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Jog sza bá lyok

2007. évi LXXXIII.
tör vény

a köztisztviselõk jogállásáról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény módosításáról*

1.  § A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 1.  §-ának (1) és
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) E tör vény ha tá lya a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a mi -
nisz té ri u mok, a kor mány hi va ta lok, a köz pon ti hi va ta lok
(a továb biak ban: köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv) és te rü -
le ti, he lyi szer ve, a köz igaz ga tá si hi va tal, a Nem ze ti Nyo -
mo zó Iro da (a továb biak ban együtt: ál lam igaz ga tá si
szerv), va la mint a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té -
nek hi va ta la és ha tó sá gi igaz ga tá si tár su lá sa, köz te rü -
let-fel ügye le te, a kör jegy zõ ség (a továb biak ban: képvi -
selõ- testület hi va ta la) köz tiszt vi se lõ i nek és ügy ke ze lõ i nek 
köz szol gá la ti jog vi szo nyá ra ter jed ki.

(2) Tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a köz tár sa -
sá gi el nök hi va ta la, az Or szág gyû lés hi va ta la, az Al kot -
mány bí ró ság hi va ta la, az or szág gyû lé si biz tos hi va ta la, az
Ál la mi Szám ve võ szék, a Köz be szer zé sek Ta ná csa, a
Nem ze ti Föld alap ke ze lé sé ért fe le lõs szerv, az Or szá gos
Rá dió és Te le ví zió Tes tü let Iro dá ja, a Gaz da sá gi Ver seny -
hi va tal, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Tit kár sá ga és a
Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság köz tiszt vi se lõi köz szol gá la ti
jog vi szo nyá ra is e tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni,
az zal, hogy a köz tár sa sá gi el nök hi va ta la, az Or szág gyû lés
hi va ta la, az Al kot mány bí ró ság hi va ta la, az or szág gyû lé si
biz tos hi va ta la és az Ál la mi Szám ve võ szék ese té ben a pró -
ba idõ re, a pá lyá zat ra, a ver seny vizs gá ra és a tar ta lék ál lo -
mány ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket e szer vek szer ve ze ti és 
mû kö dé si sza bály za tá ban (ügy rend jé ben) meg ha tá ro zott
mun ka kö rök ese té ben, az ott meg ha tá ro zott el já rá si rend
sze rint kell al kal maz ni.”

2.  § A Ktv. 1.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül 
ki és ez zel egy ide jû leg az ere de ti (4)–(8) be kez dés szá mo -
zá sa (5)–(9) be kez dés re vál to zik:

„(4) A 10.  §, a 10/A–10/C.  § ha tá lya ki ter jed azon ma -
gyar ál lam pol gá rok ra is, akik pá lyá za ti el já rás ban, köz -
igaz ga tá si ver seny vizs gán vesz nek részt, il let ve fel vé te lü -
ket ké rik a to bor zá si adat bá zis ba.”

3.  § A Ktv. 1.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ
e)–g) pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„e) a köz igaz ga tá si szerv hi va ta li szer ve ze té nek ve ze tõ -

je alatt – tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – mi nisz -
té ri u mok ese té ben a mi nisz tert kell ér te ni,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

f) mun ka kör-tér kép a mun ka kör re leg meg fe le lõbb je -
lölt ki vá lasz tá sá hoz szük sé ges össze fog la ló le írás, amely
tar tal maz za a mun ka kör va la mennyi ál ta lá nos ada tát (így
kü lö nö sen a be töl ten dõ mun ka kört, köz igaz ga tá si szerv
meg ne ve zé sét, il let ményt, mun ka kör be töl té sé nek vár ha tó 
he lyét és ide jét), az el lá tan dó fel ada to kat, va la mint a mun -
ka kör be töl tõ jé vel szem ben a mun kál ta tó ál tal meg ha tá ro -
zott kö ve tel mé nye ket (így kü lö nö sen a kép zett sé get, vég -
zett sé get, szak mai ta pasz ta la tot, kom pe ten ci á kat),

g) kom pe ten cia-vizs gá lat a pá lyá zó val szem ben a kü -
lön bö zõ mun ka kö rök re elõ írt kö ve tel mé nyek és a pá lyá zó
tény le ges kész sé ge i nek és ké pes sé ge i nek össze ve té se,
mun ka al kal mas sá gá nak fel mé ré se, amely so rán sze mé lyes 
in ter jú, al kal mas sá gi teszt, ér té ke lõ köz pont alkalmaz -
ható.”

4.  § A Ktv. 3.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni]
„b) a 10.  §, a 10/A–10/C.  §, a 16/A.  §, a 20/A.  §, a

23–30/B.  §, a 32–36.  §, a 40/C.  § és a 49/N.  § (3) be kez -
dés – ide nem ért ve a ve ze tõ meg bí zás sal ren del ke zõ po li -
ti kai fõ ta nács adót, po li ti kai ta nács adót – ki vé te lé vel a po -
li ti kai fõ ta nács adói, po li ti kai ta nács adói mun ka kör be ki -
ne ve zett köz tiszt vi se lõ re.”

5.  § (1) A Ktv. 7.  § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ mon dat lép:

„Köz szol gá la ti jog vi szony bün tet len elõ éle tû, cse lek võ -
ké pes, – a 10.  § (4)–(7) be kez dé sé ben, a 10/A.  § (7) be kez -
dé sé ben fog lal tak, va la mint ügy ke ze lõi fel adat kör ki vé te -
lé vel – köz igaz ga tá si ver seny vizs gá val, és leg alább kö zép -
is ko lai vég zett ség gel, ügy ke ze lõi fel adat kör re leg alább
kö zép szin tû szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ ma gyar ál lam -
pol gár ral lé te sít he tõ és tart ha tó fenn.”

(2) A Ktv. 7.  §-ának (8) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont -
tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés tõl el té rõ en ügy ke ze lõi fel adat kör re
köz szol gá la ti jog vi szony a jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott
fon tos és bi zal mas ügy ke ze lõi mun ka kö rö ket, va la mint a
68.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ve ze tõi meg bí zás
ese tét ki vé ve]

„c) az Eu ró pai Szo ci á lis Kar tá ról  szóló meg ál la po dás -
ban részt ve võ ál la mok ál lam pol gá ra i val”

6.  § (1) A Ktv. 8.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Jegy zõ vé, kör jegy zõ vé, me gyei jo gú vá ros ke rü le ti
 hivatalvezetõjévé, al jegy zõ vé (a továb biak ban együtt:
jegy zõ) az ne vez he tõ ki, aki]

„a) igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi
dok to ri ké pe sí tés sel vagy ok le ve les köz igaz ga tá si me ne -
dzser szak ké pe sí tés sel, és – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ese tet ki vé ve – jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gá val, 
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vagy az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság (a továb -
biak ban: OKV) el nök sé ge ál tal a tel jes kö rû en köz igaz ga -
tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo ko zat alap ján
adott men te sí tés sel ren del ke zik, és”

(2) A Ktv. 8.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let a kör jegy -
zõ és az öt ezer nél több la ko sú köz ség jegy zõ je ki vé te lé vel]

„a) fel men tést ad hat az (1) be kez dés a) pont já ban fog -
lalt igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tés vagy az ok le ve les köz igaz ga tá si me ne dzser
szak ké pe sí tés alól an nak a sze mély nek, aki az elõ írt ké pe -
sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló ta nul má nya it a ki ne ve zés tõl
szá mí tott két éven be lül be fe je zi. A fel men tés idõ tar ta má -
nak ered mény te len el tel te ese tén a jegy zõ köz szol gá la ti
jog vi szo nya meg szû nik. A ké pe sí tés aló li fel men tés ese tén 
a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõt a ké pe sí tés
meg szer zé sé tõl kell szá mí ta ni,”

(3) A Ktv. 8.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fõ jegy zõ vé – va la mint a fõ jegy zõ he lyet te sí té sé re al -
jegy zõ ként – az ne vez he tõ ki, aki]

„a) ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy ok le ve les köz -
gaz dász ké pe sí tés sel vagy ok le ve les köz igaz ga tá si me ne -
dzser szak ké pe sí tés sel és – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ese tet ki vé ve – jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gá val, 
vagy az OKV el nök sé ge ál tal a tel jes kö rû en köz igaz ga tá si 
jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo ko zat alap ján adott
men te sí tés sel ren del ke zik, és”

7.  § A Ktv. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10.  § (1) Köz igaz ga tá si szerv nél (a továb biak ban: pá -
lyá za tot ki író szerv) köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés, ve ze tõi
meg bí zás, ki ne ve zés csak pá lyá zat út ján ad ha tó. Pá lyá za ti
el já rás le foly ta tá sa nél kül is ad ha tó ve ze tõi ki ne ve zés, ve -
ze tõi meg bí zás a köz igaz ga tá si szerv nél leg alább egy éve
al kal ma zás ban ál ló köz tiszt vi se lõ nek. A pá lyá za tot ki író
szerv ál tal meg hir de tett pá lyá zat ban meg je lölt be nyúj tá si
ha tár idõt a pá lyá za tot ki író szerv ál tal tör té nõ köz zé té tel tõl 
kell szá mí ta ni. A pá lyá zat be nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott idõ
a pá lyá za ti fel hí vás nak a pá lyá za tot ki író szerv ál tal tör té -
nõ köz zé té te lé tõl szá mí tott 10 nap nál nem le het rö vi debb.

(2) A pá lyá za tot ki író szerv a pá lyá za ti ki írás meg hir de -
té sé vel egy ide jû leg a pá lyá za ti ki írást elekt ro ni kus úton
meg kül di a kor mány za ti sze mély ügyi igaz ga tá si fel ada to -
kat el lá tó szerv (a továb biak ban: szol gál ta tó köz pont) ré -
szé re, amely azt elekt ro ni ku san köz zé te szi az egy sé ges
hoz zá fé rés biz to sí tá sa ér de ké ben.

(3) A pá lyá zat ra vo nat ko zó ren del ke zé sek nem al kal -
maz ha tó ak a mi nisz ter el nö ki ka bi net, tit kár ság, a mi nisz -
te ri ka bi net, tit kár ság, az ál lam tit ká ri, szak ál lam tit ká ri tit -
kár ság ve ze tõ je, az e tör vény sze rin ti egy évet meg nem
ha la dó ha tá ro zott ide jû jog vi szony, a köz al kal ma zot tak

jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 25.  § (2) be -
kez dés b) pont, 25/A.  §, a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény 86/B.  § ese té ben.

(4) Nem kell pá lyá za ti el já rást le foly tat ni, ha a köz tiszt -
vi se lõi ki ne ve zés a tar tós kül szol gá lat ra tör té nõ ki he lye -
zés re te kin tet tel tör té nik és an nak idõ tar ta má ra jön lét re.
Ez eset ben a ki ne ve zés re ke rü lõ sze mély a köz igaz ga tá si
ver seny vizs ga alól is men te sül.

(5) Nem kell pá lyá za tot ki ír ni ab ban az eset ben, ha ka to -
nai szol gá la ti jog vi szony ban ál ló jog vi szo nya úgy szû nik
meg át he lye zés sel, hogy a köz igaz ga tá si szer ven be lül
köz szol gá la ti jog vi szony ba ke rül. Ez eset ben a ki ne ve zés -
re ke rü lõ sze mély a köz igaz ga tá si ver seny vizs ga alól is
men te sül, és pró ba idõ sem köt he tõ ki.

(6) Nem kell pá lyá za tot ki ír ni ab ban az eset ben, ha hi va -
tá sos szol gá la ti vi szony ban ál ló jog vi szo nya úgy szû nik
meg át he lye zés sel, hogy a köz igaz ga tá si szer ven be lül
köz szol gá la ti jog vi szony ba ke rül. Ez eset ben a ki ne ve zés -
re ke rü lõ sze mély a köz igaz ga tá si ver seny vizs ga alól is
men te sül, és pró ba idõ sem köt he tõ ki.

(7) Az ál la mi ve ze tõi szol gá la ti jog vi szo nyá nak vagy
ál la mi ve ze tõi jog vi szo nyá nak lé te sí té sét köz vet le nül
meg elõ zõ en köz szol gá la ti jog vi szonnyal ren del ke zõ ál -
lam tit kár nak, a szak ál lam tit kár nak az ál la mi ve ze tõi szol -
gá la ti jog vi szo nya meg szû né sét kö ve tõ 2 éven be lül pá lyá -
za ti el já rás le foly ta tá sa és köz igaz ga tá si ver seny vizs ga
nél kül is ad ha tó köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés, ve ze tõi meg bí -
zás, ki ne ve zés, fel té ve, hogy leg alább 3 év köz igaz ga tá si
gya kor lat tal ren del ke zik.

(8) Pá lyá zat ki írá sá ra ak kor ke rül het sor, ha a köz tiszt vi -
se lõi hely – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ve ze tõi ki -
ne ve zést, ve ze tõi meg bí zást ki vé ve – tar ta lék ál lo mány ban
lé võ köz tiszt vi se lõ vel nem tölt he tõ be.

(9) A pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell:

a) a köz igaz ga tá si szerv meg ne ve zé sét,

b) a be töl ten dõ mun ka kör, ve ze tõi meg bí zás vagy ki ne -
ve zés ese tén a ve ze tett szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé sét,

c) az el lá tan dó fel ada tok is mer te té sét,

d) a mun ka kör be töl té sé hez, il let ve a pá lyá zat el nye ré -
sé hez jog sza bály ban elõ írt és egyéb szük sé ges va la mennyi 
fel té telt,

e) az il let mény re és az egyéb jut ta tás ra vo nat ko zó tá jé -
koz ta tást,

f) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le it, ha tár ide jét, va la -
mint el bí rá lá sá nak ha tár ide jét,

g) a pá lyá za ti el já rás ra és a pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód -
já ra vo nat ko zó ál ta lá nos tá jé koz ta tást,

h) az ál lás be töl té sé nek idõ pont ját,

i) a pá lyá zat hoz csa to lan dó ira tok fel so ro lá sát.

(10) A pá lyá zat be töl tött ál lás ra is ki ír ha tó, fel té ve,
hogy leg ké sõbb a pá lyá zat el bí rá lá sá nak nap já tól az ál lás
be tölt he tõ és az ál lást be töl tõ köz tiszt vi se lõt a ki írást meg -
elõ zõ en leg alább 8 nap pal ko ráb ban a pá lyá zat ki írá sá ról
írás ban tá jé koz tat ják.
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(11) A pá lyá zat ér vé nyes sé gé nek fel té te le, hogy a pá -
lyá zó ren del kez zen a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já ban 
e tör vény sze rin ti, ered mé nyes köz igaz ga tá si ver seny vizs -
gá val.

(12) A ki ne ve zé si jog kör gya kor ló ja a be nyúj tás ra elõ írt 
ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül, tes tü let ese té ben a kö vet -
ke zõ ülé sen dönt a pá lyá za tok ról és a köz tiszt vi se lõ ki ne -
ve zé sé rõl, vagy ered mény te len nek nyil vá nít ja a pá lyá za -
tot. Ki ne ve zést és ve ze tõi meg bí zást ad ni csak an nak a
köz tiszt vi se lõ nek le het, aki a pá lyá za ti el já rás ban részt
vett és ér vé nyes pá lyá zat tal ren del ke zik.

(13) A pá lyá za tok ér té ke lé sé re a ki ne ve zé si jog kör gya -
kor ló já nak dön té se alap ján leg alább há rom ta gú elõ ké szí tõ
bi zott ság (a továb biak ban: bi zott ság) hoz ha tó lét re. Bi zott -
ság lét re ho zá sa ese tén az elõ ké szí tés be a köz igaz ga tá si
szerv nél mû kö dõ mun ka vál la lói ér dek-kép vi se le ti szerv
kép vi se lõ jét is be le het von ni.

(14) A pá lyá zót tá jé koz tat ni kell a pá lyá za ti el já rás me -
ne té rõl, va la mint az ál ta la el ért ered mény rõl.

(15) A kép vi se lõ-tes tü let leg ké sõbb a jegy zõ, fõ jegy zõ
köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak meg szû né sét kö ve tõ har -
minc na pon be lül ír ja ki a pá lyá za tot a jegy zõi, fõ jegy zõi
ál lás be töl té sé re. A pá lyá za ti el já rás ered mény te len sé ge
ese tén har minc na pon be lül újabb pá lyá za tot kell ki ír ni.

(16) A szol gál ta tó köz pont to bor zá si adat bá zist mû köd -
tet a ki vá lasz tás, a le het sé ges pá lyá zók tá jé koz ta tá sá nak
elõ se gí té sé re. A to bor zá si adat bá zis ba az a ma gyar ál lam -
pol gár, va la mint a 7.  § (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ál -
lam pol gár ság gal ren del ke zõ sze mély kér he ti fel vé te lét,
aki bün tet len elõ éle tû, cse lek võ ké pes és leg alább kö zép is -
ko lai vég zett ség gel ren del ke zik. A 7. szá mú mel lék let ha -
tá roz za meg azo kat az ada to kat, ame lye ket a to bor zá si
adat bá zis ba fel vé te lét ké rõ nek kö te le zõ en kell, il let ve vá -
laszt ha tó an le het meg ad nia.

(17) A köz igaz ga tá si szerv ve ze tõ je a be töl tet len ál lás -
hely be töl té se cél já ból a to bor zá si adat bá zis ban nyil ván -
tar tott sze mé lyek egyé ni azo no sí tás ra al kal mat lan mó don
nyil ván tar tott ada ta i hoz köz vet le nül hoz zá fér het. A köz -
igaz ga tá si szerv ve ze tõ je az így ki vá lasz tott sze mély adat -
bá zis ban nyil ván tar tott ada ta it a szol gál ta tó köz pont tól
meg kér he ti.

