 136
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 11 449 11 478 12 714
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 67 782 67 642 65 821
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – – 68
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 146 687 240 914 220 096
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 94 420 129 475 129 475
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 225 918 320 034 298 699
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 58 249 34 492 16 635
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 58 249 34 492 16 635
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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 284 167 354 526 315 334
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 31 403 2 401 2 401
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 805
29. Be vé te lek össze sen 315 570 356 927 318 540
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –47 903 –24 146 23 920
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 273 821 344 180 304 986
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 197

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 5 762 – 5 762 33 765 – 33 765
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –3 078 – –3 078 –3 275 – –3 275
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 2 684 – 2 684 30 490 – 30 490
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –4 335 – –4 335 438 – 438
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 –1 651 – –1 651 30 928 – 30 928
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 2 401 – 2 401 30 928 – 30 928

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

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

Vé le mé nyem kor lá to zá sa nél kül fel hívom Hol ló há za Köz ség Ön kor mány zat ve ze tõ i nek fi gyel mét a következõkre:
– a gaz dál ko dás vi te lét meg ha tá ro zó bel sõ sza bály za to kat fe lül kell vizs gál ni, és a szük sé ges mó do sí tá so kat, ki egé szí -

té se ket az új szer ve ze ti fel épí tés nek, il let ve szám vi te li elõ írá sok nak megfelelõen el kell végezni,
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– az in gat lan ka tasz te ri nyil ván tar tás ve ze té se so rán be kell tar ta ni az ön kor mány za tok tu laj do ná ban lé võ in gat lan va -
gyon-nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si rend jé rõl szó ló 48/2001. (III. 27.) Korm. ren de let tel mó do sí tott 147/1992.
(XI. 6.) Korm. rendelet elõírásait,

– az esz kö zök ér té ke lé se so rán be kell tar ta ni a szám vi te li tör vény, va la mint az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si 
és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elõírásait,

– év köz ben a szük sé ges elõ irány zat-mó do sí tá so kat az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény, 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 tak szerint el kell végezni.

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

Nyír 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 évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 005 373 – 2 005 373 1 883 851 – 1 883 851
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 819 – 6 819 4 156 – 4 156
II. Tár gyi esz kö zök 1 814 011 – 1 814 011 1 723 026 – 1 723 026
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 184 543 – 184 543 156 669 – 156 669
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 58 973 – 58 973 37 112 – 37 112

I. Kész le tek 442 – 442 411 – 411
II. Kö ve te lé sek 6 894 – 6 894 7 594 – 7 594
III. Ér ték pa pí rok 19 063 – 19 063 10 059 – 10 059
IV. Pénz esz kö zök 14 547 – 14 547 2 810 – 2 810
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 18 027 – 18 027 16 238 – 16 238

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 064 346 – 2 064 346 1 920 963 – 1 920 963

D) SAJÁT TÕKE 1 950 824 – 1 950 824 1 847 075 – 1 847 075
1. In du ló tõ ke 56 270 – 56 270 56 270 – 56 270
2. Tõ ke vál to zá sok 1 894 554 – 1 894 554 1 790 805 – 1 790 805

E) TARTALÉKOK 17 161 – 17 161 3 798 – 3 798
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 17 161 – 17 161 3 798 – 3 798
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 96 361 – 96 361 70 090 – 70 090
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 64 821 – 64 821 36 546 – 36 546
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 16 127 – 16 127 18 294 – 18 294
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 413 – 15 413 15 250 – 15 250

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 064 346 – 2 064 346 1 920 963 – 1 920 963
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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 225 273 228 016 225 707
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 73 736 75 456 75 052
03. Do lo gi ki adá sok 91 587 108 437 104 171
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 71 398 71 335 72 057
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 8 695 6 820 6 820
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 64 989 16 143 16 217
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 535 678 506 207 500 024
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 1 200 1 200 600
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 1 200 1 200 600
12. Pénz for gal mi ki adá sok 536 878 507 407 500 624
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 7 565 6 864 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –1 789
15. Ki adá sok össze sen 544 443 514 271 498 835
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 14 186 16 545 20 473
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 149 774 148 932 148 543
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 27 176 328
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 220 636 298 133 298 515
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 195 503 275 296 275 295
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 384 623 463 786 467 859
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 136 730 22 014 10 398
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei 9 000 9 004 9 004
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 145 730 31 018 19 402
26. Pénz for gal mi be vé te lek 530 353 494 804 487 261
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 14 900 19 467 19 467
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 439
29. Be vé te lek össze sen 544 443 514 271 505 289
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –144 530 –29 818 –12 698
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 144 530 29 818 18 802
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – 350

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

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 14 547 – 14 547 1 534 – 1 534
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 2 614 – 2 614 2 264 – 2 264
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 17 161 – 17 161 3 798 – 3 798
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –4 862 – –4 862 –5 615 – –5 615
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 12 299 – 12 299 –1 817 – –1 817
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 Nyír bog dány 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 a Magyarországon elfogadott általános számviteli
elvek szerint készítették el.

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

Mát rai Ist ván né s. k.,
könyv vizs gá ló

Pé cel 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 5 818 080 – 5 818 080 5 761 693 – 5 761 693
I. Im ma te ri á lis ja vak 15 361 – 15 361 20 585 – 20 585
II. Tár gyi esz kö zök 5 464 411 – 5 464 411 5 400 728 – 5 400 728
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 5 859 – 5 859 5 773 – 5 773
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 332 449 – 332 449 334 607 – 334 607
B) FORGÓESZKÖZÖK 383 410 – 383 410 389 512 – 389 512

I. Kész le tek 1 689 – 1 689 1 600 – 1 600
II. Kö ve te lé sek 327 029 – 327 029 333 568 – 333 568
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 5 244 – 5 244 6 253 – 6 253
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 49 448 – 49 448 48 091 – 48 091

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 201 490 – 6 201 490 6 151 205 – 6 151 205
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 5 416 131 – 5 416 131 5 353 192 – 5 353 192
1. In du ló tõ ke 206 102 – 206 102 206 102 – 206 102
2. Tõ ke vál to zá sok 5 210 029 – 5 210 029 5 147 090 – 5 147 090

E) TARTALÉKOK –36 510 – –36 510 –26 398 – –26 398
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –36 510 – –36 510 –26 398 – –26 398
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 821 869 – 821 869 824 411 – 824 411
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 437 432 – 437 432 385 948 – 385 948
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 293 235 – 293 235 357 721 – 357 721
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 91 202 – 91 202 80 742 – 80 742

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 201 490 – 6 201 490 6 151 205 – 6 151 205