(18) A mi nisz ter az ál ta la irá nyí tott vagy fel ügyelt ál -
lam igaz ga tá si szerv(ek) te kin te té ben ren de le té ben meg ha -
tá roz hat ja azo kat a mun ka kö rö ket – ve ze tõi ki ne ve zés,
meg bí zás ki vé te lé vel –, ame lyek be töl té sé hez nem kell pá -
lyá za ti el já rást le foly tat ni, fel té ve, hogy tör vény vagy kor -
mány ren de let el té rõ en nem ren del ke zik. He lyi ön kor -
mány zat ren de le té ben ha tá roz hat ja meg azo kat a mun ka -
kör(öke)t – ve ze tõi be osz tás ki vé te lé vel –, amely(ek) pá -
lyá za ti el já rás le foly ta tá sa nél kül is be tölt he tõk, fel té ve,
hogy tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ en nem ren del -
ke zik. A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa nél kül ki ne ve zést
ka pott köz tiszt vi se lõ nek pró ba ide je alatt kell köz igaz ga tá -
si ver seny vizs gát ten nie. Si ker te len vizs ga ese tén a köz -
szol gá la ti jog vi szo nya meg szû nik. Az adott szerv nél a pá -
lyá za ti el já rás le foly ta tá sa nél kül ki ne ve zett köz tiszt vi se -

lõk szá ma tárgy év ben nem ha lad hat ja meg a hi va ta li szer -
ve zet nél fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk lét szá má nak
3%-át (mi ni mum 1 fõ). A hi va ta li szer ve zet ve ze tõ je – he -
lyi ön kor mány zat nál a jegy zõ – a pá lyá za ti el já rás le foly ta -
tá sa nél kül adott köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés rõl tá jé koz tat ja a 
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert.”

8.  § A Ktv. a kö vet ke zõ 10/A.  §-sal egé szül ki:
„10/A.  § (1) A mi nisz té ri um nál, a Mi nisz ter el nö ki

 Hivatalnál és kor mány hi va tal nál köz tiszt vi se lõi ki ne ve -
zés, ve ze tõi meg bí zás, ki ne ve zés, köz pon ti hi va tal nál ve -
ze tõi ki ne ve zés, meg bí zás, köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv
te rü le ti szer vé nél ve ze tõi ki ne ve zés, ve ze tõi meg bí zás, an -
nak he lyi szer ve ve ze té sé re ve ze tõi ki ne ve zés, ve ze tõi
meg bí zás, köz igaz ga tá si hi va tal nál ve ze tõi ki ne ve zés, ve -
ze tõi meg bí zás (a továb biak ban együtt: köz tiszt vi se lõi
hely) csak a szol gál ta tó köz pont ál tal tör té nõ pá lyáz ta tás
út ján ad ha tó.

(2) A pá lyá za ti el já rás so rán kom pe ten cia-vizs gá la tot
kell vé gez ni. A pá lyáz ta tás és a kom pe ten cia-vizs gá lat le -
bo nyo lí tá sát a mun kál ta tó ne vé ben – a Kor mány ál tal meg -
ha tá ro zott rend ben – a szol gál ta tó köz pont vég zi.

(3) A pá lyá za ti fel hí vást az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ál lam igaz ga tá si szerv (a továb biak ban: pá lyá za ti ki -
írást kez de mé nye zõ szerv) ál tal meg ha tá ro zott mun ka -
kör-tér kép alap ján, a pá lyá za ti ki írást kez de mé nye zõ
szerv, il let ve a ki ne ve zé si jog kör gya kor ló já nak ne vé ben a
szol gál ta tó köz pont ír ja ki.

(4) A pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé rõl – a pá lyá za ti ki -
írást kez de mé nye zõ szerv egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel -
lett – a szol gál ta tó köz pont gon dos ko dik. A pá lyá zat be -
nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott idõ a pá lyá za ti fel hí vás nak a
szol gál ta tó köz pont ál tal tör té nõ köz zé té te lé tõl szá mí tott
10 nap nál nem le het rö vi debb. A pá lyá za ti ki írást kez de -
mé nye zõ szerv a szol gál ta tó köz pont ál tal köz zé tett pá lyá -
za ti fel hí vást egyéb mó don is köz zé te he ti.

(5) A szol gál ta tó köz pont ál tal le foly ta tott pá lyáz ta tá si
el já rást köve tõen a pá lyá za ti ki írást kez de mé nye zõ szerv
tá jé koz tat ja az ér vé nye sen pá lyá zót a ki vá lasz tás to váb bi
me ne té rõl. A pá lyá za ti ki írást kez de mé nye zõ szerv ki vá -
lasz tá si el já rá sá ban a vég le ges dön tés hez egyéb ki vá lasz -
tá si mód szert, il let ve el já rást al kal maz hat, ak kor, ha az a
köz szol gá la ti jog vi szony lé te sí té se és a ve ze tõi meg bí zás
adá sa szem pont já ból lé nye ges tá jé koz ta tást nyújt hat, és ha 
ezt a pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz ta.

(6) A ki ne ve zé si jog kör gya kor ló ja a szol gál ta tó köz -
pont ál tal meg kül dött ér vé nyes pá lyá za tok meg ér ke zé sét
kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül dönt az ered mé nyes pá lyá -
zat ról és a köz tiszt vi se lõ ki ne ve zé sé rõl. Ki ne ve zést és ve -
ze tõi meg bí zást ad ni – a 10.  § (12) be kez dé sé ben fog lalt
fel té te le ket is ide ért ve – csak an nak a köz tiszt vi se lõ nek le -
het, akit a szol gál ta tó köz pont is al kal mas nak ta lált a mun -
ka kör be töl té sé re és pá lyá za tát meg küld te a mun kál ta tó -
nak. A ki ne ve zé si jog kör gya kor ló ja vég sõ dön té sé rõl tá jé -
koz tat ja a szol gál ta tó köz pon tot. Ha a szol gál ta tó köz pont
ál tal meg kül dött ér vé nyes pá lyá za tok kö zül – fi gye lem mel 

15. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1173



az ál ta la le foly ta tott ki vá lasz tá si el já rás ra – egyi ket sem
mi nõ sí tet te ered mé nyes nek, dön té sét a szol gál ta tó köz -
pont fe lé in do kol ni kö te les.

(7) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott pá lyá za ti el já rás alól 
in do kolt eset ben – a Kor mány ren de le té ben meg ha tá ro zott 
ki vá lasz tá si el já rás le foly ta tá sa ér de ké ben – a köz pon ti
köz szol gá la ti ha tó ság ve ze tõ je men te sí tést ad hat. A men -
te sí tés sel egy ide jû leg a je lölt szá má ra ha lasz tás ad ha tó a
köz igaz ga tá si ver seny vizs ga le té te lé re is, az így ki ne ve -
zést ka pott köz tiszt vi se lõ nek pró ba ide je alatt kell köz igaz -
ga tá si ver seny vizs gát ten nie.

(8) Ha az (1)–(7) be kez dés el té rõ en nem ren del ke zik,
ak kor a pá lyáz ta tás ra a 10.  §-ban fog lal ta kat meg fele lõen
al kal maz ni kell.”

9.  § A Ktv. a kö vet ke zõ 10/B.  §-sal egé szül ki:
„10/B.  § (1) A szol gál ta tó köz pont nyil ván tart ja és ke ze -

li a ver seny vizs gá val, a 10/A.  §-ban meg ha tá ro zott pá lyá -
za ti el já rás sal (a továb biak ban: pá lyá za ti el já rás) és a kom -
pe ten cia vizs gá lat tal, a tar ta lék ál lo mánnyal, a to bor zá si
adat bá zis sal kap cso la tos ada to kat. A pá lyá za ti el já rás le -
foly ta tá sát köve tõen – füg get le nül an nak ered mé nyes sé gé -
tõl – a szol gál ta tó köz pont a pá lyá za ti el já rá sok kal kap cso -
la tos ada to kat egyé ni azo no sí tás ra al kal mat lan mó don sta -
tisz ti kai adat gyûj tés cél já ból tá rol hat ja. A pá lyá za ti el já -
rás sal kap cso la tos ada to kat a szol gál ta tó köz pont a pá lyá -
za ti el já rás le zá rá sát köve tõen tör li a nyil ván tar tá sá ból, ki -
vé ve, ha a pá lyá zó ada tai to váb bi ke ze lé sé hez hoz zá já rul,
ab ból a cél ból, hogy a ké sõb bi pá lyá za ti le he tõ sé gek rõl tá -
jé koz ta tást kap jon, va la mint be ke rül jön a to bor zá si adat -
bá zis ba. A szol gál ta tó köz pont a ver seny vizs gá ra vo nat ko -
zó ada to kat, an nak ér vé nyes sé ge le jár tát köve tõen tör li a
nyil ván tar tá sá ból.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat nyil ván tart ás 
és -ke ze lés a pá lyá zó

a) ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta i ra,
b) ön élet raj zá ra, mo ti vá ci ós le ve lé re,
c) ver seny vizs ga ered mé nyé re és ér vé nyes sé gi ide jé re,
d) a pá lyá za ti el já rás hoz és a ki vá lasz tás hoz kap cso ló -

dó egyéb ada ta i ra,
e) a pá lyá za ti el já rás so rán hasz nált ki vá lasz tá si mód -

sze rek ered mé nye i re,
f) kom pe ten cia-vizs gá lat ered mé nyé re,
g) a 7. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ada tok ra

ter jed ki.
(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat nyil ván tart ás 

és -ke ze lés a ver seny vizs gá zó
a) ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta i ra,
b) ver seny vizs ga ered mé nyé re és ér vé nyes sé gi ide jé re,
c) a 7. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ada tok ra

ter jed ki.
(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat nyil ván tart ás 

és -ke ze lés a köz tiszt vi se lõ
a) ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta i ra,
b) ön élet raj zá ra, mo ti vá ci ós le ve lé re,
c) ver seny vizs ga ered mé nyé re és ér vé nyes sé gi ide jé re,

d) a pá lyá za ti el já rás hoz és a ki vá lasz tás hoz kap cso ló -
dó egyéb ada ta i ra,

e) a pá lyá za ti el já rás so rán hasz nált ki vá lasz tá si mód -
sze rek ered mé nye i re,

f) az 5. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ada tok ra,
g) kom pe ten cia-vizs gá lat ered mé nyé re,
h) a 7. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ada tok ra

ter jed ki.
(5) A szol gál ta tó köz pont ál tal ve ze tett nyil ván tar tás

cél ja a ki vá lasz tá si el já rás se gí té se. A szol gál ta tó köz pont
nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ sze mé lyes ada tok vé del mé ért,
az adat ke ze lés jog sze rû sé gé ért, az adat szol gál ta tá sért a
szol gál ta tó köz pont ve ze tõ je fe le lõs.

(6) Adat vé del mi sza bály zat ban kell meg ha tá roz ni az
ira tok, az ada tok ke ze lé sé nek adat vé del mi, adat biz ton sá gi
sza bá lya it, így kü lö nö sen a pá lyá zó, a ver seny vizs gá zó, a
köz tiszt vi se lõ sa ját ada ta i val tör té nõ ren del ke zé si jo ga
biz to sí tá sá nak, a har ma dik sze mély ré szé re tör té nõ adat to -
váb bí tás nak, a be te kin té si jog gya kor lá sá nak, va la mint az
adat ke ze lés ben részt ve võ köz tiszt vi se lõ fe le lõs sé gé nek és 
az ada tok hoz tör té nõ hoz zá fé ré se ter je del mé nek szabá -
lyait. Az adat vé del mi sza bály za tot a köz pon ti köz szol gá -
la ti ha tó ság ve ze tõ je hagy ja jó vá.

(7) A szol gál ta tó köz pont ál tal ve ze tett nyil ván tar tás -
ból – jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don – az (5) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott cél ra a pá lyá za tot ki író köz igaz ga tá -
si szerv szá má ra sze mély azo no sí tás ra al kal mas mó don,
sta tisz ti kai cél ra csak sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan
mó don szol gál tat ha tó adat.

(8) A szol gál ta tó köz pont ál tal ve ze tett nyil ván tar tás -
ba – el já rá sá ban in do kolt mér té kig – jo go sult be te kin te ni,
il let ve a szol gál ta tó köz pont hoz zá já ru lá sá val ab ból ada to -
kat át ven ni:

a) a szol gál ta tó köz pont ve ze tõ je,
b) meg ha tá ro zott kör ben a szol gál ta tó köz pont ve ze tõ je 

ál tal fel jo go sí tott, szol gál ta tó köz pont nál al kal ma zás ban
ál ló sze mély,

c) a szol gál ta tó köz pont fel ügye le tét el lá tó Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és az ál ta la meg ha tá ro zott
kör ben, az ál ta la fel jo go sí tott köz tiszt vi se lõ,

d) sa ját ada tai te kin te té ben az adat bá zis ban sze rep lõ
sze mély,

e) a fe gyel mi el já rást le foly ta tó tes tü let vagy sze mély,
f) mun ka ügyi per kap csán a bí ró ság,
g) fel adat kö rük ben el jár va a nem zet biz ton sá gi szol gá -

la tok, va la mint a köz szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg -
gés ben in dult bün te tõ el já rás ban a nyo mo zó ha tó ság, az
ügyész és a bí ró ság,

h) az ügyé szi tör vényességi fel adat kör ében el jár va az
ügyész.

(9) Kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott mó don a szol -
gál ta tó köz pont ál tal ve ze tett nyil ván tar tás ból – sze mély
azo no sí tá sá ra al kal mas ada to kat nem tar tal ma zó – adat -
szol gál ta tás vé gez he tõ. A pá lyá za tot ki író köz igaz ga tá si
szerv szá má ra sze mély azo no sí tá sá ra al kal mas ada to kat
tar tal ma zó adat szol gál ta tás vé gez he tõ.”
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10.  § A Ktv. a kö vet ke zõ 10/C.  §-sal egé szül ki:
„10/C.  § (1) Köz tiszt vi se lõi ki ne ve zést, ve ze tõi meg bí -

zást, ve ze tõi ki ne ve zést csak az kap hat, aki ered mé nyes
köz igaz ga tá si ver seny vizs gát (a továb biak ban: ver seny -
vizs ga) tett. Ver seny vizs gát te het az a ma gyar ál lam pol -
gár, aki bün tet len elõ éle tû, cse lek võ ké pes és leg alább kö -
zép is ko lai vég zett ség gel ren del ke zik.

(2) A ver seny vizs ga költ sé gét a vizs gá zó vi se li. A köz -
tiszt vi se lõi ki ne ve zést, ve ze tõi meg bí zást, il let ve ki ne ve -
zést ka pott vizs gá zó ver seny vizs ga dí ját – ide nem ért ve a
meg is mé telt ver seny vizs ga dí ját – a mun kál ta tó meg té rí ti.

(3) A tel je sí tett ver seny vizs ga an nak le té te lé tõl szá mí -
tott 5 évig ér vé nyes. Ha a vizs gá zó a vizs ga tel je sí té sét
köve tõen köz tiszt vi se lõi ki ne ve zést ka pott, a ver seny vizs -
ga ér vé nyes sé ge a köz szol gá la ti jog vi szony fenn ál lá sá ig,
de leg alább 5 évig, il let ve a köz szol gá la ti jog vi szony meg -
szû né sét kö ve tõ 1 évig ér vé nyes.

(4) A si ker te len és a tel je sí tett ver seny vizs ga egy aránt
meg is mé tel he tõ.

(5) A Kor mány a ver seny vizs ga aló li men te sí tés re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat ren de let ben ál la pít ja meg.”

11.  § A Ktv. 11/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„11/B.  § (1) A ki ne ve zés ben a köz szol gá la ti jog vi szony
lé te sí té se kor leg alább há rom, de leg fel jebb hat hó na pig
ter je dõ pró ba idõt kell ki köt ni.

(2) A pró ba idõ nem hosszab bít ha tó meg. A pró ba idõ
tar ta mát a pá lya kez dõ nél a gya kor no ki idõ be be kell szá -
mí ta ni.

(3) A pró ba idõ alatt a köz szol gá la ti jog vi szonyt bár me -
lyik fél in do ko lás nél kül azon na li ha tállyal meg szün tet he ti.”

12.  § (1) A Ktv. 17.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A köz igaz ga tá si szerv ve ze tõ je a köz igaz ga tá si
szerv hi va ta li szer ve ze té ben tör té nõ lét szám csök ken tés rõl
a köz igaz ga tá si szerv nél kép vi se let tel ren del ke zõ mun ka -
vál la lói ér dek kép vi se le ti szerv vé le mé nyé nek ki ké ré se
után dönt het.”

(2) A Ktv. 17.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül
ki:

„(11) Az (1) be kez dés c) pont ja alap ján fel men tés sel ak -
kor is meg szün tet he tõ a köz tiszt vi se lõ köz szol gá la ti jog vi -
szo nya, ha az át szer ve zés kö vet kez té ben a köz tiszt vi se lõ
mun ka kö re nem vá lik fe les le ges sé, de a köz tiszt vi se lõ nem 
já rul hoz zá a ki ne ve zé sé ben sze rep lõ mun ka vég zés he lyé -
nek mó do sí tá sá hoz. Ez eset ben a mun kál ta tói jog kör gya -
kor ló já nak a fel men tés köz lé sét kö ve tõ 30 na pon be lül a
köz tiszt vi se lõ szá má ra, ha a hi va ta li szer ve zet ben a köz -
tiszt vi se lõ kép zett sé gé nek és a be so ro lá sá nak meg fe le lõ
má sik be töl tet len mun ka kör van, ak kor azt – fel té ve, hogy
a köz tiszt vi se lõ írás ban a fel men tés köz lé sét kö ve tõ 10 na -
pon be lül ké ri – fel kell aján la nia. Ha a köz tiszt vi se lõ az ál -
lás fel aján lás irán ti ké rel mét nem ter jesz ti elõ ha tár idõ ben,
ak kor azt úgy kell te kin tet ni, mint ha az ál lás fel aján lást

nem igé nyel né és a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja men te -
sül az ál lás fel aján lá si kö te le zett ség alól. Ha a köz tiszt vi se -
lõ a fel aján lott ál lást el fo gad ja, ak kor a fel men té sét vissza
kell von ni és a ki ne ve zé sét meg fele lõen mó do sí ta ni kell.
Ha a hi va ta li szer ve zet ben nincs ilyen mun ka kör, vagy ha
az ilyen mun ka kör be va ló át he lye zés hez a köz tiszt vi se lõ
nem já rul hoz zá, ak kor a köz tiszt vi se lõ köz szol gá la ti jog -
vi szo nya a kö zölt fel men tés sel meg szû nik.”