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 748 702 821 061 821 061
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 240 207 275 005 275 005
03. Do lo gi ki adá sok 447 309 531 067 495 335
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 383 979 342 850 191 449
05. El lá tot tak jut ta tá sai 4 103 12 949 13 463
06. Fel újí tás 107 500 24 104 19 096
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 766 228 543 931 58 528
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 2 698 028 2 550 967 1 873 937
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 195 410 195 410 193 101
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 195 410 195 410 193 101
12. Pénz for gal mi ki adá sok 2 893 438 2 746 377 2 067 038
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 26 419 43 895 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –1 357
15. Ki adá sok össze sen 2 919 857 2 790 272 2 065 681
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 173 332 171 805 153 602
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 804 009 819 398 768 257
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 195 906 173 000 10 359
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 22 906 73 000 8 899
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 1 318 675 1 271 041 923 719
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 820 243 926 662 630 414
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 2 491 922 2 435 244 1 855 937
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 427 935 355 028 221 213
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 427 935 355 028 221 213
26. Pénz for gal mi be vé te lek 2 919 857 2 790 272 2 077 150
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 – – –10 655
29. Be vé te lek össze sen 2 919 857 2 790 272 2 066 495
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –232 525 –159 618 –18 000
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 232 525 159 618 28 112
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye – – –9 298
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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 5 244 – 5 244 6 058 – 6 058
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –41 754 – –41 754 –32 456 – –32 456
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 14 455 – 14 455 50 926 – 50 926
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány –50 965 – –50 965 –77 324 – –77 324
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 36 459 – 36 461 –34 302 – –34 302
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 –14 506 – –14 504 –111 626 – –111 626
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 ma rad vány – – – – – –
13. 10.-bõl sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá la tot a ma gyar könyv vizs gá la ti stan dar dok és Ma gyar or szá gon a könyv vizs gá lat ra vo nat ko zó ér vé nyes 
tör vé nyek és egyéb jog sza bá lyok alap ján haj tot tam vég re. A fen ti sza bá lyok ér tel mé ben a könyv vizs gá lat ter ve zé se és el -
vég zé se ré vén kel lõ bi zo nyos sá got kell sze rez nem ar ról, hogy a költ ség ve té si-pénz ügyi ki mu ta tá sok nem tar tal maz nak
lé nye ges hi bás ál lí tá so kat. A könyv vizs gá lat ma gá ba fog lal ja a pénz ügyi ki mu ta tás tény szá ma it alá tá masz tó bi zony la tok 
min ta vé te len ala pu ló vizs gá la tát. Emel lett tar tal maz za az al kal ma zott szám vi te li alap el vek és a költ ség ve té si be szá mo ló
pénz ügyi ér té ke lé sét. Meg gyõ zõ dé sem, hogy mun kám meg fe le lõ ala pot nyújt a könyv vizs gá lói zá ra dék megadásához.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény, az ál ta lá nos szám vi te li el vek ben 
fog lal tak és a fent em lí tett kor mány ren de let szerint állították össze.

Az egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo ló az ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö -
ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valósképet ad.

Ma jo ros György s. k.,
könyv vizs gá ló
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Sár vár Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 397 556 – 8 397 556 9 282 982 – 9 282 982
I. Im ma te ri á lis ja vak 34 066 – 34 066 25 388 – 25 388

II. Tár gyi esz kö zök 5 225 824 – 5 225 824 6 462 188 – 6 462 188
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 477 558 – 2 477 558 2 158 339 – 2 158 339
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 660 108 – 660 108 637 067 – 637 067

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 646 243 – 1 646 243 1 060 389 – 1 060 389
I. Kész le tek 23 333 – 23 333 20 670 – 20 670

II. Kö ve te lé sek 207 164 – 207 164 386 149 – 386 149
III. Ér ték pa pí rok 449 708 – 449 708 257 981 – 257 981
IV. Pénz esz kö zök 697 827 –  697 827 280 305 – 280 305
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 268 211 – 268 211 115 284 – 115 284

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 10 043 799 – 10 043 799 10 343 371 – 10 343 371

D) SAJÁT TÕKE 8 771 941 – 8 771 941 9 414 379 – 9 414 379
1. In du ló tõ ke 715 808 – 715 808 715 808 – 715 808
2. Tõ ke vál to zá sok 8 056 133 – 8 056 133 8 698 571 – 8 698 571
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 635 521 – 635 521 186 705 – 186 705
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 634 677 – 634 677 185 566 – 185 566

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 844 – 844 1 139 – 1 139
F) KÖTELEZETTSÉGEK 636 337 – 637 337 742 287 – 742 287

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 37 157 – 37 157 157 251 – 157 251
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 272 686 – 272 686 380 677 – 380 677

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 326 494 – 326 494 204 359 – 204 359

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 10 043 799 – 10 043 799 10 343 371 –  10 343 371

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 1 762 410 1 873 924 1 841 650
02. Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék 579 177 611 893 602 488
03. Do lo gi ki adá sok 978 549 1 288 830 1 257 632
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 275 799 326 032 297 139
05. El lá tot tak jut ta tá sai 410 410 303
06. Fel újí tás 321 146 358 935 324 899
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 792 244 1 927 589 1 141 298
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 5 709 735 6 387 613 5 465 409
09. Hi te lek ki adá sai 40 096 55 346 54 231
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 40 096 55 346 54 231
12. Pénz for gal mi ki adá sok 5 749 831 6 442 959 5 519 640
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 266 874 57 162 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –152 927
15. Ki adá sok össze sen 6 016 705 6 500 121 5 366 713
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 329 920 363 994 365 830
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 723 412 1 687 632 1 653 915
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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 429 627 310 466 218 846
19. eb bõl: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 52 627 74 532 52 691
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 2 731 625 2 730 659 2 501 574
21. eb bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 138 416 1 352 401 1 311 549
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 5 208 584 5 092 751 4 740 165
23. Hi te lek be vé te lei 641 100 645 883 156 704
24. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 173 955 173 955
25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 641 100 819 838 330 659
26. Pénz for gal mi be vé te lek 5 849 684 5 912 589 5 070 824
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 167 021 587 532 561 904
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –168 992
29. Be vé te lek össze sen 6 016 705 6 500 121 5 463 736
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –601 004 –764 492 –163 340
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 601 004 764 492 276 428
32. Ak tív és passzív mû ve le tek egyen le ge – – –16 065

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 692 054 – 692 054 227 173 – 227 173
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –56 533 – –56 533 –40 468 – –40 468
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 395 644 – 395 644 79 299 – 79 299
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 844 – 844 1 139 – 1 139
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 239 033 – 239 033 106 267 – 106 267
 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 (±) –1 399 – –1 399 4 808 – 4 808
 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) 237 634 – 237 634 111 075 – 111 075
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 7 580 – 7 580 8 201 – 8 201
12. A 10. sor ból kö te le zett ség vál la lás sal ter helt pénz -

ma rad vány 204 320 – 204 320 81 181 – 81 181
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 25 734 – 25 734 21 693 – 21 693
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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 4600 – 4600 5200 – 5200

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 3756 – 3756 4061 – 4061

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 844 – 844 1139 – 1139

 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 (–) 844 – 844 1139 – 1139

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

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

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

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

(7+8–9) – – – – – –
11. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés – – – – – –
12. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 844 – 844 1139 – 1139

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Sár vár Vá ros Ön kor mány za ta egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té -
te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá lói 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 be szá -
mo lót a 2000. évi C. szám vi te li tör vény ben, a 249/2000. (XII. 24.) 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 kor mány ren de let ben, az ál ta lá nos szám vi te li el vek ben, to váb bá az
1992. évi XXXIII. ál lam ház tar tás ról szó ló tör vény, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2004. évi CXXXV. tör vény elõ írá sai sze rint ál lí tot ták össze. Az egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo ló a Sár vár Vá ros
Ön kor mány za ta va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Hor váth Már ta s. k.,
könyv vizs gá ló
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Szilaspogony Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2005.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 132 763 1 099 050
I. Im ma te ri á lis ja vak 4 –
II. Tár gyi esz kö zök 252 221 245 049
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 30 30
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 880 508 853 971