13.  § A Ktv. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„18.  § (1) A fel men té si idõ leg alább két hó nap, de a
nyolc hó na pot nem ha lad hat ja meg. Et tõl el té rõ en, ha a fel -
men tés – az egész ség ügyi al kal mat lan ság ese tét ki vé ve – a
17.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ján ala pul, a fel men té si idõ
egy hó nap.

(2) A két hó na pos fel men té si idõ a köz szol gá la ti jog vi -
szony ban töl tött [72.  § (1) be kez dés]

a) öt év után egy hó nap pal;
b) tíz év után két hó nap pal;
c) ti zen öt év után há rom hó nap pal;
d) húsz év után négy hó nap pal;
e) hu szon öt év után öt hó nap pal;
f) har minc év után hat hó nap pal

meg hosszab bo dik.
(3) Ha tá ro zott ide jû köz szol gá la ti jog vi szony meg szün -

te té se ese tén a fel men té si idõ nem ter jed het túl azon az
idõ pon ton, ami kor a köz szol gá la ti jog vi szony a ki ne ve zés
ér tel mé ben fel men tés nél kül is meg szûnt vol na.

(4) A köz tiszt vi se lõt a fel men tés idõ tar ta má nak leg -
alább a fe lé re a mun ka vég zé si kö te le zett ség alól men te sí -
te ni kell, er re az idõ tar tam ra át lag ke re set re jo go sult. A
21.  § (2) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott össze fér he tet -
len sé gi sza bály nem al kal maz ha tó a mun ka vég zé si kö te le -
zett ség alól men te sí tett köz tiszt vi se lõ vel szem ben.

(5) A köz tiszt vi se lõ a mun ka vég zé si kö te le zett ség aló li
men te sí tés ide jé re já ró át lag ke re set re ha von ta egyen lõ
rész le tek ben jo go sult.”

14.  § A Ktv. 20/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„20/A.  § (1) Ha a köz igaz ga tá si szerv nél al kal ma zott
köz tiszt vi se lõt köz szol gá la ti jog vi szo nyá ból a 17.  § (1) be -
kez dé sé nek a)–c), il let ve (2) be kez dé sé nek a) pont já ban
meg ha tá ro zott ok  miatt men tik fel, a fel men té si ide je fe lé re 
tar ta lék ál lo mány ba kell he lyez ni, ab ból a cél ból, hogy szá -
má ra má sik köz igaz ga tá si szerv nél kép zett sé gé nek, be so -
ro lá sá nak meg fe le lõ köz tiszt vi se lõi ál lást ajánl ja nak fel. A 
köz tiszt vi se lõ fel men té si ide jé nek fenn ma ra dó idõ tar ta -
má ra a tar ta lék ál lo mány ba he lye zés a köz tiszt vi se lõ hoz -
zá já ru lá sá val hosszab bít ha tó meg. Ha a köz tiszt vi se lõ nem 
já rul hoz zá, hogy a köz szol gá la ti jog vi szo nya fenn ál lá sá ig
tar ta lék ál lo mány ba he lyez zék, vagy ké ré sé re a tar ta lék ál -
lo mány ból tör lik, a reá irány adó vég ki elé gí tés fe lé re jo go -
sult, er rõl a tény rõl a szol gál ta tó köz pont ér te sí ti 15 na pon
be lül a köz tiszt vi se lõt, va la mint a köz igaz ga tá si szer vet.
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A köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né sé vel a tar ta lék ál lo -
mány ba he lye zés is meg szû nik.

(2) A tar ta lék ál lo mány ba he lye zés rõl a köz igaz ga tá si
szerv hi va ta li szer ve ze té nek ve ze tõ je in téz ke dik. In téz ke -
dé sé rõl – a Kor mány ren de le té ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint – ha la dék ta la nul ér te sí ti a szol gál ta tó köz pon tot.

(3) A szol gál ta tó köz pont a tar ta lék ál lo mány ba he lye -
zett köz tiszt vi se lõ nél – an nak ké ré sé re – kom pe ten -
cia-vizs gá la tot vé gez.

(4) A szol gál ta tó köz pont a tar ta lék ál lo mány ba he lye -
zett köz tiszt vi se lõk mi e lõb bi el he lye zé se ér de ké ben
együtt mû kö dik az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv vel.

(5) A köz igaz ga tá si szerv ve ze tõ je a pá lyá zat ki írá sa
elõtt – a ve ze tõi ki ne ve zést, ve ze tõi meg bí zást ki vé -
ve – meg ke re si a szol gál ta tó köz pon tot, hogy a tartalék -
állományba he lye zett köz tiszt vi se lõk kö zül vá lasszon.

(6) A köz igaz ga tá si szerv meg ke re sé sé ben meg kül di az
ál lás be töl té sé hez szük sé ges, ál ta la meg ha tá ro zott mun ka -
kör-tér ké pet a szol gál ta tó köz pont nak.

(7) A szol gál ta tó köz pont a tar ta lék ál lo mány ban lé võ
köz tiszt vi se lõk kom pe ten cia-vizs gá la tá nak ered mé nyét is
figye lembe vé ve össze ál lít ja a (6) be kez dés ben em lí tett
meg ke re sés ben sze rep lõ mun ka kör be töl té sé re al kal mas
köz tiszt vi se lõk lis tá ját (a továb biak ban: aján la ti lis ta),
ame lyet az aján la ti lis tán sze rep lõ köz tiszt vi se lõk rõl nyil -
ván tar tott ada tok kal együtt meg küld a köz igaz ga tá si
szerv nek.

(8) A köz igaz ga tá si szerv ve ze tõ je az aján la ti lis tán sze -
rep lõ köz tiszt vi se lõ ket meg hall gat hat ja és dönt a tar ta lék -
ál lo mány ba he lye zett köz tiszt vi se lõ al kal ma zá sá ról.

(9) A köz igaz ga tá si szerv ve ze tõ je tá jé koz tat ja a szol -
gál ta tó köz pon tot, az ál lás be töl té sé nek fel aján lá sá ról a
tar ta lék ál lo mány ba he lye zett köz tiszt vi se lõ ré szé re, va la -
mint an nak el fo ga dá sá ról. Ezt köve tõen a szol gál ta tó köz -
pont a köz tiszt vi se lõt tör li a tar ta lék ál lo mány ból. A köz -
igaz ga tá si szerv ve ze tõ je dönt het úgy is, hogy a szol gál ta tó 
köz pont ál tal meg kül dött aján la ti lis tán sze rep lõ, tar ta lék -
ál lo mány ba he lye zett köz tiszt vi se lõk kö zül egyi ket sem
ne ve zi ki, mely dön té sét a szol gál ta tó köz pont fe lé in do -
kol ni kö te les.

(10) A köz tiszt vi se lõ al kal ma zá sa kor az át he lye zés -
rõl – a köz tiszt vi se lõ be le egye zé se ese tén – a köz igaz ga tá -
si szerv gon dos ko dik. Eb ben az eset ben a fel men tés re irá -
nyu ló mun kál ta tói in téz ke dést – az át he lye zés ide jé nek
meg fele lõen – vissza kell von ni; ez azon ban nem érin ti a
fel men té si idõ alatt a fel men tés vissza vo ná sá ig már ki fi ze -
tett il let mény, át lag ke re set jog alap ját. Ha a köz tiszt vi se lõ
az át he lye zé sé hez nem já rul hoz zá, a 19.  § (6) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rint kell el jár ni.

(11) A tar ta lék ál lo mány ba he lye zés nem érin ti a köz -
tiszt vi se lõ köz szol gá la ti jog vi szo nyá ból ere dõ jo go kat,
 illetve kö te le zett sé ge ket.

(12) Meg kell szün tet ni a tar ta lék ál lo mány ba he lye zést,
ha a fel men té si idõn be lül:

a) a köz tiszt vi se lõt új mun ka kör be he lye zik át;

b) a köz tiszt vi se lõ tar ta lék ál lo mány ból va ló tör lé sét
ké ri.”

15.  § (1) A Ktv. 30/B.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö -
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A mi nisz ter el nök – a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs
mi nisz ter és a köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és sze -
mély zet po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter együt tes ja vas la tá -
ra – ha tá ro zat lan idõ re cím ze tes fõ jegy zõi cí met ado má -
nyoz hat an nak a tar tó san ki emel ke dõ szak mai mun kát
vég zõ jegy zõ nek – ide nem ért ve az al jegy zõt –, aki”

(2) A Ktv. 30/B.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A cím ze tes fõ jegy zõi cím ado má nyo zá sát a kép vi -
se lõ-tes tü let a köz igaz ga tá si hi va tal út ján kez de mé nyez he -
ti, amely a ja vas la tot kö te les a sa ját és a jegy zõi szak mai
ér dek-kép vi se le ti szerv vé le mé nyé vel el lát va a he lyi ön -
kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter hez fel ter jesz te ni. A he -
lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter a be ér ke zett ja -
vas la to kat meg kül di a köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és 
sze mély zet po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek. A cím ado má -
nyo zá sát a köz igaz ga tá si hi va tal is kez de mé nyez he ti, de
ilyen kor ki kell kér nie a kép vi se lõ-tes tü let, il let ve a jegy -
zõi szak mai ér dek-kép vi se le ti szerv vé le mé nyét.”

(3) A Ktv. 30/B.  §-ának (8) és (9) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(8) A he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter és a
köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és sze mély zet po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter együt tes ja vas la tá ra a cí met a mi nisz ter el -
nök von ja vissza.

(9) A he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter és a
köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és sze mély zet po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter együt tes ja vas la tá ra a mi nisz ter el nök el -
tilt hat ja a cím vi se lé sé tõl azt a nyug dí jas jegy zõt, aki a cím
vi se lé sé re ér dem te len né vált.”

(4) A Ktv. 30/B.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(12) A cím ze tes fõ jegy zõi cím ado má nyo zá sá nak,
meg szû né sé nek és vissza vo ná sá nak el já rá si sza bá lya it a
he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter és a köz igaz ga -
tá si mi nõ ség po li ti ká ért és sze mély zet po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter együt tes ren de let ben ál la pít ja meg.”

16.  § A Ktv. 31.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ve ze tõi meg bí zást, ki ne ve zést csak fel sõ fo kú is ko -
lai vég zett sé gû, ver seny vizs gá val, jo gi vagy köz igaz ga tá si 
szak vizs gá val, vagy a szak vizs ga alól adott OKV el nök sé -
gi tel jes kö rû men te sí tés sel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ kap -
hat. Ve ze tõi meg bí zást, ki ne ve zést köz igaz ga tá si szak -
vizs gá val nem ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ is kap hat egy al -
ka lom mal, az zal a fel té tel lel, hogy a szak vizs gát a ve ze tõi
meg bí zás tól, ki ne ve zés tõl szá mí tott egy éven be lül le kell
ten nie. A szak vizs ga-kö te le zett ség tel je sí té sé nek el mu -
lasz tá sa  miatt a ve ze tõi meg bí zás, ki ne ve zés a tör vény ere -
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jé nél fog va meg szû nik. A ha tár idõ be nem szá mít ha tók be a 
30 na pot meg ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad ság, a ke re sõ -
kép te len ség, to váb bá a 30 na pot meg ha la dó hi va ta los ki -
kül de tés idõ tar ta ma.”

17.  § A Ktv. 31.  §-a a kö vet ke zõ (10)–(17) be kez dés sel
egé szül ki:

„(10) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek, va la mint te -
rü le ti és he lyi szer ve ik, to váb bá a mi nisz té ri um fõ osz tá lyá -
nak ve ze té sé re adott ki ne ve zés, meg bí zás – ha tör vény el -
té rõ en nem ren del ke zik – hat év re szól. Ve ze tõi ki ne ve zés, 
meg bí zás he lyet te sí tés cél já ból rö vi debb idõ tar tam ra is ad -
ha tó. A ve ze tõi ha tá ro zott ide jû ki ne ve zés, il let ve meg bí -
zás meg hosszab bít ha tó.

(11) A ki ne ve zés, meg bí zás vissza vo ná sát – a köz tiszt -
vi se lõ ké rel mé re – in do kol ni kell. Az in do ko lás ból a
vissza vo nás oká nak vi lá go san ki kell tûn nie. A vissza vo -
nás in do ka át szer ve zés, lét szám csök ken tés, fel adat kör
meg szû né se, va la mint a ve ze tõ ma ga tar tá sá ban vagy mun -
ká já ban meg nyil vá nu ló és bi zo nyít ha tó olyan té nyek szol -
gál hat nak, ame lyek kel lõ ma gya rá za tát ad ják an nak, hogy
a ve ze tõ nem hagy ha tó a be osz tá sá ban. Vi ta ese tén a
vissza vo nás in do ká nak va ló sá gát és ok sze rû sé gét a mun -
kál ta tó nak kell bi zo nyí ta nia. A köz tiszt vi se lõ az in do ko -
lást a vissza vo nás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott há rom mun -
ka na pon be lül, írás ban kér he ti; a mun kál ta tó az in do ko lást
to váb bi há rom mun ka na pon be lül kö te les a köz tiszt vi se lõ
ré szé re írás ban meg ad ni.

(12) Ha a bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a ki ne ve zés, meg -
bí zás vissza vo ná sa jog el le nes, a köz tiszt vi se lõt – ké rel mé -
re – az ere de ti ve ze tõi be osz tá sá ban kell to vább fog lal koz -
tat ni. Ezen túl me nõ en a köz tiszt vi se lõi és a ve ze tõi il let -
mény kö zöt ti kü lön bö zet össze gét a köz tiszt vi se lõ ré szé re
meg kell té rí te ni.

(13) A bí ró ság mel lõ zi a köz tiszt vi se lõ ve ze tõi be osz -
tás ba tör té nõ vissza he lye zé sét, ha a jog vi ta el bí rá lá sá ig a
ha tá ro zott idõ re  szóló meg bí zás vissza vo nás nél kül is
meg szûnt vol na. A köz tiszt vi se lõt eb ben az eset ben a köz -
tiszt vi se lõi és a ve ze tõi il let mény kö zöt ti kü lön bö zet nek a
ha tá ro zott idõ le tel té ig szá mí tott össze ge il le ti meg. A köz -
tiszt vi se lõt, ha a ha tá ro zott idõ re  szóló ki ne ve zés, meg bí -
zás jog el le nes vissza vo ná sa ese tén nem ké ri a ve ze tõi be -
osz tás ba va ló vissza he lye zé sét, a köz tiszt vi se lõi és a ve ze -
tõi il let mény kö zöt ti kü lön bö zet nek a ha tá ro zott idõ le tel -
té ig szá mí tott össze ge il le ti meg.

(14) A köz tiszt vi se lõi és a ve ze tõi il let mény kö zöt ti kü -
lön bö zet meg té rí té sén túl me nõ en a mun kál ta tó a köz tiszt -
vi se lõ fel me rült ká rát is kö te les meg té rí te ni.

(15) Ha a (10) be kez dés ben meg ha tá ro zott ve ze tõi meg -
bí zást át szer ve zés, lét szám csök ken tés, fel adat kör meg szû -
né se  miatt vissza von ják, ak kor a köz tiszt vi se lõ nek köz -
tiszt vi se lõi mun ka kört és szak mai fõ ta nács adói cí -
met – Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ese té ben kor mány-fõ ta -
nács adói cí met – kell fel aján la ni, fel té ve, hogy ve ze tõi
meg bí za tá sát leg alább 1 évig be töl töt te, és a köz igaz ga tá si
szerv nél fel ajánl ha tó mun ka kör van. Ez eset ben a szak mai

fõ ta nács adói cím ado má nyo zá sa kor a 30/A.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott lét szám kor lá tot nem kell figye lembe
ven ni.

(16) A (10) be kez dés ben meg ha tá ro zott ve ze tõi ki ne ve -
zés, meg bí zás ese té ben a (2), (3) és (6)–(9) be kez dést is
meg fele lõen al kal maz ni kell.

(17) A (11)–(15) be kez dés csak a (10) be kez dés sze rin ti
ve ze tõi meg bí zás, ki ne ve zés ese té ben al kal maz ha tó.”

18.  § (1) A Ktv. 33.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz tiszt vi se lõ jo go sult az elõ me ne tel hez, és kö -
te les a köz pon ti lag vagy a köz igaz ga tá si szerv ál tal elõ írt
kép zés ben, to vább kép zés ben vagy át kép zés ben – ide ért ve
a köz igaz ga tá si ve ze tõ kép zést is – (a továb biak ban együtt:
to vább kép zés) részt ven ni. Ha a ve ze tõi meg bí zás sal, ki ne -
ve zés sel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ e kö te le zett sé gé nek ne -
ki fel ró ha tó ok ból nem tesz ele get, vagy ha hi va tal vesz tés
fe gyel mi bün te tés  miatt, il let ve a 77.  § (2) be kez dé se alap -
ján szûnt meg a köz szol gá la ti jog vi szo nya, kö te les a to -
vább kép zés költ sé ge it meg té rí te ni.”

(2) A Ktv. 33.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A to vább kép zés költ sé ge it a köz tiszt vi se lõ kö te les
meg té rí te ni, ha ne ki fel ró ha tó ok ból a to vább kép zést el -
mu laszt ja, il let ve az elõ írt kö ve tel mé nye ket nem tel je sí ti,
vagy ha hi va tal vesz tés fe gyel mi bün te tés  miatt, il let ve a
77.  § (2) be kez dé se alap ján szûnt meg a köz szol gá la ti jog -
vi szo nya. Ha a köz tiszt vi se lõ a to vább kép zést a mun kál ta -
tó nak fel ró ha tó ok ból mu laszt ja el, il let ve nem tel je sí ti, ak -
kor a to vább kép zés költ sé ge it a mun kál ta tó kö te les meg té -
rí te ni. Nincs meg té rí té si kö te le zett sé ge a köz tiszt vi se lõ -
nek az is ko la rend sze ren kí vü li kö te le zõ to vább kép zés
költ sé gei ese té ben, ki vé ve az ide gen nyel vi kép zést, va la -
mint a kül föl di kép zést, to vább kép zést.”

(3) A Ktv. 33.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) A pol gár mes ter és a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ
jo go sult részt ven ni az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
kép zé se ken. Ezek költ sé gét a he lyi ön kor mány zat biz to sít -
ja. A költ sé gek a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott cél elõ -
irány zat ból, il let ve egyéb for rás ból is biz to sít ha tó ak, fel té -
ve, hogy az nem ve szé lyez te ti a köz tiszt vi se lõi to vább kép -
zé sek pénz ügyi fel té te le it.”

19.  § (1) A Ktv. 34.  § (11) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv a Mi nisz ter el nö ki Hi -
va talt ve ze tõ mi nisz ter ré szé re elekt ro ni kus úton ada tot
szol gál tat]

„a) a köz tiszt vi se lõ tech ni kai azo no sí tó kód já ról,”

(2) A Ktv. 34.  §-a a kö vet ke zõ (14) be kez dés sel egé szül
ki:

„(14) A köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és sze mély -
zet po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter el len õr zi a köz pon ti ál lam -
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igaz ga tá si szer vek nél, azok te rü le ti és he lyi szer ve i nél a
tel je sít mény ér té ke lés sza bá lya i nak ér vé nye sü lé sét, azok
meg sér té se ese tén jel zés sel for dul a szerv ve ze tõ jé hez és
fel hív ja a jog sér tés or vos lá sá ra. A szerv ve ze tõ je tá jé koz -
tat ja a köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és személyzet -
politikáért fe le lõs mi nisz tert a meg tett in téz ke dé sek rõl.”

20.  § A Ktv. a kö vet ke zõ 40/C.  §-sal egé szül ki:
„40/C.  § (1) A mi nisz ter el nök dön té se alap ján – az érin -

tett mi nisz te rek vé le mé nyé nek ki ké ré sét köve tõen – kor -
mány za ti ér dek bõl a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv ve ze -
tõ meg bí zá sú köz tiszt vi se lõ je ide ig le ne sen ki ren del he tõ
má sik köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv hez a vég zett sé gé -
nek, kép zett sé gé nek és ve ze tõi meg bí zá sá nak meg fe le lõ
mun ka kör be. A mi nisz ter el nök dön té se alap ján – az érin -
tett mi nisz te rek vé le mény nek ki ké ré sét köve tõen – mi -
nisz té ri um mal köz szol gá la ti jog vi szony ban ál ló nem ve -
ze tõ be osz tá sú köz tiszt vi se lõ má sik mi nisz té ri um ba, kor -
mány hi va tal lal és köz pon ti hi va tal lal köz szol gá la ti jog vi -
szony ban ál ló köz tiszt vi se lõ mi nisz té ri um ba ide ig le ne sen
kor mány za ti ér dek bõl ki ren del he tõ a vég zett sé gé nek és
kép zett sé gé nek meg fe le lõ mun ka kör be. A ki ren de lés rõl,
il let ve an nak vár ha tó idõ tar ta má ról a köz tiszt vi se lõt leg -
alább tíz mun ka nap pal ko ráb ban írás ban tá jé koz tat ni kell.

(2) A kor mány za ti ér dek bõl tör té nõ ki ren de lés hez a
köz tiszt vi se lõ hoz zá já ru lá sa nem szük sé ges. A kor mány -
za ti ér dek bõl tör té nõ ki ren de lés a köz tiszt vi se lõ re néz -
ve – kü lö nö sen be osz tá sá ra, ko rá ra, egész sé gi ál la po tá ra
vagy egyéb kö rül mé nye i re te kin tet tel – arány ta lan sé re -
lem mel nem jár hat. Nem ren del he tõ ki a köz tiszt vi se lõ, ha
a ki ren de lés

a) a ko ráb bi kö te le zõ he ti mun ka ide jé hez ké pest
hosszabb he ti kö te le zõ mun ka idõ vel együtt já ró mun ka -
kört kell el lát nia,

b) a ki ren de lés sze rin ti új mun ka hely és a la kó hely kö -
zött – tö meg köz le ke dé si esz köz zel – tör té nõ oda- és
vissza uta zás ide je na pon ta a két órát, il let ve 10 éven alu li
gyer me ket ne ve lõ köz tiszt vi se lõ ese té ben a más fél órát
meg ha lad ja, to váb bá nem ren del he tõ ki

c) a nõ ter hes sé ge meg ál la pí tá sá nak kez de té tõl gyer -
me ke há rom éves ko rá ig,

d) kis ko rú gyer me két egye dül ne ve lõ köz tiszt vi se lõ,
e) tar tó san ápo lás ra szo ru ló kö ze li hoz zá tar to zó ját gon -

do zó köz tiszt vi se lõ.
(3) Ha a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott okok bár me lyi -

ke a ki ren de lés ide je alatt kö vet ke zik be, ak kor a ki ren de -
lést meg kell szün tet ni.

(4) A kor mány za ti ér dek bõl tör té nõ ki ren de lés idõ tar ta -
ma nem ha lad hat ja meg az egy évet, mely nek le jár tát köve -
tõen a köz tiszt vi se lõt ere de ti mun ka kö ré be kell vissza he -
lyez ni. A ki ren de lés ugyan ar ra a fel adat ra egy al ka lom -
mal, leg fel jebb egy év vel meg hosszab bít ha tó.

(5) A kor mány za ti ér dek bõl ki ren delt köz tiszt vi se lõ il -
let mé nye és jut ta tá sai nem csök ken het nek a ki ren de lést
köve tõen. Ha a köz tiszt vi se lõ a ki ren de lés he lye sze rin ti
köz igaz ga tá si szerv nél ked ve zõbb il let mény re len ne jo go -

sult, ak kor il let mé nyét en nek meg fele lõen kell meg ál la pí -
ta ni. Ha son ló an kell el jár ni a kü lön és egyéb jut ta tá sok te -
kin te té ben is. A ki ren delt köz tiszt vi se lõ il let mé nyét, kü lön 
és egyéb jut ta tá sát, az ez zel já ró köz ter he ket és a ki ren de -
lés sel fel me rü lõ költ sé ge ket az a köz igaz ga tá si szerv vi se -
li, amely hez a köz tiszt vi se lõt ki ren del ték.

(6) A ki ren de lés rõl írás ban kell ren del kez ni és meg kell
ha tá roz ni:

a) a ki ren de lés idõ tar ta mát,
b) az (5) be kez dés sze rin ti il let ményt, kü lön és egyéb

jut ta tást,
c) a ki ren de lés sel fel me rült költ sé ge ket,
d) a mun kál ta tói jo gok gya kor ló já nak sze mé lyét,
e) a ki ren de lés sel kap cso la tos egyéb lé nye ges kérdé -

seket.
(7) A ki ne ve zés, a köz szol gá la ti jog vi szony meg szün te -

té se ki vé te lé vel a ki ren delt köz tiszt vi se lõ fe lett a mun kál -
ta tói jo go kat an nak a köz igaz ga tá si szerv nek a ve ze tõ je
gya ko rol ja, aho va a köz tiszt vi se lõt ki ren del ték.”

21.  § (1) A Ktv. 41/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja, a köz tiszt vi se lõ
igé nyé nek meg is me ré se után, a tárgy év ben feb ru ár vé gé ig
kö te les sza bad sá go lá si ter vet ké szí te ni a sza bad sá gok
tárgy évi üte me zé sé rõl, s ar ról a köz tiszt vi se lõt tá jé koz tat -
ja. A sza bad sá go kat a terv ben fog lal tak nak meg fele lõen
kell ki ad ni, azok tól csak rend kí vül in do kolt eset ben le het
el tér ni, de a köz tiszt vi se lõ ez zel össze füg gés ben fel me rü lõ 
ká rát, költ sé ge it – ki vé ve, ha az el té rés re a köz tiszt vi se lõ
ké rel mé re ke rült sor – kö te les meg té rí te ni. A köz tiszt vi se -
lõ ké rel mé re az alap sza bad ság ket tõ ötö dét – a köz szol gá -
la ti jog vi szony el sõ há rom hó nap ját ki vé ve – a terv tõl el té -
rõ en a köz tiszt vi se lõ ál tal kért idõ pont ban kell ki ad ni. A
köz tiszt vi se lõ nek er re vo nat ko zó igé nyét a sza bad ság kez -
de te elõtt leg ké sõbb ti zen öt nap pal be kell je len te nie.”

(2) A Ktv. 41/A.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg az ere de ti (6) és (7) be kez dés
szá mo zá sa (7) és (8) be kez dés re vál to zik:

„(6) Az (5) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott szol -
gá la ti ér dek nek mi nõ sül kü lö nö sen, ha a sza bad ság ki adá -
sa  miatt nem biz to sít ha tó

a) a szer ve zet alap fel ada ta i nak fo lya ma tos mû kö dé se,
b) elõ re nem ter vez he tõ, rend kí vü li fel ada tok ha tár idõ -

re tör té nõ el lá tá sa,
ki vé te le sen fon tos szol gá la ti ér dek nek mi nõ sül a köz igaz -
ga tá si szerv mû kö dé si kö ré ben fel lé põ ve szély hely zet
(bal eset, ele mi csa pás, sú lyos kár).”

(3) A Ktv. 41/A.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A Kor mány a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek re,
azok te rü le ti és he lyi szer ve i re néz ve igaz ga tá si te rü le ten -
ként az adott év re ren de let ben meg ál la pít hat ja azt az idõ -
sza kot (igaz ga tá si szü net), amely alatt a sza bad sá got ki
kell ad ni, il let ve ki kell ven ni. A köz igaz ga tá si szerv ve ze -
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tõ je, a Kor mány ál tal meg ál la pí tott igaz ga tá si szü net idõ -
tar ta mán be lül, az egyes szer ve ze ti egy sé gek ese té ben el té -
rõ idõ szak ban, il let ve idõ tar tam ban ha tá roz hat ja meg a
sza bad ság ki adá sát, il let ve ki vé te lét. A kép vi se lõ-tes tü -
let – a Kor mány aján lá sá nak figye lembe véte lével – igaz -
ga tá si szü ne tet ren del het el. Az ilyen mó don ki adott, il let -
ve ki vett sza bad ság nem ha lad hat ja meg a köz tiszt vi se lõ
adott év re meg ál la pí tott alap sza bad sá gá nak a három -
ötödét.”

22.  § (1) A Ktv. 43.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A hi va ta li szerv ve ze tõ je – az (5) be kez dés ben fog -
lal tak ki vé te lé vel – át nem ru ház ha tó ha tás kö ré ben, a meg -
ál la pí tott sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za tán be lül tárgy évet 
meg elõ zõ év szak mai mun ká ja ér té ke lé se alap ján – ide
nem ért ve, ha a köz tiszt vi se lõ ki ne ve zé se év köz ben tör té -
nik, vagy át he lye zé sé re ke rül sor – a tárgy év re vonatko -
zóan a köz tiszt vi se lõ be so ro lá sa sze rin ti fi ze té si fo ko zat -
hoz tar to zó alap il let mé nyét – a hi va ta li szer ve zet ve ze tõ je
ese té ben a ki ne ve zés re jo go sult, jegy zõ, fõ jegy zõ ese té ben 
a pol gár mes ter – de cem ber 31-ig – he lyi ön kor mány zat nál
tárgy év már ci us 1-jé tõl kö vet ke zõ év feb ru ár vé gé ig – ter -
je dõ idõ szak ra leg fel jebb 30%-kal meg emel he ti, vagy leg -
fel jebb 20%-kal csök ken tett mér ték ben ál la pít hat ja meg.
Az el té rí tés rõl a hi va ta li szer ve zet ve ze tõ je min den év ja -
nu ár 31-ig – he lyi ön kor mány zat nál már ci us 1-jé ig – dönt.
Az így meg ál la pí tott el té rí tés mér té ke tárgy év ben nem mó -
do sít ha tó. A fõ jegy zõ, il let ve a jegy zõ ré szé re a pol gár -
mes ter – a tel je sít mény ér té ke lés tõl füg gõ en – sze mé lyi il -
let mény meg ál la pí tá sá ra is jo go sult.”

(2) A Ktv. 43.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„E be kez dés el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a (4) be kez -
dés ben fog lal ta kat is meg fele lõen al kal maz ni kell.”

23.  § A Ktv. 45.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(13) A re gi o ná lis ál lam igaz ga tá si szerv – ide nem ért ve 
a re gi o ná lis köz igaz ga tá si hi va tal –

a) ve ze tõ jé nek il let mé nyét az ál lam igaz ga tá si szer vet
köz vet le nül irá nyí tó vagy fel ügye lõ mi nisz ter, en nek
 hiányában a ki ne ve zé si jog kör gya kor ló ja – a köz igaz ga tá -
si mi nõ ség po li ti ká ért és sze mély zet po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter egyet ér té sé vel – leg fel jebb az il let mény alap
22-sze re sé ben,

b) ve ze tõ-he lyet te sé nek il let mé nyét a mun kál ta tói jog -
kör gya kor ló ja leg fel jebb az il let mény alap 17-sze re sé ben,
a szer ve zet fel adat- és ha tás kö re i nek, lét szá má nak, va la -
mint az ál ta la ve ze tett szer ve ze ti egy sé gek szá má nak
figye lembe véte lével ál la pít ja meg.”

24.  § A Ktv. 49/N.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(3) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott pénz -
ju ta lom a Kor mány ál tal meg ha tá ro zott tel je sít mény ér té -

ke lé si rend szert al kal ma zó köz igaz ga tá si szerv nél ki zá ró -
lag a tel je sít mény ér té ke lés alap ján fi zet he tõ ki.

(4) Az (1) be kez dés d) és e) pont já ban meg ha tá ro zott el -
is me rés sel já ró, köz tiszt vi se lõ nek ki fi ze tett pénz ju ta lom
össze ge a nap tá ri év ben nem ha lad hat ja meg az il let mény -
alap 10-sze re sét.”

25.  § (1) A Ktv. 49/O.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adat szol gál ta tás ki ter jed:]
„a) a köz tiszt vi se lõ tech ni kai azo no sí tó kód já ra,”

(2) A Ktv. 49/O.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és sze mély zet -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter el len õr zi a mi nisz té ri u mok nál
a Kor mány ren de le té ben meg ha tá ro zott kö te le zõ el osz lás
sza bá lya i nak ér vé nye sü lé sét, azok meg sér té se ese tén jel -
zés sel for dul a mi nisz ter hez és fel hív ja a jog sér tés or vos lá -
sá ra. A mi nisz ter a köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és
sze mély zet po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert tá jé koz tat ja a
meg tett in téz ke dé sek rõl.”

26.  § A Ktv. 61.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(2) A mi nisz té ri u mok, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal köz -
szol gá la ti alap nyil ván tar tá sá nak ada ta it elekt ro ni kus for -
má ban a szol gál ta tó köz pont tá rol ja. A szol gál ta tó köz pont 
a nyil ván tar tás ada ta in csak olyan adat ke ze lé si mû ve le te -
ket vé gez het, ame lyek a szá mí tás tech ni kai rend szer fenn -
tar tá sa, za var ta lan mû kö dé sé nek biz to sí tá sa és vé del me ér -
de ké ben szük sé ge sek. A mi nisz té ri um, a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal a szol gál ta tó köz pont elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá -
ban tá rolt ada tok ese té ben csak a ve le köz szol gá la ti jog vi -
szony ban ál ló köz tiszt vi se lõ ada ta i ba te kint het be. A szol -
gál ta tó köz pont – az adat át vé tel nap ló zá sá val – az elekt ro -
ni kus nyil ván tar tás ból fel hasz nál hat ja azo kat az ada to kat,
ame lyek tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada tai el lá tá sá hoz
szük sé ge sek.”

27.  § A Ktv. 62.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz szol gá la ti alap nyil ván tar tás nak a 4. szá mú
mel lék let ben sze rep lõ alap ada ta i ról és vál to zá sa i ról, to -
váb bá a köz igaz ga tá si szerv szer ve ze ti ada ta i ról éven te a
szep tem ber 1-jei ál la pot nak meg fele lõen a Kor mány ál tal
ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint a köz igaz ga tá si szer -
vek, va la mint a szol gál ta tó köz pont – a mi nisz té ri u mok és
a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal te kin te té ben – adat szol gál ta tást
vé gez nek a köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tás ré szé re.”

28.  § A Ktv. 62/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„62/A.  § A tar ta lék ál lo mány ba he lye zett köz tiszt vi se -
lõk nek az 5. szá mú mel lék let sze rin ti ada ta i ról a köz igaz -
ga tá si szerv a Kor mány ál tal meg ha tá ro zott adat gyûj tõk
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út ján fo lya ma tos adat szol gál ta tást vé gez – a Kor mány ál tal 
meg ha tá ro zott rend ben – a szol gál ta tó köz pont ré szé re.”

29.  § (1) A Ktv. 63.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
l) pont tal egé szül ki:

[A köz igaz ga tá si szerv nél ve ze tett köz szol gá la ti alap -
nyil ván tar tás ba – el já rá sá ban in do kolt mér té kig jo go sult
be te kin te ni, ille tõ leg a köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar -
tá son túl me nõ en ab ból ada to kat át ven ni:]

„l) a fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges mér té kig adat egye -
zés, adat össze ve tés, adat kor ri gá lás ér de ké ben a mi nisz té -
ri u mok ra, il let ve a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ra vo nat ko zó
ada tok te kin te té ben a szol gál ta tó köz pont ve ze tõ je, va la -
mint az ál ta la meg ha tá ro zott kör ben, az ál ta la fel jo go sí tott, 
szol gál ta tó köz pont nál al kal ma zás ban ál ló sze mély.”