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 988 948
I. Kész le tek 55 42
II. Kö ve te lé sek 1 160 624
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 447 66
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 326 216

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 134 751 1 099 998

D) SAJÁT TÕKE 330 985 344 957
1. In du ló tõ ke 4 851 4 851
2. Tõ ke vál to zá sok 326 134 340 106

E) TARTALÉKOK –1 289 –1 277
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –1 289 –1 277
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 805 055 756 318
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 759 655 723 063
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 43 338 31 696
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 062 1 559

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 134 751 1 099 998

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

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 9 371 9 371 9 787
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 3 100 3 100 3 281
03. Do lo gi ki adá sok 10 660 10 836 14 158
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 40 507 41 507 41 430
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás – 1 203 1 203
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 405 405 773
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 64 043 66 422 70 632
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 28 550 28 550 29 238
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 28 550 28 550 29 238
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 92 593 94 972 99 870
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 118 118 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –110
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 92 711 95 090 99 760
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 29 531 29 531 29 989
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 25 517 25 456 24 980
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 360 360 677
19. 18.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 360 360 360
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 32 994 37 342 41 536
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 20 039 31 554 31 554
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 88 402 92 689 97 182
23. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 4 143 2 401 2 700
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) 4 143 2 401 2 700
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 92 545 95 090 99 882
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 166 – 1 258
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –503
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 92 711 95 090 100 637
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) 24 407 26 149 27 808
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) –24 407 –26 149 –26 538
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – –393

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 447 66
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge (±) –1 736 –1 343
3. Elõ zõ év(ek)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 (1±2–3–4) –1 289 –1 277
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –815 59
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) –2 104 –1 218
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. 10.-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány – –
13. 10.-bõl sza bad pénz ma rad vány – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Szi las pogony Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an -
nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban
fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, 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, 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  számvi -
teli elvek szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve tési be szá mo ló az ön kor mány zat 2005. de cem ber 31-én fenn ál ló
va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl megbízható és valós képet ad.

Fen ti ek alap ján Szi las po gony Köz ség 2005. évi költ ség ve té sé nek tel je sí té sé rõl szó ló be szá mo lót, va la mint a 2005. évi 
egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a kép vi se lõ-tes tü let részére elfogadásra javaslom.

Mes ter né Ber ta Il di kó s. k.,
könyv vizs gá ló
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Tu nyog ma tolcs 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 780 935 – 780 935 765 448 – 765 448
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 843 – 1 843 1 226 – 1 226

II. Tár gyi esz kö zök 653 766 – 653 766 644 046 – 644 046
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 835 – 2 835 2 118 – 2 118
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 122 491 – 122 491 118 058 – 118 058
B) FORGÓESZKÖZÖK 31 365 – 31 365 32 238 – 32 238

I. Kész le tek 488 – 488 482 – 482
II. Kö ve te lé sek 1 268 – 1 268 8 159 – 8 159

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 21 224 – 21 224 14 550 – 14 550
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 385 – 8 385 9 047 – 9 047

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 812 300 – 812 300 797 686 – 797 686

D) SAJÁT TÕKE 748 330 – 748 330 737 938 – 737 938
1. In du ló tõ ke 49 040 – 49 040 49 040 – 49 040
2. Tõ ke vál to zá sok 699 290 – 699 290 688 898 – 688 898
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 16 153 – 16 153 10 010 – 10 010
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 16 153 – 16 153 10 010 – 10 010

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 47 817 – 47 817 49 738 – 49 738

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 20 578 – 20 578 13 582 – 13 582
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 13 783 – 13 783 22 569 – 22 569

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 456 – 13 456 13 587 – 13 587

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 812 300 – 812 300 797 686 – 797 686

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 144 518 159 028 148 738
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 47 171 50 453 49 476
03. Do lo gi ki adá sok 69 850 79 154 62 615
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 106 730 112 677 106 990
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 3 500 12 749 5 248
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 15 836 22 119 4 250
08. Hi te lek ki adá sai 8 200 13 470 5 500
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 395 805 449 650 382 817
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 6 401 6 401 –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 662
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 402 206 456 051 383 479
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 16 472 16 472 15 028
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 136 651 136 663 135 234
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 000 2 000 853
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 30
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 185 119 222 924 216 842
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 173 945 186 634 186 634
20. Hi te lek be vé te lei 61 964 61 839 8 717
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) 402 206 439 898 376 674
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 16 153 16 153
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 131
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 402 206 456 051 392 958

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 21 224 – 21 224 14 550 – 14 550
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –5 071 – –5 071 –4 540 – –4 540
 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) 16 153 – 16 153 10 010 – 10 010
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 785 – 785 –471 – –471
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

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

(5±6±7±8±9) 16 398 – 16 398 9 539 – 9 539
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

vány 16 938 – 16 938 9 539 – 9 539
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Tu nyog ma tolcs 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, 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  felül vizsgáltam, 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 viteli 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.

Lá bas Ist ván s. k.,
könyv vizs gá ló

Tu nyog ma tolcs köz ség 2004. évi egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás elõ írt ta go lá sa
(Módo sí tott)

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá 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 16 829 – 16 829 21 224 – 21 224

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge –2 519 – –2 519 –5071 – –5 071

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 14 310 – 14 310 16 153 – 16 153

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –108 – –108 785 – 785

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

8. Vál lal ko zá si ered mény bõl fel hasz ná lás – – – – – –

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vá nya 14 202 – 14 202 16 938 – 16 938

11. A 10. so ról az egész ség bizt. alap ból 
foly. pénz eszk. ma radv. – – – – – –

12. A 10. sor ból köt. terh. pénz ma rad vány 174 – 174 16 938 – 16 938

13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 14 028 – 14 028 – – –
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Hivatalos értesítõ
pályázati felhívásokról

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatot hirdet

a Víz- és Környezeti Kárelhárítási Fõosztály
fõosztályvezetõi munkakörének betöltésére

A fõosztályvezetõ feladatkörét a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter 17/2006. (MK. 94.) KvVM utasítása tar-
talmazza.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
– vízkár-elhárítási területen szerzett legalább 15 éves

szakmai gyakorlat,
– legalább 10 éves vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– gazdasági felsõfokú szakirányú képesítés,
– angol-, német- vagy francianyelv-ismeret.

A pályázat tartalma:
– motivációs levél,
– a minisztérium vízkár-elhárítási szakterületének tevé-

kenységére vonatkozó szakmai koncepció;
– részletes szakmai önéletrajz fényképpel;
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást

igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A betöltendõ munkakört ellátó személy jogszabály
alapján nemzetbiztonsági ellenõrzésre és vagyonnyilatko-
zat-tételre kötelezett.