(2) A Ktv. 63.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[A köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tás ba jo go sult be te -
kin te ni:]

„e) a fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges mér té kig a mi nisz -
té ri u mok ra, il let ve a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ra vo nat ko zó
ada tok te kin te té ben a szol gál ta tó köz pont ve ze tõ je, va la -
mint az ál ta la meg ha tá ro zott kör ben, az ál ta la fel jo go sí tott, 
szol gál ta tó köz pont nál al kal ma zás ban ál ló sze mély.”

(3) A Ktv. 63.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) A szol gál ta tó köz pont ál tal ve ze tett mi nisz té ri u mi,
mi nisz ter el nö ki hi va ta li köz szol gá la ti alap nyil ván tar tás -
ból – kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott mó don – köz -
szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ adat ke ze lés cél já ból,
sze mély azo no sí tás ra al kal mas mó don a mi nisz té ri u mok,
il let ve a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ré szé re a ve le köz szol gá -
la ti jog vi szony ban ál ló köz tiszt vi se lõk ada tai te kin te té ben
adat szol gál ta tás vé gez he tõ.”

30.  § A Ktv. 71.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Mun ka Tör vény köny ve ren del ke zé se it az aláb bi ak
sze rint kell meg fele lõen al kal maz ni:]

„a) 3.  §-ának (1)–(4) be kez dé sét, 4.  §-át, 5–12.  §-át,
15–19/A.  §-át, 21–28.  §-át, 70/A.  §-át, 74. §-át, 77.  §-át,
84/A.  §-át, 85.  §-át, 86/B–86/D.  §-át, 97.  §-át, 102.  §-ának
(1)–(3) be kez dé sét, 103.  §-ának (1)–(2) és (4) be kez dé sét,
104.  §-ának (4)–(5) be kez dé sét, 107.  §-át, 117.  §-ának (1)
és (3) be kez dé sét, 117/A.  §-ának (4) be kez dé sét,
117/B.  §-ának (5) be kez dé sét, 118.  §-ának (2) be kez dé sét,
118/A.  §-ának (4)–(5) be kez dé sét, 119.  §-ának (1)–(2) be -
kez dé sét és az (5) be kez dé sét, 119/A.  §-át, 120–121.  §-át,
123–126.  §-át, 127.  §-ának (1)–(2) és (6)–(7) be kez dé sét,
128.  §-ának (1) be kez dé sét, 129.  §-át, 130.  §-ának (2) be -
kez dé sét, 132.  §-ának (1)–(3) be kez dé sét, 133.  §-át,
134.  §-ának (11) be kez dé sét, 135–140/A.  §-át,
142/A.  §-át, 144.  §-ának (1) be kez dé sét, 144/A.  §-át,

151.  §-ának (2)–(4) be kez dé sét, 152–153.  §-át, 154.  §-a
(1) be kez dé sé nek el sõ és har ma dik mon da tát,
155–157.  §-át, 159–164.  §-át, 165.  §-ának (2) be kez dé sét,
166.  §-ának (2) be kez dé sét, 167.  §-ának (1) és (3) be kez -
dé sét, 168–169.  §-át, 171–172.  §-át, 174.  §-át,
176–183.  §-át, 184.  §-ának (1)–(2) be kez dé sét,
185–187.  §-át, 192/C–192/G.  §-át, 193–193/A.  §-át,
204–205.  §-át, 207.  §-át;”

31.  § A Ktv. 72.  § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ mon dat lép:

„A köz tiszt vi se lõ be so ro lá sá nál (23.  §) a mun ka vi -
szony ban, ál la mi ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony ban, köz -
szol gá la ti, köz al kal ma zot ti jog vi szony ban, bí ró sá gi szol -
gá la ti, igaz ság ügyi al kal ma zot ti szol gá la ti, il let ve mun ka -
vi szony ban, ügyész sé gi, hi va tá sos (szer zõ dé ses) szol gá la -
ti jog vi szony ban, ösz tön dí jas fog lal koz ta tá si jog vi szony -
ban, mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban töl tött
idõt kell ala pul ven ni az zal, hogy a mun ka vég zé si kö te le -
zett ség gel nem já ró, meg sza kí tás nél kül hat hó na pot meg -
ha la dó idõ tar tam ból hat hó na pot kell be szá mí ta ni.”

32.  § A Ktv. 78.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„78.  § (1) A hi va ta li szer ve zet ve ze tõ je – ide nem ért ve a 
he lyet te sí tést – rend kí vü li, cél hoz köt he tõ fel ada tot ál la -
pít hat meg a köz tiszt vi se lõ ré szé re, amely nek tel je sí té se a
mun ka kör el lá tá sá ból adó dó ál ta lá nos mun kat er het je len -
tõ sen meg ha lad ja (a továb biak ban: cél fel adat). A hi va ta li
szer ve zet ve ze tõ je a cél fel adat ered mé nyes végrehajtá -
sáért – a köz tiszt vi se lõ il let mé nyén fe lül – cél jut ta tást ha -
tá roz meg a meg ál la pí tott sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za -
tán be lül. A cél jut ta tás ki fi ze té sé rõl, an nak össze gé rõl, a
köz tiszt vi se lõk be so ro lá sa sze rin ti meg osz lá sá ról a hi va ta -
li szer ve zet ve ze tõ je tá jé koz tat ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz tert.

(2) A köz tiszt vi se lõ szá má ra tárgy év ben meg ál la pí tott
cél jut ta tá sok együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg a köz -
tiszt vi se lõ egy évi il let mé nyé nek 50%-át.

(3) A köz tiszt vi se lõ a cél jut ta tás ra ak kor jo go sult, ha a
cél fel adat ered mé nye sen tel je sült és azt a hi va ta li szer ve -
zet ve ze tõ je iga zol ta.

(4) A hi va ta li szer ve zet ve ze tõ je alatt, az (1)–(4) be kez -
dés sze rin ti jo go sult ság gya kor lá sa szem pont já ból, a 43.  §
(4)–(5) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell ér te ni.

(5) A cél fel adat nem le het azo nos a tel je sít mény ér té ke -
lés so rán a köz tiszt vi se lõ ré szé re meg ál la pí tott fel adat tal.”

33.  § A Ktv. a kö vet ke zõ 78/A.  §-sal egé szül ki:
„78/A.  § (1) A stra té gi ai kor mány za ti cé lok el éré se ér -

de ké ben a mi nisz ter, il let ve a kor mány biz tos ja vas la tá ra a
mi nisz ter el nök össz kor mány za ti pro jekt in dí tá sá ról dönt -
het. Az a pro jekt te kint he tõ össz kor mány za ti pro jekt nek,
amely leg alább há rom mi nisz té ri u mot érint – ide ért ve a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt is –, és idõ tar ta ma leg alább há -
rom hó nap. A pro jek tet ve ze tõ mi nisz tert vagy kor mány -
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biz tost a mi nisz ter el nök je lö li ki. Az össz kor mány za ti pro -
jekt ben részt ve võ köz tiszt vi se lõ sze mé lyé rõl – a köz tiszt -
vi se lõt fog lal koz ta tó mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sét
köve tõen – a mi nisz ter el nök dönt.

(2) Az össz kor mány za ti pro jekt ben részt ve võ köz tiszt -
vi se lõk dí ja zá sá ra for dít ha tó ke ret össze get a köz pon ti
költ ség ve tés Mi nisz ter el nök ség fe je ze te tar tal maz za.

(3) A pro jek tet ve ze tõ mi nisz ter vagy kor mány biz tos – a 
mi nisz ter el nök ál tal az adott pro jekt te kin te té ben meg ha tá -
ro zott össze gen be lül – dönt a pro jekt ta gok egyé ni pré mi u -
ma i nak össze gé rõl, ame lyek ki fi ze té sé rõl a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter gon dos ko dik.

(4) A köz tiszt vi se lõ szá má ra tárgy év ben meg ál la pí tott
pro jekt-pré mi um együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg a
köz tiszt vi se lõ egy évi il let mé nyé nek 50%-át.

(5) A pro jekt-fel adat nem le het azo nos a tel je sít mény ér -
té ke lés so rán a köz tiszt vi se lõ ré szé re meg ál la pí tott fel -
adat tal, va la mint a cél fel adat tal. Nem fi zet he tõ pro -
jekt-pré mi um, ha a köz tiszt vi se lõ a 40/C.  §-ban meg ál la pí -
tott kor mány za ti ki ren de lés ke re té ben lát ja el a fel ada tot.

(6) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány ar ra, hogy ren de let -
ben ál la pít sa meg az össz kor mány za ti pro jekt re vo nat ko zó 
rész let sza bá lyo kat.”

34.  § A Ktv. 80.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
j)–l) pont tal egé szül ki:

[A Kor mány ren de let ben ha tá roz za meg]
„j) a köz igaz ga tá si ver seny vizs ga rend jé re, szer ve zé sé -

re, le bo nyo lí tá sá ra, tel je sí té sé re, költ sé ge i re, a vizs ga kö -
ve tel mé nyek szint jé re, va la mint tar tal má ra, a ver seny vizs -
ga aló li men te sí tés re, va la mint a köz igaz ga tá si ver seny -
vizs ga vizs ga sza bály za tá ra,

k) a kor mány za ti sze mély ügyi igaz ga tá si fel ada to kat
el lá tó szerv ál tal, e tör vény alap ján ve ze tett nyil ván tar tá -
sok ra, adat ke ze lés re és adat szol gál ta tás ra,

l) a kor mány za ti sze mély ügyi igaz ga tá si fel ada to kat el -
lá tó szerv ál tal le foly ta tott pá lyáz ta tás rend jé re, an nak
szer ve zé sé re és le bo nyo lí tá sá ra, a pá lyá za ti el já rás alól
adott men te sí tés re, a kom pe ten cia-vizs gá lat ra és a to bor -
zá si adat bá zis ra”

35.  § (1) A Ktv. 3. szá mú mel lék le té nek IV. pont ja a kö -
vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„– köz igaz ga tá si ver seny vizs ga ada tai”

(2) A Ktv. 3. szá mú mel lék le té nek V. pont ja a kö vet ke -
zõ szö veg résszel egé szül ki:

„– pá lyá za tá nak ada tai
– pró ba ide jé nek ada tai”

(3) A Ktv. 3. szá mú mel lék let V. pont já nak ötö dik fran -
cia be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„– ve ze tõi ki ne ve zé sé nek, meg bí zá sá nak, va la mint an -
nak meg hosszab bí tá sá nak és meg szû né sé nek ada tai”

(4) A Ktv. 3. szá mú mel lék le té nek VII. pont ja a kö vet -
ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„– kor mány za ti ki ren de lé sé nek ada tai”

(5) A Ktv. 3. szá mú mel lék le té nek VIII. pont ja a kö vet -
ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„a fel men té si idõ tar tam ada tai.”

36.  § (1) A Ktv. 4. szá mú mel lék le té nek IV. pont ja a kö -
vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„– köz igaz ga tá si ver seny vizs ga ada tai”

(2) A Ktv. 4. szá mú mel lék le té nek V. pont ja a kö vet ke -
zõ szö veg résszel egé szül ki:

„– pá lyá za tá nak ada tai
– pró ba ide jé nek ada tai
– kor mány za ti ki ren de lé sé nek ada tai”

(3) Ktv. 4. szá mú mel lék let V. pont já nak har ma dik fran -
cia be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„– je len le gi be so ro lá sa, ve ze tõi ki ne ve zé sé nek, meg bí -
zá sá nak, va la mint an nak meg hosszab bí tá sá nak és meg szû -
né sé nek ada tai”

(4) A Ktv. 4. szá mú mel lék le té nek VII. pont ja a kö vet -
ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„a fel men té si idõ tar tam ada tai”

37.  § A Ktv. 5. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény
1. mel lék le te lép.

38.  § A Ktv. ki egé szül e tör vény 2. mel lék le té ben fog lalt 
7. szá mú mel lék let tel.

39.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(5) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 53–56.  §-a a ki hir de té sét kö ve tõ na pon
lép nek ha tály ba.

(3) A Ktv.-nek e tör vény 7.  §-ával meg ál la pí tott 10.  §
(1), (3)–(7), (9)–(15) és (18) be kez dé se 2007. szep tem ber
1-jén lép nek ha tály ba.

(4) E tör vény 7.  §-ával meg ál la pí tott Ktv. 10.  § (2), (16)
és (17) be kez dé se; 13.  §-a, 22.  §-a, 26.  §-a, 27.  §-a és
29.  §-a 2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.

(5) E tör vény 7.  §-ával meg ál la pí tott Ktv. 10.  § (8) be -
kez dé se; 10.  §-a, 14.  §-a, 16.  §-a és 28.  §-a 2009. ja nu ár
1-jén lép nek ha tály ba.

40.  § (1) E tör vény 8–9.  §-át a mi nisz té ri um, a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal ve ze tõ i re és a kor mány hi va tal ve ze tõ jé re
2008. ja nu ár 1-jé tõl, a köz pon ti hi va tal és kor mány hi va tal
ve ze tõ i re 2008. jú li us 1-jé tõl, a mi nisz té ri um, a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal és a kor mány hi va tal köz tiszt vi se lõ i re 2009.
ja nu ár 1-jé tõl, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti
szer ve i nek ve ze tõ i re, he lyi szer ve it ve ze tõk re, a köz igaz -
ga tá si hi va ta lok ve ze tõ i re 2009. jú li us 1-jé tõl kell al kal -
maz ni.

(2) E tör vény 7.  §-ával mó do sí tott Ktv. 10.  § (11) be kez -
dé sét és a 16.  §-át 2009. már ci us 1-jé tõl kell al kal maz ni.
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(3) Ver seny vizs ga 2009. ja nu ár 1-jé tõl szer vez he tõ.
E tör vény 10.  §-ában fog lalt Ktv. 10/C.  § (1) be kez dé sét a
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ve ze tõ i re 2009. már ci us
1-jé tõl, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer -
veinek ve ze tõ i re és he lyi szer ve it ve ze tõk re 2009. jú li us
1-jé tõl, a köz tiszt vi se lõk re 2009. de cem ber 1-jé tõl kell al -
kal maz ni.

41.  § E tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé sét a köz pon ti ál -
lam igaz ga tá si szer vek ve ze tõ i re 2009. már ci us 1-jé tõl, a
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer ve i nek ve ze -
tõ i re és he lyi szer ve it ve ze tõk re 2009. jú li us 1-jé tõl, a köz -
tiszt vi se lõk re 2009. de cem ber 1-jé tõl kell al kal maz ni.

42.  § A tör vény ha tály ba lé pé se kor köz szol gá la ti jog vi -
szony ban ál lók nál a jog vi szony fenn tar tá sá hoz nem fel té -
tel a köz igaz ga tá si ver seny vizs ga.

43.  § Az a köz tiszt vi se lõ, aki nek a köz szol gá la ti jog vi -
szo nya e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ke let ke zett és köz -
igaz ga tá si alap vizs gá ra kö te le zett, de ezen kö te le zett sé gé -
nek e tör vény ha tály ba lé pé sé ig nem tett ele get, 2009. de -
cem ber 31-éig alap vizs gát kö te les ten ni, ki vé ve ha 2009.
de cem ber 31-éig az alap vizs ga alól a Ktv. e tör vény ha -
tály ba lé pé se kor ha tá lyos sza bá lyai sze rint men te sül. Az
alap vizs ga költ sé ge it a mun kál ta tó vi se li. Ha a köz tiszt vi -
se lõ az alap vizs gát az elõ írt ha tár idõ ig nem tel je sí ti, vagy
az alól nem men te sül, köz szol gá la ti jog vi szo nya meg szû -
nik. A köz igaz ga tá si alap vizs ga le té te lé re elõ írt ha tár idõ be 
nem szá mít be a 30 na pot meg ha la dó fi ze tés nél kü li sza -
bad ság, va la mint a ke re sõ kép te len ség, to váb bá a 30 na pot
meg ha la dó hi va ta los ki kül de tés idõ tar ta ma.

44.  § Az, aki e tör vény ha tály ba lé pést köve tõen, de még
a köz igaz ga tá si ver seny vizs ga kö te le zett ség ha tály ba lé pé -
se elõtt ve ze tõi meg bí zást, ki ne ve zést, köz tiszt vi se lõi ki -
ne ve zést kap, köz igaz ga tá si alap vizs gá ra kö te le zett, ki ne -
ve zé sét kö ve tõ egy éven be lül köz igaz ga tá si alap vizs gát
kö te les ten ni, ki vé ve, ha ezen idõ pon tig az alap vizs ga alól
a Ktv. e tör vény ha tály ba lé pé se kor ha tá lyos sza bá lyai sze -
rint men te sül. Az alap vizs ga költ sé ge it a mun kál ta tó vi se -
li. Ha ezen kö te le zett sé gét ez idõ alatt nem tel je sí ti, vagy
az alól e § sze rint nem men te sül, köz szol gá la ti jog vi szo -
nya meg szû nik. A köz igaz ga tá si alap vizs ga le té te lé re elõ -
írt ha tár idõ be nem szá mít be a 30 na pot meg ha la dó fi ze tés
nél kü li sza bad ság, va la mint a ke re sõ kép te len ség, to váb bá
a 30 na pot meg ha la dó hi va ta los ki kül de tés idõ tar ta ma.