A fõosztályvezetõi munkakör betöltõje minisztériumi
fõosztályvezetõi illetményre és a Ktv.-ben, valamint a
KvVM közszolgálati szabályzatában szabályozott juttatá-
sokra jogosult. A közszolgálati jogviszony és a vezetõi
megbízás határozatlan idõre szól.

A pályázatokat két példányban a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított 16. naptári napig lehet
postára adni, illetve ezen a napon 16 óráig – ha az nem
munkanap, akkor az azt követõ munkanapon – zárt borí-
tékban „Víz- és környezeti kárelhárítási fõosztályvezetõi
pályázat” felirattal ellátva leadni a következõ címre: Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Humánpolitikai
Osztály, 1011 Budapest, Fõ u. 44–50. Postacím: 1394 Bp.,
Pf. 351.

A pályázatokról a benyújtási határidõtõl számított
30 napon belül a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
dönt. A pályázókat az eredményrõl írásban tájékoztatjuk.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük. A munkakör leg-
késõbb a döntést követõ 30 napon belül tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben tájé-
koztatás kérhetõ: dr. Szüts Korinna fõosztályvezetõ-he-
lyettestõl, telefon: 457-3558.

A pályázati felhívás a KvVM honlapján is megtalálható.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatot hirdet

a Környezetgazdasági Fõosztály
fõosztályvezetõi munkakörének betöltésére

A fõosztályvezetõ feladatkörét a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter 17/2006. (MK. 94.) KvVM utasítása
tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség;
– környezetvédelmi területen szerzett szakmai gyakor-

lat;
– vezetõi gyakorlat;
– büntetlen elõélet;
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– felsõoktatási intézményben szerzett környezetvédel-

mi, gazdasági képesítés;
– középfokú angol, német vagy francia nyelvvizsgával

igazolt nyelvismeret.

A pályázat tartalma:
– motivációs levél;
– az érintett szakterület tevékenységére vonatkozó

szakmai koncepció;
– részletes szakmai önéletrajz fényképpel;
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást

igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A betöltendõ munkakört ellátó személy jogszabály
alapján nemzetbiztonsági ellenõrzésre és vagyonnyilatko-
zat-tételre kötelezett.

A fõosztályvezetõi munkakör betöltõje minisztériumi
fõosztályvezetõi illetményre és a Ktv.-ben, valamint a
KvVM közszolgálati szabályzatában szabályozott juttatá-
sokra jogosult. A közszolgálati jogviszony és a vezetõi
megbízás határozatlan idõre szól.

A pályázatokat két példányban a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított 16. naptári napig lehet
postára adni, illetve ezen a napon 16 óráig – ha az nem
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munkanap, akkor az azt követõ munkanapon – zárt borí-
tékban „Környezetgazdasági fõosztályvezetõi pályázat”
felirattal ellátva leadni a következõ címre: Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium Humánpolitikai Osztály
1011 Budapest, Fõ u. 44–50. Postacím: 1394 Bp., Pf. 351.

A pályázatokról a benyújtási határidõtõl számított
30 napon belül a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
dönt. A pályázókat az eredményrõl írásban tájékoztatjuk.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük. A munkakör leg-
késõbb a döntést követõ 30 napon belül tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben tájé-
koztatás kérhetõ: Demeter-Vodnár Edit titkárságvezetõtõl,
telefon: 457-3310.

A pályázati felhívás a KvVM honlapján is megtalálható.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánpolitikai
Fõosztálya

(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
pályázatot hirdet

a Kommunikációs Fõosztály
fõosztályvezetõi munkakörének betöltésére

Fõbb feladatok:
– az ügynökség teljes körû (külsõ és belsõ) kommuniká-

ciójának kialakítása, szervezése, mûködtetése,
– az EU-támogatások felhasználása során a társadalmi

partnerek részvételének koordinációja, társadalmi viták
szervezése, folyamatos kapcsolattartás a szociális, regio-
nális és civil partnerekkel,

– kapcsolattartás és az EU támogatásával kapcsolatos
kommunikációs tevékenység összehangolása minisztériu-
mok és egyéb intézmények vonatkozásában,

– a fõosztály szakmai munkájának szervezése, irányí-
tása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (elsõsorban bölcsész

vagy kommunikációs szakon szerzett diploma),
– egy uniós nyelv tárgyalóképes ismerete (legalább kö-

zépfokú nyelvvizsga),
– legalább ötéves, a szakterületen szerzett gyakorlat,
– számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel,

Power Point),
– kitûnõ kommunikációs képesség (jó írás-, beszéd- és

elõadói készség),
– kiváló kapcsolatteremtõ készség, dinamikus, agilis

személyiség,
– nagyfokú önállóság és terhelhetõség.

Elõnyt jelent:
– európai uniós hasonló munkakörben szerzett gyakor-

lat,
– vezetõi tapasztalat,
– államigazgatási gyakorlat, államigazgatási eljárások

ismerete,
– EU-szakértõ, Európa-tanulmányok szakon szerzett

diploma.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát – referencia-

személyek megjelölésével,
– magyar nyelvû motivációs levelet,
– az iskolai végzettséget, illetve a nyelvtudást igazoló

dokumentum másolatát,
– a feladat megvalósítására vonatkozó rövid szakmai

koncepciót (1–3 oldalban).

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtási határideje: 2006. október 30.
A pályázatot zárt borítékban a Nemzeti Fejlesztési Ügy-

nökség Humánpolitikai Fõosztályára, a fenti címre kérjük
beküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni a „Kommuniká-
ció” megjelölést.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidõt

követõen legkésõbb 15 napon belül elbírálásra kerülnek.
A pályázókat az elbírálást követõ 8 napon belül írásban tá-
jékoztatjuk az eredményrõl. A munkakör az elbírálást kö-
vetõen azonnal betölthetõ.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az esélyegyenlõség
elvét alkalmazó munkáltató!

Baracs Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

Baracs Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. §
(2) és (3) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (2) bekezdése, valamint
10. §-a alapján hirdeti meg a munkakört.

A kinevezés határozatlan idõre szól. A munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. A munkakör a pályázat elbírálá-
sát követõen azonnal betölthetõ.

Az ellátandó aljegyzõi feladatok az alábbiak: a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. § (2) és
(3) bekezdésében, valamint a köztisztviselõk jogállásáról

20. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1937



szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (2) bekezdésében, valamint
10. §-ában foglaltak szerint.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv-ben (továbbiakban: Ktv.)
szereplõ általános alkalmazási feltételeknek is (magyar ál-
lampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, össze-
férhetetlenség hiánya) és azokat igazolnia kell.

Az aljegyzõ a Ktv. 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alap-
ján vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– személyi és szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A javadalmazás a Ktv. szabályai szerint történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: Baracs Község Önkor-

mányzata, 2427 Baracs, Táncsics utca 27.
További információkat Juhász Imréné jegyzõtõl kérhet-

nek a pályázók. Címe: polgármesteri hivatal Baracs, Tán-
csics utca 27. Telefon: (25) 521-010.

Döntés a benyújtási határidõt követõ elsõ testületi ülé-
sen várható.

A pályázat elbírálásának módja: a képviselõ-testület a
pályázókat személyesen meghallgatja, a meghallgatás idõ-
pontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.

Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

adó- és pénzügyi irodavezetõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfo-

kú iskolai végzettség, és emellett legalább mérlegképes
könyvelõi képesítés vagy ezzel egyenértékû képesítés,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban töltött gyakorlat,
– hasonló munkakörben szerzett vezetõi gyakorlat,

– helyismeret,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Ellátandó feladatok: az Adó- és Pénzügyi Iroda veze-
tése, az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos fel-
adatok ellátása az 1992. évi XXXVIII. törvényben, a
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben, az önkormányzati
rendeletben, valamint a munkaköri leírásban foglaltak
alapján. Az önkormányzat adóztatással kapcsolatos fel-
adatainak ellátása.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, Dunavarsány Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezeti és
mûködési szabályzatában, valamint a közszolgálati sza-
bályzatban foglaltak szerint.

A pályázat beadási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõt
követõ 15 napon belül Dunavarsány Város Önkormányza-
tának aljegyzõje – a polgármester egyetértésével – dönt.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsány Város Ön-

kormányzatának aljegyzõjéhez (dr. Borók Dóra) kell be-
nyújtani az alábbi címre: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u.
18. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat adó- és pénzügyi
irodavezetõi munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Duna-
varsány Város Önkormányzatának aljegyzõjénél a (24)
521-049-es telefonszámon.

Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

mûszaki irodavezetõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõ-

mérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ, üzemmérnöki) szak-
képzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgaz-
dasági mérnöki) szakképzettség,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban töltött gyakorlat,
– hasonló munkakörben szerzett vezetõi gyakorlat,
– helyismeret,
– közigazgatási alap, illetve szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Ellátandó feladatok: a mûszaki iroda irányítása, veze-
tése, építéshatósági feladatok, ipari, kereskedelmi igazga-
tással, környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással,
közlekedési és vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok
ellátása, a vonatkozó jogszabályokban, a helyi önkor-
mányzati rendeletekben, valamint a munkaköri leírásban
foglaltak alapján.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, Dunavarsány Vá-
ros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezeti
és mûködési szabályzatában, valamint a közszolgálati sza-
bályzatban foglaltak szerint.

A pályázat beadási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõt
követõ 15 napon belül Dunavarsány Város Önkormányza-
tának aljegyzõje – a polgármester egyetértésével – dönt.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázatot zárt borítékban, Dunavarsány Város Ön-

kormányzatának aljegyzõjéhez (dr. Borók Dóra) kell be-
nyújtani az alábbi címre: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u.
18. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat mûszaki irodave-
zetõi munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Duna-
varsány Város Önkormányzatának aljegyzõjénél a (24)
521-049-es telefonszámon.

Ibrány Város Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi végzettség és
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos

Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– legalább kétéves vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat

hiteles másolatát,
– vezetõi programot.

A kinevezett aljegyzõnek el kell látnia a polgármesteri
hivatal szervezeti és mûködési szabályzatának megfele-
lõen az irodavezetõi és ügyintézõi tevékenységet is.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázatot Ibrány város polgármesteréhez címezve
(4484 Ibrány, Hõsök tere 3.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálására a pályázati határidõ leteltét kö-
vetõ rendes képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

Szolgálati lakást biztosítani nem tudunk.
A pályázat elbírálásánál elõny: számítástechnikai isme-

ret, pályázatkészítésben való jártasság.
Eredményes pályázat esetén az aljegyzõi munkakör az

elbírálást követõ hónap 1. napjától betölthetõ.

Iváncsa Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi álláshely betöltésére

Ellátandó feladat: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. §-ában, valamint egyéb jog-
szabályban a jegyzõ számára meghatározott hatáskör és
feladatkör.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, mely alól a testü-

let a kinevezéstõl számított 1 évre felmentést adhat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes, szakmai életutat is bemutató önéletrajzot,
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– munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai és veze-
tési programot,

– közigazgatási gyakorlatra vonatkozó nyilatkozatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a képviselõ-testület a pályá-

zat elbírálásával kapcsolatos napirendjét zárt vagy nyilvá-
nos ülésen tárgyalja, s hozza meg döntését,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat benyújtásának té-
nye, a benyújtott pályázat tartalma a jogszabály erejénél
fogva betekintésre jogosultakon kívül közölhetõ-e harma-
dik személlyel.

Hiánypótlásra lehetõség nincs.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a közszol-
gálati szabályzat szerint. Igény esetén munkaköri bérlakást
biztosít az önkormányzat.

Az álláshely 2007. január 1. napjától tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól, és a munkakör tel-

jes munkaidõben látható el, s vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettséggel jár.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését követõ 60
napon belül.

A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtási határidejé-
nek lejártát követõ legközelebbi képviselõ-testületi ülés. A
döntést megelõzõen a pályázók személyes meghallgatásra
kerülnek.

A pályázatot írásban Iváncsa Község Önkormányzatá-
nak polgármesteréhez, Molnár Tiborhoz lehet benyújtani.
Cím: 2454 Iváncsa, Fõ u. 61/B. A pályázattal kapcsolatban
további információt szintén a polgármestertõl lehet kérni.
Telefon: (25) 506-360.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az OKV el-

nöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõ-
sített tudományos fokozat alapján kiadott mentesítés,

– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség a közszolgálati jogviszony létesítési napjával meg-
egyezõ idõpontban, a köztisztviselõ, a közös háztartásban
élõ házas-, illetve élettárs és gyermeke számára is kiterje-

dõen, illetve a Ktv. 7. § (7) bekezdés b) és c) pontjaiban
foglaltak teljesítése,

– kinevezés esetén eskütételi kötelezettség a Ktv. 12. §
és 13. §-a alapján, melynek elmulasztása esetén a pályázó
nem állítható hivatalba.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent
– Európa-jogi szakjogász képesítés,
– legalább 5 év jegyzõi gyakorlat,
– ECDL-vizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot, valamint a jegyzõi munkakör el-

látásával kapcsolatos vezetõi elképzeléseket,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtási határideje a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ legközelebbi testületi ülésen.

A pályázatot a képviselõ-testület a pályázók személyes
meghallgatását követõen bírálja el.

Az állás betölthetõ 2007. február 1-jétõl.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény rendelkezései szerint.
A képviselõ-testületi döntést követõ 8 napon belül a pá-

lyázók értesítése megtörténik.
A pályázatokat Kiskunmajsa város polgármesteréhez

kell eljuttatni „Jegyzõi pályázat” megjelöléssel (Polgár-
mesteri Hivatal, 6120 Kiskunmajsa, Fõ u. 82.).

Érdeklõdni: Kiskunmajsa, város polgármesterénél a
fenti címen és a (77) 481-144-es telefonszámon lehet.

Ládbesenyõ-Abod-Balajt községek
képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõ vagy jogi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– 5 év szakmai gyakorlat a közigazgatásban.

Elõnyt jelent:
– számítógépes ismeretek,
– pályázatkészítésben való jártasság,
– pénzügyi és közgazdasági ismeretek.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázónak a munkakörre, a hivatal irányítására vo-

natkozó szakmai elképzeléseit, a végzettséget igazoló ok-
iratok hiteles másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl
számított 15. nap.