45.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15 na pon be -
lül a ko ráb ban fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel ren del ke zõ köz -
tiszt vi se lõt be osz tá sá nak meg fele lõen be kell so rol ni, il let -
mé nyét meg kell ál la pí ta ni az zal, hogy az il let mé nye – ide
nem ért ve a Ktv. 43.  § (4) be kez dés al kal ma zá sát – nem le -
het ke ve sebb, mint a tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en
szá má ra meg ál la pí tott fõ tiszt vi se lõi il let mé nye. Ha a fõ -
tiszt vi se lõ alap il let mé nyét a ki ne ve zés re, il let ve mun kál ta -

tói jog kör gya kor lá sá ra jo go sult ve ze tõ szak mai mun ká ja
ér té ke lé se alap ján el té rí tet te (leg fel jebb 30%-kal), ak kor
e mun kál ta tói in téz ke dés 2007. de cem ber 31-ével ha tá lyát
vesz ti, azon ban a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja is mé tel -
ten in téz ked het az el té rí tés rõl a Ktv. 43.  § (4) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rint az zal, hogy az el té rí tés alap já ul szol -
gá ló alap il let mé nyen a fõ tiszt vi se lõi alap il let ményt (il let -
mény alap ti zen há rom szo ro sa) kell ér te ni.

(2) A ren del ke zé si ál lo mány ban lé võ fõ tiszt vi se lõ köz -
szol gá la ti jog vi szo nya e tör vény ha tály ba lé pé sé vel meg -
szû nik, a fõ tiszt vi se lõ ré szé re hat ha vi fõ tiszt vi se lõi alap il -
let mé nyét és a tör vény alap ján – a fõ tiszt vi se lõi alap il let -
mé nye ala pul vé te lé vel – já ró vég ki elé gí té sét kell ki fi zet ni.

46.  § (1) A 13.  §-ban meg ha tá ro zott ren del ke zést a tör -
vény ha tály ba lé pé sét köve tõen kö zölt fel men té sek re kell
al kal maz ni.

(2) E tör vény 24.  §-ával meg ál la pí tott 49/N.  § (4) be kez -
dé sé ben fog lal ta kat csak e tör vény ha tály ba lé pé sét köve -
tõen ala pí tott el is me ré sek re kell al kal maz ni.

47.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel a köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szer ve ket, va la mint te rü le ti és he lyi szer ve i ket
ve ze tõk nek, to váb bá a mi nisz té ri u mi és a mi nisz ter el nö ki
hi va tal be li fõ osz tály ve ze tõk nek a ve ze tõi ki ne ve zé se,
meg bí zá sa – hoz zá já ru lá suk ese tén – ha tá ro zott ide jû ve -
ze tõi ki ne ve zés sé, meg bí zás sá ala kul át – a (2) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel – a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
30. na pon. A Ktv. 31.  § (10) be kez dé se sze rin ti hat éves
meg bí zást e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30. nap tól kell 
szá mí ta ni. A ve ze tõi meg bí zás át ala kí tá sá hoz tör té nõ hoz -
zá já ru lás hi á nyá ban a ve ze tõi meg bí zást vissza kell von ni,
és a Ktv. 31.  § (8) és (9) be kez dé sét kell al kal maz ni az zal
az el té rés sel, hogy a köz tiszt vi se lõi mun ka kör fel aján lá sá -
val egy ide jû leg szak mai fõ ta nács adói cí met – a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal ese té ben kor mány-fõ ta nács adói cí met – is
fel kell aján la ni szá má ra. Ez eset ben a szak mai fõ ta nács -
adói cím ado má nyo zá sa kor a Ktv. 30/A.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott lét szám kor lá tot nem kell figye lembe
ven ni.

(2) A tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül a
hi va ta li szer ve zet ve ze tõ je vissza von hat ja az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ve ze tõk meg bí zá sát, ki ne ve zé sét és pá -
lyá za tot ír hat ki a ve ze tõi meg bí zás ra, il let ve ki ne ve zés re.
A ve ze tõi meg bí zás, ki ne ve zés vissza vo ná sa ese tén az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kat kell al kal maz ni.

48.  § A kor mány za ti szer ve zet ala kí tás sal össze füg gõ
tör vénymódosításokról  szóló 2006. évi CIX. tör vény
174.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(5) Az ál la mi ve ze tõi szol gá la ti jog vi szo nyá nak vagy
ál la mi ve ze tõi jog vi szo nyá nak lé te sí té sét köz vet le nül
meg elõ zõ en köz szol gá la ti jog vi szonnyal ren del ke zõ ál -
lam tit kár és szak ál lam tit kár ré szé re az ál la mi ve ze tõi szol -
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gá la ti jog vi szo nyá nak meg szû né sét köve tõen, ha azt har -
minc na pon be lül írás ban ké ri, an nál a szerv nél (jog utód
szer vé nél), amely nél ál la mi ve ze tõi szol gá la ti jog vi szo nya 
fenn állt, ve ze tõi meg bí zás sal já ró, en nek hi á nyá ban más
meg fe le lõ köz tiszt vi se lõi mun ka kört és szak mai fõ ta nács -
adói cí met – Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ese té ben kormány-
 fõtanácsadói cí met – kell fel aján la ni. Ez eset ben a szak mai 
fõ ta nács adói cím ado má nyo zá sa kor a köz tiszt vi se lõk jog -
ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 30/A.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott lét szám kor lá tot nem kell figye -
lembe ven ni.”

49.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény
25.  §-ának (8) és (10) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si alap -
vizs gát” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si ver seny vizs -
gát” szö veg rész, a 44/A.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a 
„30%-a” szö veg rész he lyé be a „40%-a” szö veg rész, a
b) pont já ban a „10%-a” szö veg rész he lyé be a „20%-a”
szö veg rész, a c) pont já ban a „20%-a” szö veg rész he lyé be
a „30%-a” szö veg rész, a 44/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a
„10%” szö veg rész he lyé be a „20%” szö veg rész lép.

50.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény
17.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja, 22/A.  § (8) be kez dé sé -
nek b) pont ja, 25.  §-ának (3)–(6) be kez dé se, 29.  §-ának
(2) be kez dé se, 31/A–31/F.  §-a, 46.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont ja, 62.  § (5) be kez dé sé nek c) pont ja, 63.  § (2) be -
kez dé sé nek c) pont ja, 80.  § (1) be kez dé sé nek h) pont ja,
3. szá mú mel lék le té nek X. pont ja, 4. szá mú mel lék let
VIII. pont ja, va la mint a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek -
rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá -
sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 71.  § (2) be kez dé sé nek
a) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. 
tör vény 7.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „fõ tiszt vi se lõi” szö -
veg rész, 14.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „– a sza bad ság ki -
vé te lé vel –” szö veg rész, 22/A.  §-ának (10) be kez dé sé ben a 
„fõ tiszt vi se lõi” szö veg rész, 31/A.  §-át meg elõ zõ „A ki -
emelt fõ tiszt vi se lõi kar” al cím, 46.  § (1) be kez dé sé nek fel -
ve ze tõ szö ve gé ben az „illet ve a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze -
tõ jé nél és he lyet te sé nél” szö veg rész, 46.  § (1) be kez dé sé -
nek c) pont já ban az „a köz igaz ga tá si hi va tal hi va tal ve ze tõ
he lyet tes” szö veg rész, 61.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „és a
63.  § (4) be kez dé sé ben” szö veg rész, 62.  §-ának (7) be kez -
dé sé ben a „és a 31/A–31/F.  §-ban” szö veg rész, 71.  §-ának
(3) be kez dé sé ben a „fõ tiszt vi se lõ nél a fõ tiszt vi se lõi alap il -
let ményt és a fõ tiszt vi se lõi il let mény pót lé kot”, 4. szá mú
mel lék le té nek II. pont já ban a „a fõ tiszt vi se lõ ne ve” szö -
veg rész.

51.  § A pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog -
lal koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény
1.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) E tör vény ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni
kell ar ra a 2006. jú ni us 30-án köz igaz ga tá si vagy he lyet tes
ál lam tit ká ri ki ne ve zés sel ren del ke zõ sze mély re is, aki nek
ál lam tit ká ri vagy szak ál lam tit ká ri ál la mi ve ze tõi szol gá la ti 
jog vi szo nya fel men tés sel szû nik meg és meg fe lel a 3.  §
(1) be kez dé sé nek a), b) és d) pont já ban fog lalt fel té te lek -
nek.”

52.  § A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 72.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez -
dés sel egé szül ki, egy ben az (5)–(8) be kez dé sek szá mo zá -
sa (6)–(9) be kez dés re vál to zik:

„(5) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a kor mány hi -
va tal ve ze tõ jét a kor mány hi va talt fel ügye lõ mi nisz ter ja -
vas la tá ra a mi nisz ter el nök, a kor mány hi va tal ve ze tõ jé nek
he lyet te sét a kor mány hi va tal ve ze tõ jé nek ja vas la tá ra a
kor mány hi va talt fel ügye lõ mi nisz ter ne ve zi ki és men ti
fel.”

53.  § (1) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la -
mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
 szóló 2006. évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Ksztv.)
29.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A tár ca nél kü li mi nisz tert te vé keny sé gé nek el lá tá -
sá ban a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ tit kár ság, va -
la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal nak a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ve ze tõ ál tal ve ze tett szer ve ze ti egy sé ge se -
gí ti.”

(2) A Ksztv. 29.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé -
szül ki és ez zel egy ide jû leg az ere de ti (4) be kez dés szá mo -
zá sa (5) be kez dés re vál to zik:

„(4) A tár ca nél kü li mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló kor mány ren de let ben kell ki je löl ni a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal azon ál lam tit ká rát, szak ál lam tit ká rát, va la mint
egyéb szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze tõ jét, aki a tár ca nél kü li
mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré be tar to zik.”

54.  § A Ksztv. 31.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A tár ca nél kü li mi nisz tert az ál lam tit kár aka dá lyoz -
ta tá sa ese tén az Or szág gyû lés bi zott sá ga ülé sén a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal ál lo má nyá ba tar to zó, az irá nyí tá sa alatt
ál ló szak ál lam tit kár vagy ve ze tõi meg bí za tás sal ren del ke -
zõ sze mély he lyet te sí ti.”

55.  § A Ksztv. 53.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ ál lam tit kár
köz re mû kö dik az össz kor mány za ti ér de kek ér vé nye sí té sé -
ben, va la mint el lát ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
 miniszter, il let ve a tár ca nél kü li mi nisz ter fel adat- és ha tás -
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kö ré rõl  szóló kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott felada -
tokat.”

56.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag -
jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII.
tör vény 31.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „(2)–(3) be kez dés -
ben” szö veg rész he lyé be a „(2)–(4) be kez dés ben” szö veg -
rész, 69.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a mi nisz ter ha tás kö -
ré be” szö veg rész he lyé be „a mi nisz ter, il let ve a 29.  §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a tár ca nél kü li
mi nisz ter ha tás kö ré be” szö veg rész, 76.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben az „a mi nisz tert he lyet te sí tõ” szö veg rész he lyé be
az „a mi nisz ter ha tás kö rét gya kor ló” szö veg rész és az
„a kor mány biz tost” szö veg rész he lyé be az „a tár ca nél kü li
mi nisz tert és a kor mány biz tost” szö veg rész lép.

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

1. melléklet
a 2007. évi LXXXIII. tör vényhez

„5. számú melléklet
 az 1992. évi XXIII. tör vényhez

A tartalékállományba helyezett közszolgálati
jogviszonyban állók nyilvántartásának adatköre

A köz tiszt vi se lõ

I.

– ne ve
– tech ni kai azo no sí tó ja
– szü le té si ide je
– lak cím ada tai (la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye), te le -

fon szá ma

II.

– is ko lai vég zett sé ge (több vég zett ség ese tén va la -
mennyi)

– kép zõ in téz mény meg ne ve zé se (kar, szak meg je lö lé -
sé vel)

– kép zés idõ tar ta ma, vég zés idõ pont ja
– szak kép zett sé gei
– is ko la rend sze ren kí vü li ok ta tás ke re té ben szer zett

szak ké pe sí té sei
– tu do má nyos fo ko za ta
– ide gen nyelv is me re te (szint je, tí pu sa)
– köz igaz ga tá si alap vizs ga, köz igaz ga tá si szak vizs ga

és köz igaz ga tá si ver seny vizs ga meg szer zé sé nek idõ pont -
ja, ok le vél szá ma

III.

a mun kál ta tó meg ne ve zé se, te vé keny sé gi te rü le te
a ko ráb bi mun ka vi szony ban töl tött idõ tar ta mok

szak mai ta pasz ta lat

be osz tás

be so ro lás

fel adat kör/mun ka kör meg ne ve zé se, cél ja

fel adat kör höz/mun ka kör höz tar to zó fõbb fel ada tok

a meg szû nés mód ja

IV.

– az al kal ma zó köz igaz ga tá si szerv ne ve és cí me

– a tar ta lék ál lo mány ba he lye zés idõ pont ja

– a tar ta lék ál lo mány ba he lye zés idõ tar ta ma

– kom pe ten cia-vizs gá lat ada tai

V.

– köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak idõ tar ta ma

– be so ro lá si osz tá lya, fo ko za ta

– fi ze té si fo ko za ta

– il let mé nye

– ado má nyo zott cí me”

2. melléklet

a 2007. évi LXXXIII. tör vényhez

„7. számú melléklet
 az 1992. évi XXIII. tör vényhez

A toborzási adatbázis adatköre

I.

– név

– szü le té si hely, idõ

– lak cím, te le fon szám, ema il cím

II.

– szak mai ta pasz ta lat

– mun kál ta tó meg ne ve zé se, te vé keny sé gi te rü le te

– be töl tött fel adat kör/mun ka kör

– idõ tar tam

III.

– is ko lai vég zett ség

– kép zõ in téz mény meg ne ve zé se (kar, szak meg je lö lé -
sé vel)

– kép zés idõ tar ta ma, vég zés idõ pont ja

– ide gen nyelv is me re te (szint je, tí pu sa)

– köz igaz ga tá si ver seny vizs ga meg szer zé sé nek idõ -
pont ja, ok le vél szá ma, ered mé nye

– in for ma ti kai is me re tek

IV.

– te rü le tek, ame lyek rõl pá lyá zat ki írá sa ese tén hír le vél -
ben ér te sül ni sze ret ne.”
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
16/2007. (VI. 28.) ÖTM

rendelete
a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. tör vény

végrehajtásáról a helyi népszavazáson és a helyi népi
kezdeményezésen címû 29/2000. (X. 27.) BM rendelet, 

valamint a választási eljárásról  szóló
1997. évi C. tör vénynek a helyi önkormányzati

képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi
önkormányzati képviselõk választásán történõ

végrehajtásáról  szóló 29/2006. (V. 30.) BM rendelet
módosításáról

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény 153.  §
(1) be kez dé sé nek a), c) és e) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § k) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
vég re haj tá sá ról a he lyi nép sza va zá son és a he lyi né pi kez -
de mé nye zé sen cí mû 29/2000. (X. 27.) BM ren de let
(a továb biak ban: Népsz.r.) 1. szá mú mel lék le te e ren de let
1. mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vénynek 
a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek, va la -
mint a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sán
tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 29/2006. (V. 30.) BM ren de -
let (a továb biak ban: Önk.r.) 1. mel lék le te e ren de let 2. mel -
lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

3.  §

(1) Az Önk.r. 1.  § (4) be kez dé sé ben a „BM Köz pon ti
Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal ban
(a továb biak ban: BM KH)” szö veg rész he lyé be a „Köz -
igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti
Hi va ta lá ban (a továb biak ban: KEKKH)” szö veg rész lép.

(2) Az Önk.r. 1.  § (4)–(7) be kez dé sé ben, 22.  §-ában,
23.  § (1) be kez dé sé ben, 24.  §-ában, 28.  § d) pont já ban,

33.  §-ában, 34.  § (1) be kez dé sé ben, 36.  § (3) be kez dé sé ben 
a „BM KH” szö veg rész he lyé be a „KEKKH” szö veg rész
lép.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

1. melléklet

a 16/2007. (VI. 28.) ÖTM rendelethez

1. A Népsz.r. 1. szá mú mel lék le té nek 9. a) pont ja 1. és
2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[a) A HVI ve ze tõ je a hoz zá a pol gá rok sze mé lyi ada ta i -
nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv tõl 
ér ke zett, a sze mé lyi ada tok ban és lak cí mek ben be kö vet ke -
zett vál to zá sok ról, va la mint a vá lasz tó jog gal nem ren del -
ke zõ pol gá rok ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról ka -
pott ér te sí té sek, to váb bá az ille té kességi te rü le tén tel je sí -
tett lak cím be je len té sek és be kö vet ke zett adat vál to zá sok
alap ján a név jegy zék mind két pél dá nyát to vább ve ze ti:]

„1. a vá lasz tó jo go sult ság el len õr zé sét köve tõen fel ve -
szi a név jegy zék be

– az ille té kességi te rü le tén la kó he lyet – en nek hi á nyá -
ban tar tóz ko dá si he lyet – (a továb biak ban együtt: la kó -
hely) lé te sí tett vá lasz tó pol gárt,

– az idõ köz ben ma gyar ál lam pol gár ság, ide ig le nes le -
te le pe dé si en ge dély, nem ze ti le te le pe dé si en ge dély vagy
EK le te le pe dé si en ge dély, me ne kült stá tus meg szer zé se
ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált pol gárt, il le tõ leg regisztrá -
ciós iga zo lás vagy ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya meg szer zé -
se ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált uni ós ál lam pol gárt (füg -
get le nül at tól, hogy ren del ke zik-e már a pol gár sze mé lyi
azo no sí tó val),

– a há zas ság kö tés ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált pol gárt, 
va la mint

– a vá lasz tó jo gát idõ köz ben vissza nyert pol gárt;

2. tör li a név jegy zék rõl

– az ille té kességi te rü le tén la kó he lyét meg szün te tõ vá -
lasz tó pol gárt (a te le pü lé sen be lü li lak cím vál to zás ki vé te -
lé vel),

– az idõ köz ben el ha lá lo zott vá lasz tó pol gárt,

– azt a pol gárt, aki nek ma gyar ál lam pol gár sá ga, tar tóz -
ko dá si jo ga, ál lan dó tar tóz ko dá si jo ga, be ván do rolt, le te le -
pe dett vagy me ne kült jog ál lá sa meg szûnt, to váb bá

– azt a pol gárt, aki vá lasz tó jo gát el vesz tet te;”

2. A Népsz.r. 1. szá mú mel lék le té nek 2. min tá ja he lyé -
be a kö vet ke zõ min ta lép:
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„1. melléklet 2. minta

”

3. A Népsz.r. 1. szá mú mel lék le té nek 16. pont ja ha tá lyát vesz ti.

1186 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 15. szám

ÉRTESÍTÕ
a választók névjegyzékébe történõ felvételrõl

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! Ér te sí tem, hogy a ........... év .............................. hó ......... nap já ra ki tû zött
 he lyi nép sza va zá son .......................................................................... te le pü lé sen / Bu da pest ........... ke rü le té ben
a(z) ..................... szá mú sza va zó kör ben ............................. sor szám alatt sze re pel a vá lasz tók név jegy zé ké ben.