Az elbírálás határideje: a benyújtástól számított 15. nap.
Az állás betölthetõ: 2007. január 1-jétõl.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. alapján.
A pályázatot Ládbesenyõ község polgármesteréhez kell

benyújtani zárt borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Körjegyzõi pályázat”.

Makó Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

Makó Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
(6900 Makó, Vorhand rabbi tér 1.)

parancsnoki beosztásának betöltésére

A parancsnok fõ feladatai:
– a hivatásos önkormányzati tûzoltóság tûzoltási, mû-

szaki-mentési, katasztrófa-elhárítási, tûzmegelõzési, tûz-
vizsgálati és munkavédelmi, minõsített idõszaki, gazdál-
kodási és személyügyi feladatai ellátásának szervezése és
felügyelete,

– mûködési, illetékességi területén kapcsolattartás a társ-
szervekkel, a lakossággal, a gazdálkodó szervezetekkel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltótiszti állományviszony fennállása,
– felsõfokú állami iskolai végzettség,
– felsõfokú szakmai (tûzoltó) képesítés,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõképzõ, rendé-

szeti mestervezetõ-képzõ tanfolyami végzettség, vagy
azok elõírt határidõre történõ elvégzésének vállalása,

– legalább 10 éves tûzoltási és tûzmegelõzési területen
szerzett szakmai gyakorlat,

– foglalkozás-egészségügyi (fizikai és pszichológiai)
alkalmasság,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási ismeretek,
– munkavédelmi ismeretek,
– idegen nyelv ismerete,
– legalább „B” kategóriás jogosítvány,

– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– a parancsnokság mûködési területén, illetve annak

közvetlen környezetében lévõ lakóhely.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzot,
– parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai progra-

mot,
– iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok

másolatát,
– a hivatásos tûzoltói állományban eltöltött idõ igazolását,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– rendészeti szakvizsga – kinevezést követõ egy éven

belül történõ – elvégzésérõl, illetve a rendészeti vezetõvé
képzõ, rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamok elõ-
írt határidõre történõ elvégzésérõl szóló nyilatkozatot.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a fegyve-
res szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-
szonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei alapján.

A munkakör 2007. január 1-jétõl tölthetõ be. A kineve-
zés határozatlan idõre szól.

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Makó vá-
ros polgármesteri hivatala 6900 Makó, Széchenyi tér 22.,
dr. Buzás Péter polgármester. A borítékra kérjük ráírni:
„Pályázat tûzoltó-parancsnoki beosztásra”.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálása: Makó Város Önkormányzatá-
nak képviselõ-testülete a pályázati határidõ lejártát követõ
testületi ülésen dönt.

A pályázat elbírálását követõ 15 napon belül a pályáza-
tok egyidejû visszaküldésével az érintett pályázók írásbeli
értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad dr. Bánfi
Margit jegyzõ, 6900 Makó, Széchenyi tér 22., telefon: (62)
511-812.

Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása

pályázatot hirdet
a 2004. évi CVII. törvény

és a 2004. évi LXXV. törvény alapján,
önálló költségvetési szervenként mûködõ
szakmai munkaszervezet vezetõi állására

A pályázó feladata:
– a munkaszervezet irányítása, munkáltatói jogkör gya-

korlása,
– a tanács döntéseinek elõkészítése és végrehajtása,
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– a munkaszervezet képviselete,
– a tanács feladat- és hatáskörébe tartozó államigazga-

tási feladatok ellátása.

A pályázó szakmai önéletrajzának tartalmaznia kell a
kistérségi területfejlesztési tanács feladataira vonatkozó
elképzeléseit.

Pályázati követelmények:
– közgazdasági, jogi diploma vagy államigazgatási fõis-

kolai végzettség,
– területfejlesztési és közigazgatási szakterületen szer-

zett tapasztalat,
– kiváló szervezõ- és jó kommunikációs készség,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– minimum kétéves vezetõi gyakorlat.

Pályázat elbírálásánál elõnyt élvez:
– a Szobi Kistérség Többcélú Társulás településeit, a

társulás által ellátott feladatokat, illetve intézményeket is-
meri és a pályázatírás területén jártassággal bír,

– saját használatú személygépkocsival rendelkezik,
– B kategóriás jogosítványa van,
– idegennyelv-ismeret (angol, német, francia),
– közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

Az állás 2006. december 1-jétõl tölthetõ be, a kinevezés
határozatlan idõre szól. A bérezés tekintetében a Kjt. sza-
bályai az irányadók.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenés-
tõl számított 15 napon belül, „SZKÖTT” jeligével 2628
Szob, Szent Imre u. 12. címre kérjük eljuttatni.

Tiszainoka Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

heti 20 órás jegyzõi állás betöltésére

Tiszainoka Község Önkormányzata képviselõ-testülete
körjegyzõség megszûnése miatt önálló polgármesteri hi-
vatalt hozott létre.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos

Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörû-
en közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos foko-
zat alapján adott mentesítéssel rendelkezik és

– közigazgatásban eltöltött legalább 2 év közigazgatási
vezetõi gyakorlat,

– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– számítógépes felhasználói szintû ismeretek.

Ellátandó feladatok: az Ötv. 36. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatok.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört heti
20 órában kell ellátni. A jegyzõ a Ktv. 22/A. § (8) bekezdés
d) pontja alapján kétévente vagyonnyilatkozat-tételre kö-
teles.

Illetmény és egyéb juttatás: illetmény a Ktv. 45. § (2)
a) pontja és 46. § (4) bekezdés a) pontja alapján. Az egyéb
juttatások a képviselõ-testület helyi rendelete alapján.

Az önkormányzat szolgálati lakást biztosítani nem tud.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– szakvizsgát igazoló okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a pályázó szakmai elképzeléseit a hivatal vezetésével

kapcsolatban.

A kinevezést megelõzõen az eredeti dokumentumokat
be kell mutatni.

A pályázó nyilatkozatát kérjük arra vonatkozóan, hogy
a pályázati eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot
megismerhetik.

Az állás betölthetõ 2007. január 1-jétõl.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ

elsõ testületi ülésen, maximum 30 napon belül kerül sor.
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban Pfeffer Fe-

renc polgármesternek címezve Tiszainoka Község Önkor-
mányzatának Polgármesteri Hivatala, 5464 Tiszainoka,
Kossuth út 2. címre kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ
Pfeffer Ferenc polgármestertõl. Cím: 5464 Tiszainoka,
Kossuth L. u. 2. Tel./fax: (56) 319-001.

Tiszasas Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

1. Pályázati feltételek:
a) magyar állampolgárság,
b) büntetlen elõélet,
c) igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
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d) legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
e) közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Köz-

igazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskörûen
közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat
alapján adott mentesítés.

Az 1. c) pontban foglalt képesítés alól a képviselõ-testü-
let felmentést adhat annak a személynek, aki az elõírt ké-
pesítés megszerzésére irányuló tanulmányait a kinevezés-
tõl számított két éven belül befejezi. A felmentés idõtarta-
mának eredménytelen eltelte esetén a jegyzõ közszolgálati
jogviszony megszûnik. [Ktv. 8. § (2) bekezdés a) pontja].