Sze mé lyi azo no sí tó:

A sza va zó kör címe:

A sza va zás idõ pont ja:

Csa lá di és utó név:

Lak cím:

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Kér jük, hogy ezt az ér te sí tõt a sza va zat szám lá ló bi zott ság mun ká já nak meg könnyí té se ér de ké ben szí ves ked jék
meg õriz ni, és a sza va zás nap ján ma gá val hoz ni.

Sza vaz ni csak sze mé lye sen le het, a kö vet ke zõ ér vé nyes iga zol vány(ok) be mu ta tá sá val:

– a lak cí met tar tal ma zó sze mély azo no sí tó iga zol vány vagy

– lak cím iga zol vány ÉS

– sze mély azo no sí tó iga zol vány vagy

– út le vél vagy

– 2001. ja nu ár 1-jét köve tõen ma gyar ha tó ság ál tal ki ál lí tott ve ze tõi en ge dély

Kér jük, ha ada ta i ban el té rést vagy hi bát ta pasz ta l, szí ves ked jék a pol gár mes te ri hi va talt er rõl sze mé lye sen vagy
le vél ben ér te sí te ni.

Vá lasz tá si Iro da 



2. melléklet a 16/2007. (VI. 28.) ÖTM rendelethez

1. Az Önk.r. 1. mel lék le té nek 13/a) pont ja 1. és 2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:
[a) A HVI ve ze tõ je a hoz zá a BM KH-tól, il let ve más HVI ve ze tõ jé tõl ér ke zett, a sze mé lyi ada tok ban és lak cí mek ben

be kö vet ke zett vál to zá sok ról, va la mint a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ pol gá rok ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról
ka pott ér te sí té sek, to váb bá az ille té kességi te rü le tén tel je sí tett lak cím be je len té sek és be kö vet ke zett egyéb adat vál to zá sok 
alap ján to vább ve ze ti a név jegy zék va la mennyi pél dá nyát:]

„1. a vá lasz tó jo go sult ság el len õr zé sét köve tõen fel ve szi a név jegy zék be
– az ille té kességi te rü le tén la kó he lyet – en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si he lyet – (a továb biak ban együtt: la kó hely) lé te -

sí tett vá lasz tó pol gárt,
– az idõ köz ben ma gyar ál lam pol gár ság, ide ig le nes le te le pe dé si en ge dély, nem ze ti le te le pe dé si en ge dély vagy EK le -

te le pe dé si en ge dély, me ne kült stá tus meg szer zé se ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált pol gárt, il le tõ leg re giszt rá ci ós iga zo lás
vagy ál lan dó tar tóz ko dá si kár tya meg szer zé se ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált uni ós ál lam pol gárt (füg get le nül at tól, hogy
ren del ke zik-e már a pol gár sze mé lyi azo no sí tó val),

– a há zas ság kö tés ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált pol gárt, va la mint
– a vá lasz tó jo gát idõ köz ben vissza nyert pol gárt;
2. tör li a név jegy zék rõl
– az ille té kességi te rü le tén la kó he lyét meg szün te tõ vá lasz tó pol gárt (a te le pü lé sen be lü li lak cím vál to zás ki vé te lé vel),
– az idõ köz ben el ha lá lo zott vá lasz tó pol gárt,
– azt a pol gárt, aki nek ma gyar ál lam pol gár sá ga, tar tóz ko dá si jo ga, ál lan dó tar tóz ko dá si jo ga, be ván do rolt, le te le pe -

dett vagy me ne kült jog ál lá sa meg szûnt, to váb bá
– azt a pol gárt, aki vá lasz tó jo gát el vesz tet te;”

2. Az Önk.r. 1. mel lék le té nek 17. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„17. Az a vá lasz tó pol gár, aki ar ra hi vat ko zik, hogy la kó he lye a sza va zó kör te rü le tén van, ak kor ve he tõ fel a név jegy -

zék re, ha sze mély azo nos sá gát és lak cí mét a 23. pont sze rin ti ér vé nyes iga zol vá nyok be mu ta tá sá val iga zol ja, fel té ve,
hogy

– a név jegy zék bõl ko ráb ban nem tö röl ték, és
– a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok nyil ván tar tá sá ban nem sze re pel.”

3. Az Önk.r. 1. mel lék le té nek 2. min tá ja he lyé be a kö vet ke zõ min ta lép:

„1. melléklet 2. minta

15. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1187

ÉRTESÍTÕ
a választók névjegyzékébe történõ felvételrõl

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! Ér te sí tem, hogy a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek ..... évi
ál ta lá nos / idõ kö zi vá lasz tá sán ...................... me gye ........................ te le pü lé sen / Bu da pest ........... ke rü le té ben
a(z) ..................... szá mú sza va zó kör ben ............................. sor szám alatt sze re pel a vá lasz tók név jegy zé ké ben.

Sze mé lyi azo no sí tó:

A sza va zó kör címe:

A sza va zás idõ pont ja:

Csa lá di és utó név:

Lak cím:



”

4. Az Önk.r. 1. mel lék le té nek 2., 6., 7., 11., 13., 21. pont já ban a „BM KH” szö veg rész he lyé be a „KEKKH” szö veg -
rész lép.

5. Az Önk.r. 1. mel lék le té nek 24. pont ja ha tá lyát vesz ti.

1188 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 15. szám

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Kér jük, hogy ezt az ér te sí tõt a sza va zat szám lá ló bi zott ság mun ká já nak meg könnyí té se ér de ké ben szí ves ked jék
meg õriz ni, és a sza va zás nap ján ma gá val hoz ni.

Sza vaz ni csak sze mé lye sen le het, a kö vet ke zõ ér vé nyes iga zol vány(ok) be mu ta tá sá val:

– a lak cí met tar tal ma zó sze mély azo no sí tó iga zol vány vagy

– lak cím iga zol vány ÉS

– sze mély azo no sí tó iga zol vány vagy

– út le vél vagy

– 2001. ja nu ár 1-jét köve tõen ma gyar ha tó ság ál tal ki ál lí tott ve ze tõi en ge dély

Ha a sza va zás nap ján nem tud meg je len ni a túl ol da lon meg je lölt sza va zó he lyi ség ben, a sza va zás le he tõ sé gé rõl a
pol gár mes te ri hi va tal ban mû kö dõ vá lasz tá si iro dá tól kér het tá jé koz ta tást.

Kér jük, ha ada ta i ban el té rést vagy hi bát ta pasz ta l, szí ves ked jék a pol gár mes te ri hi va talt er rõl sze mé lye sen, tele -
fonon vagy le vél ben ér te sí te ni.

Vá lasz tá si Iro da 

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
17/2007. (VII. 9.) ÖTM

rendelete
az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó

miniszteri rendeletek módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény 5. mel lék le té nek 9., va la mint
17. pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, va la mint az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ki egé szí tõ tá -
mo ga tá sá nak igény lé si, fo lyó sí tá si és el szá mo lá si rend jé rõl 
 szóló 3/2007. (II. 13.) ÖTM ren de let (a továb biak ban: R1.)
6.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû -
leg a (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés re vál tozik:

„(3) A he lyi ön kor mány za tok a köz al kal ma zot ti ál lo -
mány ba fel vé telt nyert dol go zók hi va tá sos ál lo mány ba tör -
té nõ ki ne ve zé sé ig – a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény 68.  §-ának (1) be kez dé se alap -
ján – fel me rü lõ 13. ha vi il let mény idõ ará nyos ré szé re vo -
nat ko zó igé nyü ket az e ren de let 8. mel lék le té nek ki töl té sé -
vel 2007. jú li us 16-áig nyújt hat ják be az Igazgató sághoz.”

2.  §

Az R1. 7.  §-ának (4) be kez dé se be ve ze tõ szö ve ge he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett ada to kat me gyén ként,
te le pü lés so ros bon tás ban – az e ren de let 3., 3. a), 6. a),
7. a), va la mint 9. mel lék le tei sze rin ti adat la po kon, elekt ro -
ni kus for má ban is – meg kül di az ÖTM, va la mint az Or szá -
gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban:
OKF) ré szé re a kö vet ke zõk sze rint:

a) a 2006. II. fél évi túl szol gá la ti díj igé nyek re, to váb bá
a 6.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott igé nyek re vo nat ko -
zó an 2007. már ci us 2-áig,



b) a 6.  § (3) és (4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott igé -
nyek re vo nat ko zó an 2007. au gusz tus 3-áig,

c) a 2007. I. fél évi túl szol gá la ti díj igé nyek re vo nat ko -
zó an 2007. szep tem ber 3-áig,

d) 2007. II. fél évé re vo nat ko zó túl szol gá la ti dí jak kal
össze füg gõ igény lé sek ese té ben 2007. de cem ber 3-áig.”

3.  §

Az R1. 8.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A jog ta la nul igény be vett tá mo ga tás ról a he lyi ön -
kor mány zat az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 52.  §-ának (8) be kez -
dé se sze rint kö te les ha la dék ta la nul le mon da ni, és er rõl az
ille té kes Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ÖTM-et tájékoz -
tatni.”

4.  §

Az R1. 5. mel lék le te 2. pont já nak a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Új fel sze re lõ ál lo mány já ran dó sá gai meg ál la pí tá sa:]
„a) A kép zé si idõ szak alatt az ál lo mány ha tá ro zott idõ -

re  szóló ki ne ve zés sel köz al kal ma zot ti jog vi szony ban al -
kal maz ha tó. A hall ga tók ki kép zé se a Ka taszt ró fa vé del mi
Ok ta tá si Köz pont, a Re gi o ná lis Ki kép zõ Köz pon tok, il let -
ve a Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó sá gok szer ve zé -
sé ben tör té nik.

A hall ga tók élel me zé sé rõl az el mé le ti kép zés idõ tar ta -
má ra na pi díj fo lyó sí tás sal és az uta zá si költ ség té rí tés rõl a
kül dõ szer ve zet gon dos ko dik.

A köz al kal ma zot tat tel je sít mény bér ként: 65 500 Ft
minimál bér il le ti meg.

A kép zé si költ ség ma xi mum 100 000 Ft/fõ.
A köz al kal ma zot tat a Kjt. 68.  §-a sze rint a 13. ha vi il let -

mény idõ ará nyos ré sze il le ti meg.”

5.  §

Az R1. 7. és 7. a) mel lék le te he lyé be e ren de let 1. és
2. mel lék le te lép.

6.  §

Az R1. e ren de let 3. és 4. mel lék le té vel egé szül ki.

7.  §

A he lyi ön kor mány za tok és a több cé lú kis tér sé gi tár su -
lá sok lét szám csök ken té si dön té se i vel kap cso la tos egy -

szeri költ ség ve té si tá mo ga tás igény lé sé nek, dön té si rend -
sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rész le tes fel té -
te le i rõl  szóló 4/2007. (II. 20.) ÖTM ren de let (a továb biak -
ban: R2.) 3.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki,
ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa
(3) be kez dés re vál to zik:

„(2) A kép vi se lõ-tes tü let, il let ve tár su lá si ta nács ab ban
az eset ben is jo go sult 2007. év ben a pá lyá zat be nyúj tá sá ra, 
ha 2006. szep tem ber 30-át kö ve tõ dön té se ese tén a lét -
szám csök ken tés sel érin tett mun ka vál la lók mun ka vi szo -
nyá nak meg szû né sé vel kap cso lat ban 2006. de cem ber
31-éig tény le ges ki fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zett.
 Ebben az eset ben to váb bi fel té tel, hogy a pá lyá zó a he lyi
ön kor mány za tok lét szám csök ken té si dön té se i vel kap cso -
la tos költ ség ve té si hoz zá já ru lás igény lé sé rõl  szóló
14/2006. (III. 14.) BM ren de let alap ján e mun ka vál la lók
után nem ré sze sült tá mo ga tás ban. E pá lyá za tok el bí rá lá sa
is a je len ren de let ben rög zí tett sza bá lyok sze rint tör té nik,
az zal az el té rés sel, hogy eb ben az eset ben a 2006. évet
érin tõ tény le ges ki fi ze tés do ku men tu ma it a pá lyá zat hoz
kell csa tol ni.”

8.  §

Az R2. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell az aláb bi do ku men tu mo -
kat:]

„i) emelt össze gû vég ki elé gí tés re jo go sult ese tén – az
Mt. 95.  §-ának (5) be kez dé se, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.)
19.  §-ának (2) be kez dé se, és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá -
ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.)
37.  §-ának (7) be kez dé se alap ján – a lét szám csök ken tés sel
érin tett mun ka vál la ló nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó lag,
hogy ko ráb ban ré sze sült-e emelt össze gû végkielégí -
tésben,”

9.  §

(1) Az R2. 6.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 6/A.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel a pá lyá zat ke re -
té ben a – tény le ges lét szám csök ken tést meg va ló sí tó –
mun ka vi szony meg szün te té se  miatt jog sza bály ban elõ írt
kö te le zõ mér ték sze rint meg ál la pí tott és ki fi ze ten dõ fel -
men té si idõ re já ró il let mény fe le, va la mint a vég ki elé gí tés
jog sza bály sze rin ti tel jes össze ge, va la mint mind ezek já ru -
lé kai tá mo gat ha tók.

(2) A pá lyá zat szem pont já ból – az e ren de let 3.  §-ának
(1) be kez dé sé ben fog lalt tá mo ga tot tak kö rén be lül – a lét -
szám csök ken tés sel érin tett:

a) öreg sé gi nyug díj ban,
b) elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ban,
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c) kor en ged mé nyes nyug díj ban,

d) csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug -
díjban,

e) rok kant sá gi nyug díj ban,

f) bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ban

ré sze sü lõ mun ka vál la lók ra be nyúj tott igény lé sek tá mo gat -
ha tók.”

(2) Az R2. 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra jo go sul tak ese té -
ben vizs gá lan dó, hogy az érin tett – köz szol gá la ti jog vi szo -
nyá nak utol só nap já ig – ré sze sül-e a nyug el lá tás ban vagy
an nak meg ál la pí tá sát kér te-e az ille té kes Nyug díj biz to sí tó
Igaz ga tó ság tól. Amennyi ben a mun ka vál la ló csak jo go -
sult, de nem ré sze sül a nyug el lá tás ban, úgy a pá lyá zó ál tal
jog sza bály sze rint ki fi ze ten dõ fel men té si összeg fe le, va la -
mint a vég ki elé gí tés tel jes össze ge (az öreg sé gi vagy a kor -
ked vez mé nyes nyug díj elõtt öt év vel ál lók ese té ben az
emelt össze gû) ke rül tá mo ga tás ra. Eb ben az eset ben kö te -
le zõ en ki töl ten dõ az 5.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
meg ha tá ro zott táb lá zat, to váb bá az emelt össze gû vég ki -
elé gí tés re jo go sul tak ese té ben az 5.  § (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban meg ha tá ro zott nyi lat ko zat csa to lá sa is szük -
séges.”

10.  §

Az R2. a kö vet ke zõ 6/A.  §-sal egé szül ki:

„6/A.  § (1) Amennyi ben a pá lyá zó az ál ta la fenn tar tott
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ egész ség ügyi in téz mé -
nyé ben cso por tos lét szám csök ken tést va ló sí tott meg, és a
fel men tés sel érin tett sze mé lyek után az egész ség ügyi
struk tú ra vál tás ból fa ka dó ön kor mány za ti kö te le zett sé gek
tá mo ga tá sa igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá -
sá nak, el szá mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 87/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let alap ján
 állami tá mo ga tás ban ré sze sült, e sze mé lyek után – az e
ren de let sze rin ti egyéb fel té te lek tel je sí té se ese tén – a jog -
sza bály ban elõ írt kö te le zõ mér ték sze rint meg ál la pí tott és
ki fi ze ten dõ fel men té si idõ re já ró il let mény re és a vég ki elé -
gí tés jog sza bály sze rin ti tel jes össze gé re, va la mint mind -
ezek já ru lé ka i ra igé nyel he tõ tá mo ga tás.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tást e ren -
de let 1–7. mel lék le te alap ján le het igé nyel ni.”

11.  §

Az R2. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép és a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül
ki, a je len le gi (2) és (3) be kez dés szá mo zá sa (3) és (4) be -
kez dés re vál to zik:

„(1) Amennyi ben a pá lyá zó a tá mo ga tás ról  szóló dön -
tést kö ve tõ öt éven be lül a meg szün te tett ál lás he lyet an nak
el le né re vissza ál lít ja, hogy azt – ön kor mány za ti ren de le ten 
vagy tár su lá si ta ná csi ha tá ro za ton kí vü li – jogszabály -
változásból adó dó, és azt a pá lyá zó szá má ra kö te le zõ en el -
lá tan dó több let fel ada tok nem te szik szük sé ges sé, úgy ezen 
ál lás hely meg szün te té sé re jó vá ha gyott tá mo ga tás ról kö te -
les ha la dék ta la nul le mon da ni, és er rõl az ille té kes Igaz ga -
tó sá gon ke resz tül az ÖTM-et tá jé koz tat ni.