2. A pályázathoz csatolni kell:
a) részletes szakmai önéletrajzot,
b) szakmai programot, vezetési elképzeléseket,
c) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
d) iskolai végzettséget tanúsító okiratok hitelesített má-

solatát.

3. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
a) az elõírtnál hosszabb közigazgatási gyakorlat,
b) vezetõi gyakorlat.

4. Illetmény a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módo-
sított 1992. évi XXIII. tv. elõírásai szerint.

Igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

5. A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

6. A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület a benyúj-
tási határidõt követõ 30 napon belül, soron következõ ülé-
sén dönt.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázatot Tiszasas Község Önkormányzata polgár-

mesteréhez kell benyújtani.
Cím: 5474 Tiszasas, Rákóczi F. u. 32.
Telefon: (56) 326-001.

Lapzárta után érkezett
pályázati felhívások

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(1095 Budapest, Soroksári út 22–24.)

pályázatot hirdet
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség
Jogi Osztálya vezetõi munkakörének betöltésére

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség szék-
helye: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 9.

A kirendeltség Jogi Osztály vezetõjének fõbb feladatai:
– a kirendeltség tevékenységi körébe tartozó támogatási

jogcímekkel és piacszabályozási intézkedésekkel kapcso-
latos jogi feladatok lebonyolításának irányítása,

– a kirendeltség mûködésével kapcsolatos jogi felada-
tok ellátása,

– a Jogi Osztály munkavégzésének megszervezése, irá-
nyítása.

A közszolgálati jogviszony köztisztviselõi kinevezés-
sel, határozatlan idõre jön létre.

A Jogi Osztály vezetõjének besorolása osztályvezetõ,
illetménye és juttatásainak megállapítása a köztisztviselõk
jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) alapján történik.

A munkakört betöltõ a Ktv. elõírásai szerint vagyonnyi-
latkozat-tételre kötelezett.

Az állás a pályázat elbírálása után, a munkakörre vonat-
kozó feltételek teljesítését követõen azonnal betölthetõ.

Pályázhatnak azok a köztisztviselõi feltételeknek meg-
felelõ szakemberek (felsõfokú iskolai végzettség, magyar
állampolgárság, büntetlen elõélet), akik

– jogi végzettséggel, jogi szakvizsgával,
– 5 éves szakmai gyakorlattal,
– közigazgatási és vezetõi gyakorlattal,
– a vezetõi feladatok eredményes ellátásához szükséges

vezetõi, döntési, tárgyalási és kapcsolatteremtõ képesség-
gel rendelkeznek.

A kiválasztásnál elõnyt jelent az angol, német vagy
francia nyelv ismerete.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot, az

eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével,
– szakmai, vezetõi elképzeléseinek leírását,
– iskolai végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet iga-

zoló okiratok egyszerû másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a felhívásnak a Belügyi Közlönyben törté-
nõ megjelenését követõen 15 napon belül kell benyújtani a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Humánpoliti-
kai Fõosztályára (1095 Budapest, Soroksári út 22–24.)
„MVH Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség
Jogi Osztály vezetõi pályázata” megjelöléssel.

A pályázatokról való döntésre a beadási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül kerül sor.

A pályázatokat a jogszabályban megadott módon kezel-
jük. A pályázat eredményérõl a pályázók írásban értesítést
kapnak.

Eljárási és egyéb kérdésekkel kapcsolatban az MVH
Humánpolitikai Fõosztálya (telefon: 219-4555) ad felvilá-
gosítást.
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A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság csa pa tá ba
– Ál lam igaz ga tá si Kap cso la tok Igaz ga tó sá gá ra –

igaz ga tót ke res

Az igaz ga tó fel ada ta kü lö nö sen:
Fi gye lem mel kí sé ri a kap cso ló dó jog al ko tá si prog ra mo -

kat. A szak mai egyez te tés sel elõ ké szí tett jog sza bály-ter -
ve ze tek ko di fi kált szö veg ter ve ze tét el ké szí ti, en nek so rán
biz to sít ja a sza bá lyo zás ha tá lyos jog rend del va ló össz -
hang ját. Jog sza bály-elõ ké szí tõ te vé keny sé gé vel kap cso -
lat ban az érin tett ál lam igaz ga tá si szer vek kel kap cso la tot
tart. Az el nök kor mány-elõ ter jesz tés sel kap cso la tos ész re -
vé te le zé si jo ga gya kor lá sát elõ ké szí ti. El ké szí ti az el nök
hi va ta los kül föl di tár gya lá sa i ról, a Kor mány kép vi se le té -
ben kül föl dön tör tént eljárásáról és kül föl di ek kel bel föl -
dön folytatott hivatalos tárgyalásairól szóló, a Kor mány -
hoz benyújtandó jelentést.

El vá rá sok:
– jo gi egye te mi vég zett ség,
– sza bá lyo zá si szak jo gász vég zett ség,
– leg alább 5 éves, ha son ló te rü le ten el töl tött szak mai

gya kor lat,
– leg alább 3 éves ve ze tõi ta pasz ta lat,
– va la mely ide gen nyelv leg alább kö zép fo kú is me re te.

Az ide á lis pá lyá zó ké pes stra té gi ai gon dol ko dás ra, nyi -
tott, kon cep ci o ná lis lá tás mód dal ren del ke zik, de ugyan ak -
kor tu da tá ban van a rész le tek je len tõ sé gé nek. Fon tos,
hogy mun ká ját pre cí zen és ön ál ló an vég zi, ko moly szak -
mai ki hí vá sok ra vá gyik. Elõ nyös to váb bá, ha ma gas szin tû 
szá mí tó gé pes is me re tek kel, Európa-jogi szak jo gász vég -
zett ség gel rendelkezik. 

Amit kí ná lunk:
Szak mai ki hí vá sok ban gaz dag, nem zet kö zi leg is el is -

mert csa pat tag ja ként olyan fel ada tok ban va ló rész vé tel,
me lyek a ha zai pi a con egye dül ál ló ak. Ki vá ló mun ka kör -
nye zet, szak mai kép zé se ken való részvételi lehetõség. 

A ha tó ság ról rész le tes in for má ci ót a www.nhh.hu ol da -
lon ta lál. Pá lyá za tát (mo ti vá ci ós le ve lét, rész le tes szak mai
ön élet raj zát) és az eset le ges a pá lyá zat tal kap cso lat ban fel -
me rü lõ kér dé se it kér jük, hogy e-mai len a cv@nhh.hu,
vagy pos tai úton a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság, Hu mán -
erõ for rás Igaz ga tó ság, 1015 Budapest, Ostrom utca 23–25. 
címre juttassa el.

A pá lyá za tok be adá si ha tár ide je: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 15. nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 15 napon belül.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A ki ne ve zés és a ve ze tõi meg bí zás a köz tiszt vi se lõk

jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. sze rint tör té nik, en -
nek meg fe le lõ en az igaz ga tói po zí ció fõ osz tály ve ze tõi be -
so ro lás nak felel meg.

Kó ka Köz ség Ön kor mány zatának Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál la mi és jog tu do má nyi egye tem, vagy ál lam igaz ga tá -

si fõ is ko lai végzettség,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat, 
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– ki ne ve zés ese tén a Ktv. jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi

XXIII. tv. 7. §-ában fog lal tak és a Ktv. 22. § a) pont (va -
gyonnyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség) tel je sí té se,

     
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get és szak vizs gát iga zo ló do ku men -

tu mok má so la ta it, köz jegy zõ ál tal hi te le sít ve,
– szak mai ön élet raj zot,
– hoz zá já ru lást a mun ka he lyi in for má ció be szer zé sé -

hez.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.

A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a Kt. a be nyúj tá si ha tár idõ le jár -
tát kö ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen dönt.

Az ál lás a pá lyá zat ered mé nyes el bí rá lá sá ról szó ló ér te -
sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

A pá lyá za tot Kó ka Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi -
se lõ-tes tü le té hez cí mez ve, Juhász Ildikó polgármesterhez
kell benyújtani, cím: 2243 Kóka, Dózsa György út 1.

Ara nyos apá ti Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy igaz ga tásszer ve -

zõi ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát.
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Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, illetve a helyi rendelet alapján.

A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívás
Belügyi Közlönyben való megjelenést követõ 15 napon
belül „Jegyzõi pályázat” megjelöléssel Aranyosapáti köz-
ség polgármesteréhez az alábbi címre: 4634 Aranyosapáti,
Kossuth u. 43.

A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület a benyúj-
tási határidõt követõ képviselõ-testületi ülésen dönt.

A kinevezés határozatlan idõre szól, az állás az elbírá-
lást követõen azonnal betölthetõ.

Jászárokszállás Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább három év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– „B” kategóriás jogosítvány.

Elõnyt jelent:
– legalább egy idegen nyelv (angol, német, francia) kö-

zépszintû ismerete,
– helyben lakás vállalása,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– saját személygépkocsi,
– legalább egy év jegyzõi gyakorlat,
– több éves vezetõi és közigazgatási gyakorlat.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. Illetmény és egyéb juttatás a
Ktv. és a képviselõ-testület rendelkezései alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– géppel írott részletes szakmai önéletrajzot eddigi

munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával,
– a pályázó személyi adatait,
– a hivatali munka irányításával, szervezésével kapcso-

latos szakmai koncepciót.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenésétõl számított 15. nap.

A pályázatokat Jászárokszállás Város Önkormányzata
polgármesteréhez kell benyújtani a következõ címen:
5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. A borítékon kérjük fel-
tüntetni „Jegyzõi pályázat”.

A jegyzõi állás betöltésére kiírt pályázatról a képvi-
selõ-testület legkésõbb a pályázat benyújtására elõírt ha-
táridõt követõ legközelebbi ülésén dönt. Az állás a képvi-
selõ-testület döntését követõen azonnal betölthetõ. A kép-
viselõ-testület jogosult a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítani.

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kér-
hetõ Gergely Zoltán polgármestertõl a 06 (57) 531-050-es
vagy a 06 (20) 957-8437-es telefonszámon.

Jászárokszállás Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– „B” kategóriás jogosítvány.

Elõnyt jelent:
– legalább egy idegen nyelv (angol, német, francia) kö-

zépszintû ismerete,
– helyben lakás vállalása,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– saját személygépkocsi,
– több éves vezetõi és közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képesítést, szakvizsgát igazoló

dokumentumok hitelesített másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzelést.

Az aljegyzõ feladata a jegyzõ helyettesítésén kívül a
Hatósági és Szervezési Iroda vezetése, továbbá az Ötv.
36. § (1) bekezdése, Jászárokszállás Önkormányzata Szer-
vezési és Mûködési Szabályzatáról szóló 12/2003.
(IV. 25.) sz. önkormányzati rendelet, valamint a Polgár-
mesteri Hivatal ügyrendje által meghatározottak.
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Az aljegyzõ illetményét, juttatásait a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak
szerint a Képviselõ-testület állapítja meg kinevezéskor.

A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl szá-
mított 15. nap.

Az állás az elbírálást követõ hónap elsõ napjától tölt-
hetõ be.

A pályázatokat Jászárokszállás város jegyzõje címére
(5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) személyesen vagy
postai kézbesítés útján kell benyújtani, zárt borítékban
„Aljegyzõi pályázat” megjelöléssel.

További felvilágosítás Jászárokszállás város polgár-
mesterétõl kérhetõ a 06 (57) 531-050-es telefonszámon.

Érvénytelenítés

Közlemény
pályázati felhívás érvénytelenítésérõl

A Belügyi Közlöny 2006. október 2-án megjelent
19. számának 1886. oldalán a Tisztaberek Község Önkor-

mányzata Képviselõ-testületének – áthelyezés miatt meg-
üresedett jegyzõi állás betöltésére kiírt – pályázata érvény-
telen.

A képviselõ-testület a jegyzõi álláshely betöltésére pá-
lyázatot kiíró 53/2006. (VIII. 22.) Kt. számú határozatát az
59/2006. (IX. 29.) Kt. számú határozatával visszavonta,
így a pályázatot érvénytelennek nyilvánította.

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

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 BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk.
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmány-
bíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira;
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintet-
tel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül
nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a
joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet címû kiadványt
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:
Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + postaköltség.

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA I. KÖTET

címû kiadványt.

A Polgári Törvénykönyv magyarázata – a polgári jog hagyományosan kialakult felosztását követve, figye-
lemmel az oktatásban megszokott rendezésre, továbbá a kötetek kezelhetõségének, használhatóságának
szempontjaira is – öt kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Ptk. Elsõ és Második Részének (a bevezetõ ren-
delkezéseinek és a személyek jogának) kommentárját tartalmazza.

A kommentárirodalom újdonságaként a kötetben bevezetõ tanulmány mutatja be történeti és nemzetközi
aspektusból a jogintézmények fejlõdését, felhívva a figyelmet a lényeges csomópontokra.

A kötet szerzõi (dr. Péterfalvi Attila, adatvédelmi biztos, t. egyetemi tanár, dr. Sándor István, PhD, egyetemi
docens, valamint a Ptk. magyarázatának szerkesztõje, prof. dr. Török Gábor, DSc, az MTA Jogtudományi
Intézet tudományos tanácsadója) az elméleti alapokon, az Alkotmánybíróság döntésein és a bírói gyakorla-
ton túl külön figyelmet szenteltek az új Ptk. koncepciójának és tematikájának, amelynek megoldásait a kom-
mentár megírásakor figyelembe vették. Szintén kiemelt figyelmet kapott a közösségi jog.

A 344 oldal terjedelmû kiadvány ára 2990 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 POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNY MAGYARÁZATA I. KÖTET címû kiadványt (ára: 2990 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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Szerkeszti az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Szerkesztõbizottsága, 1903 Budapest, József A. u. 2–4.
Szerkesztésért felelõs: dr. Horváth István.
Szerkeszti: Szepesi Tiborné. Telefon: 441-1175, fax: 441-1708 vagy 441-1537, e-mail: szepesine@bm.gov.hu.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.:
321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 932 Ft áfával. Egy példány ára: 1029 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes9
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak
akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének
elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) lehetséges. (Levélcím:
Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668, 321-5275).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év

Jogtanácsadó 6 804 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének

2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