(2) Ha a lét szám csök ken tés sel érin tett mun ka vál la lók -
nál fenn áll nak a Ktv. 19.  §-ának (9) be kez dé sé ben vagy a
Kjt. 37.  §-ának (12) be kez dé sé ben vagy az Mt.
193/T.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lal tak, a pá lyá zó az e
mun ka vál la lók után jó vá ha gyott tá mo ga tás azon ré szé rõl
kö te les az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 52.  §-ának (8) be kez -
dé se sze rint ha la dék ta la nul le mon da ni, amellyel össze füg -
gés ben 2007. év ben nem ke let ke zik tény le ges ki fi ze té si
kö te le zett sé ge. Eb ben az eset ben a 2007. évi utol só net tó
fi nan szí ro zást meg elõ zõ le mon dás ból adó dó vissza fi ze té si 
kö te le zett ség nem mi nõ sül az Áht. 64/B.  §-a sze rin ti jog ta -
lan igény be vé tel nek. A 2007. évi utol só net tó fi nan szí ro -
zást köve tõen ke let ke zett vissza fi ze té si kö te le zett sé gét a
pá lyá zó a 2007. évi zár szám adás ke re té ben kö te les ren dez -
ni, és er rõl az ille té kes Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ÖTM-et 
tá jé koz tat ni.”

12.  §

Az R2. 1–3. mel lék le te he lyé be e ren de let 5–7. mel lék -
le te lép.

13.  §

Az R2. 7. mel lék le te he lyé be e ren de let 8. mel lék le te
lép.

14.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R1.
7.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a „(3)” szö -
veg rész he lyé be a „(4)” szö veg rész; a 7.  §-a (6) be kez dé sé -
nek a) pont já ban az „(1) és (2)” szö veg rész he lyé be
„(1)–(3)” szö veg rész; a 7.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont já -
ban a „(3)” szö veg rész he lyé be „(4)” szö veg rész lép.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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1. mel lék let a 17/2007. (VII. 9.) ÖTM ren de let hez

[7. mel lék let a 3/2007. (II. 13.) ÖTM ren de let hez]

ADATLAP

az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozóinak
2007. II. félévi (5 havi) illetményének megállapításáról és igénylésérõl

He lyi ön kor mány zat neve:

KSH kód ja (7 ka rak ter):

Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság Költ ség ve té si szerv törzs szá ma:

neve:

címe:

Sor-
szám

Dol go zó ne ve Azo no sí tó
 szá ma

Be so ro lá si
osz tály

Be osz tá si
ka te gó ria

Fi ze té si
fo ko zat

Rend fo ko za ti
ál lo mány-

cso port

Il let mény

5 ha vi
il let mény +

já ru lék

Élel me zé si
költ ség té rí tés

Össze sen:
(15+16)

Ha vi alap il let mény
tény le ges össze ge

2007. jú li us 1-jé tõl
Il let mény ki egé szí tés

Be so ro lás sze rin ti kö te le zõ
il let mény pót lé kok ha vi össze ge Ha vi

rend sze re-
sí tett

il let ményBe osz tá si
il let mény

Rend fo ko za ti
il let mény

Jog cím

Tény le ges
összeg

Jog cím

Tény le ges össze ge 
2007. jú li us 1-jé tõl

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13

14 15 16 17
a b c d a b c d

Össze sen:

Dá tum: ................................................

................................................ P. H. ................................................ P. H.
pol gár mes ter tûz ol tó pa rancs nok
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2. mel lék let a 17/2007. (VII. 9.) ÖTM ren de let hez

[7. a) mel lék let a 3/2007. (II. 13.) ÖTM ren de let hez]

ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tûzoltó dolgozóinak

2007. II. félévi (5 havi) illetményének megállapításáról és igénylésérõl

Me gye:

KSH kód
Ön kor mány zat

ne ve

Il let mény

Ha vi il let mény
+ já ru lék

5 ha vi il let mény
já ru lék kal együtt

Élel me zé si
költ ség té rí tés

Össze sen
(9+10)

Ha vi alap il let mény tény le ges össze ge
2007. jú li us 1-jé tõl

Il let mény-
ki egé szí tés

Be so ro lás sze rin ti
kö te le zõ 

il let mény pót lé kok
ha vi össze ge

Ha vi rend sze re-
sí tett il let mény

össze senBe osz tá si
il let mény

Rend fo ko za ti
il let mény

Tény le ges összeg

1 2

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

3 4 5 6
7

(3+4+5+6)
8

9
(8. osz lop
öt szö rö se)

10 11

Össze sen:

Dá tum: ................................................

P. H. 

…………………………………………………………………
igaz ga tó

Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá ga
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3. mel lék let a 17/2007. (VII. 9.) ÖTM ren de let hez

[8. mel lék let a 3/2007. (II. 13.) ÖTM ren de let hez]

IGÉNYLÉSI ADATLAP
az ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv köz al kal ma zot ti jog vi szony ba ha tá ro zott idõ re szer zõ dés sel ki ne ve zett tûz ol tó dolgozója ré szé re

2007. év ben ki fi ze tett 13. havi il let mé nyé nek költ sé ge i rõl

He lyi ön kor mány zat, il let ve ne ve:
KSH kód ja (7 ka rak ter):

Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság              Költ ség ve té si szerv törzs szá ma:
ne ve:
cí me:

Sor szám

Ki fi ze tett 13. ha vi il let mény
jog alap ja (hó na pok szá ma)

Ki fi ze tett 13. ha vi il let mény
já ru lék nél kül

Ki fi ze tett 13. ha vi il let mény
já ru lé kai

Ki fi ze tett 13. ha vi il let mény
já ru lé kok kal együtt

Ki adá sok össze sen

hó Ft Ft Ft Ft

Össze sen:

Dá tum: ....................................................................... Pol gár mes ter: ...........................................

P. H.

Tûz ol tó pa rancs nok: ............................................

P. H.
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4. mel lék let a 17/2007. (VII. 9.) ÖTM ren de let hez

[9. mel lék let a 3/2007. (II. 13.) ÖTM ren de let hez]

IGÉNYLÉSI ADATLAP MEGYÉNKÉNT
az ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv köz al kal ma zot ti jog vi szony ba ha tá ro zott idõ re ki ne ve zett tûz ol tó dolgozója ré szé re

2007. év ben ki fi ze tett 13. havi il let mé ny költ sé ge i rõl

Me gye ne ve:

KSH kód Ön kor mány zat ne ve

Ki fi ze tett 13. ha vi il let mény
já ru lék nél kül

Ki fi ze tett 13. ha vi il let mény 
já ru lé kai

Ki fi ze tett 13. ha vi il let mény
já ru lé kok kal együtt

Ki adá sok össze sen

Ft Ft Ft Ft

Össze sen:

Dá tum: ................................................

P. H. 

…………………………………………………………………
igaz ga tó

Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá ga

1
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5. mel lék let a 17/2007. (VII. 9.) ÖTM ren de let hez

[1. mel lék let a 4/2007. (II. 20.) ÖTM ren de let hez]

Összesítõ táblázat a 2006. szeptember 30-át követõen megvalósuló munkaviszony megszûnések egyszeri többletkiadásaihoz

Pá lyá zó ne ve: .....................................................

KSH kód ja:               Pá lyá zat kul csa: ................................................
(7 ka rak ter) (Igaz ga tó ság töl ti ki!)

Fo rint ban

Sor szám In téz mény meg ne ve zé se

Lét szám-
csök ken tés

 mun ka vi szony
meg szû nés sel,
fel men tés sel*

(fõ)

2007. év ben pá lyá zó ál tal igé nyel he tõ**** 2008. év ben pá lyá zó ál tal igé nyel he tõ

Össze sen
(9+10+11+12)

Kor en ged.
 nyug díj 
be fi ze té seFel men té si

 il let mény*
Vég ki elé gí tés TB já ru lék Mun ka adói

 já ru lék
Össze sen

(4+5+6+7)
Fel men té si
 il let mény*

Vég ki elé gí tés TB já ru lék Mun ka adói
 já ru lék

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Össze sen:

Dá tum: .................................................................
P. H.

..............................................................................

pol gár mes ter vagy a köz gyû lés el nö ke**

több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke***

– KSH-kód: a me gye kód dal kez dõ dõ te le pü lés azo no sí tó kód
– 8. osz lop = 4+5+6+7.  osz lo pok

   
   * Eb ben az osz lop ban kell fel tün tet ni mun ka vi szony ese tén a fel mon dás sal érin tett mun ka vál la ló szá mát és il let mé nyét.
  ** He lyi ön kor mány zat ese té ben.
 *** Több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese té ben.
**** Eb ben az osz lop ban kell sze re pel tet ni a 2006. szep tem ber 30.–de cem ber 31. kö zött ke let ke zett ki fi ze té si kö te le zett sé gek igény lé sét is.
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6. mel lék let a 17/2007. (VII. 9.) ÖTM ren de let hez

[2. mel lék let a 4/2007. (II. 20.) ÖTM ren de let hez]

A pályázattal érintett önkormányzati/kistérségi társulási létszámok kimutatása

Pá lyá zó ne ve: .....................................................

KSH kód ja:               Pá lyá zat kul csa: ................................................
(7 ka rak ter) (Igaz ga tó ság töl ti ki!)

Sor-
szám

In téz mény

Lét szám csök ken tést meg elõ zõ
idõ szak ada ta

Lét szám csök ken té si dön tés Az eset le ges lét szám nö ve ke dést
 ered mé nye zõ

Lét szám csök ken -
tést/nö ve ke dést

köve tõen ki ala kult
lét szám ada tok

(fõ)

Lét szám csök ke -
nés/nö ve ke dés

össze sen
(fõ)

Je len pá lyá zat ban
sze rep lõ,

lét szám csök-
ken tés sel

érin tet tek szá ma
 (fõ)

dön tés szá ma* fõ dön tés szá ma*
csök ken tés sel

 érin tett fõ dön tés szá ma*
nö ve ke dés sel

 érin tett fõ

Pá lyá zó in téz mé nyi szin tû össze sí tett lét szá ma:

A pá lyá zó össze sí tett lét szá ma:

Az eset le ges lét szám nö ve ke dés in do ko lá sa**:

Dá tum: ...................................................................

..............................................................................
jegy zõ***

mun ka szer ve zet ve ze tõ je****

P. H. ..............................................................................
pol gár mes ter vagy köz gyû lés el nö ke***
több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke****

Ügy in té zõ: ..................................................................... Te le fon ja: ..................................................

   
   * A lét szám csök ken tést meg ha tá ro zó KT (FKGY), (Költ ség ve té si ren de let, ha tá ro zat) tár su lá si ta ná csi dön tés: szá ma, dá tu ma, meg ne ve zé se. A pá lyá zat ba kö te le zõ be csa tol ni ezen hi vat ko zott dön té sek ere de ti
     vagy hi te les má so la ti pél dá nya it.
  **  Az in do ko lás rö vid le írá sa e táb lá zat ban.
 ***  He lyi ön kor mány zat ese té ben.
**** Több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese té ben.
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7. mel lék let a 17/2007. (VII. 9.) ÖTM ren de let hez

[3. mel lék let a 4/2007. (II. 20.) ÖTM ren de let hez]

Intézményi tábla a 2006. szeptember 30-át köve tõen megvalósuló munkaviszony megszûnések egyszeri többletkiadásaihoz

Költ ség ve té si szerv ne ve, cí me: ............................................................................................................................................... Ol dal szám: ................

Sor -
szám

Mun ka-
vál la ló ne ve

Szül.
ide je

Mun ka-
vi szony
utol só
nap ja

Fel men tés Vég ki elé gí tés

2007. év ben pá lyá zó ál tal igé nyel he tõ* 2008. év ben pá lyá zó ál tal igé nyel he tõ

Össze sen
(14+15+16+17)

Kor en ged.
nyug díj

be fi ze té se

Fel men tés sel meg va ló su ló
mun ka vi szony

meg szû nés ese tén
Fel men té si
il let mény

Vég ki elé gí tés TB já ru lék Mun ka adói
já ru lék

Össze sen
(9+10+11+12)

Fel men té si
il let mény

Vég ki elé gí tés TB já ru lék Mun ka adói
já ru lék

alap já ul szol gá ló
 évek szá ma

Fel ment.
 il let mény

Vég ki elé gí tés

hó nap szá ma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Össze sen:

Dá tum: ...................................................................

.............................................................................
gaz da sá gi ve ze tõ

P. H. .............................................................................
költ ség ve té si szerv ve ze tõ je

Ügy in té zõ: ...................................................... Te le fon ja: .................................................

– 3. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal
– 4. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal
– 7. és 9. osz lo pok: fel men té si idõ ként, il let ve il let mény ként csak az – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ, il let ve il let mény – ve he tõ figye lembe, amely re a

dol go zót a mun ka vég zés alól kö te le zõ en men te sí te ni kell (a fel men té si idõ fele), füg get le nül at tól, hogy a dol go zót tény le ge sen mennyi idõ re men tet ték
fel a mun ka vég zés alól. Ez alól ki vé telt ké pez nek a Ren de let 6/A. §-ban fog lal tak sze rint pá lyá zók.

– 11. osz lop = (9+10. osz lop) × TB já ru lék (a TB já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként)
– 12. osz lop = (9+10. osz lop) × mun ka adói já ru lék (a mun ka adói já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként)
– 13. osz lop = 9+10+11+12. osz lo pok, il let ve kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ese tén 13. osz lop = 19. osz lop!

   
* Eb ben az osz lop ban kell sze re pel tet ni a 2006. szep tem ber 30.–de cem ber 31. kö zött ke let ke zett ki fi ze té si kö te le zett sé gek igény lé sét is.
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8. mel lék let a 17/2007. (VII. 9.) ÖTM ren de let hez

[7. mel lék let a 4/2007. (II. 20.) ÖTM ren de let hez]

2008. évi kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlõ tábla*

Pá lyá zó ne ve, cí me:  ......................................................................................................................

Költ ség ve té si szerv ne ve, cí me:  ...................................................................................................

Fo rint ban

Sor-
szám

Mun ka vál la ló ne ve Szü le té si ide je Mun ka vi szony
utol só nap ja

Fel men tés Vég ki elé gí tés

2008. év ben ke let ke zett, pá lyáz ha tó fi ze té si kö te le zett ség

Fel men tés sel meg va ló su ló meg szû nés
ese tén

Fel men té si

össze ge
Vég ki elé gí té si

össze ge
TB já ru lék Mun ka adói

já ru lék
Össze sen

alap já ul szol gá ló évek szá ma
Fel ment. il let mény Vég ki elé gí tés

hó nap szá ma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Össze sen:

Dá tum: ...................................................................

.............................................................................
gaz da sá gi ve ze tõ

P. H. .............................................................................
költ ség ve té si szerv ve ze tõ je

Ügy in té zõ: ............................................................... Te le fon ja: .................................................

– 3. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal
– 4. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal
– 7. és 9. osz lo pok: fel men té si idõ ként, il let ve il let mény ként csak az – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ, il let ve il let mény – ve he tõ fi gye lem be, amely re a

dol go zót a mun ka vég zés alól kö te le zõ en men te sí te ni kell (a fel men té si idõ fele), füg get le nül at tól, hogy a dol go zót tény le ge sen mennyi idõ re men tet ték
fel a mun ka vég zés alól. Ez alól ki vé telt ké pez nek a Ren de let 6/A. §-ban fog lal tak sze rint pá lyá zók.

– 11. osz lop = (9+10. osz lop) × TB já ru lék (a TB já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként)
– 12. osz lop = (9+10. osz lop) × mun ka adói já ru lék (a mun ka adói já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként)
– 13. osz lop = 9+10+11+12. osz lo pok.

________________

 * Ezt a táb lát a 2008. év ben, a ki fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zé sét kö ve tõ en az ille té kes Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ÖTM ré szé re szük sé ges meg kül de ni.
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Ha tá ro za tok

A Köztársasági Elnök
127/2007. (VI. 29.) KE

határozata
városi cím adományozásáról

A he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör -
vény 94. § b) pont ja alap ján, az ön kor mány za ti és te rü let -
fej lesz té si mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

Ba ra nya me gyé ben: Ko zár mis leny
Bé kés me gyé ben: Kö rös la dány
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé ben: Al só zsol ca
Ko má rom-Esz ter gom me gyé ben: Ács
Pest me gyé ben: Bi a tor bágy, Ma glód, Tö rök bá lint
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyé ben: Mán dok
Vas me gyé ben: Bük

nagy köz sé gek nek a vá ro si cí met ado má nyo zom.

Ez a ha tá ro zat 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

Bu da pest, 2007. jú ni us 11.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 18.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

KEH ügy szám: VI-1/2282/2007.

Az Országgyûlés
67/2007. (VI. 28.) OGY

határozata
a területfejlesztési támogatásokról

és a decentralizáció elveirõl, a kedvezményezett
térségek besorolásának feltételrendszerérõl*

Az Or szág gyû lés a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de -
zés rõl  szóló 1996. évi XXI. tör vény 6.  § e) pont ja alap ján,
ezen or szág gyû lé si ha tá ro zat hatályba lépése, és 2013. de -
cem ber 31-e kö zöt ti idõ szak ra a te rü let fej lesz té si tá mo ga -

tá sok és a de cent ra li zá ció el ve i rõl, a ked vez mé nye zett tér -
sé gek be so ro lá sá nak fel té tel rend sze ré rõl a kö vet ke zõ
 határozatot hoz za:

I.

A hazai és a közösségi forrásokból nyújtandó
területfejlesztési támogatások általános elvei

1. A te rü let fej lesz té si po li ti ka át fo gó cél ja – a Nem ze ti
Lissza bo ni Ak ció prog ram és az Ak tu a li zált Kon ver gen cia
Prog ram cél ki tû zé se i vel össz hang ban – az or szág és tér sé -
gei har mo ni kus és ki egyen sú lyo zott te rü le ti fej lõ dé sé nek
elõ se gí té se. Alap ve tõ kö ve tel mény, hogy a kü lön bö zõ tár -
sa dal mi-gaz da sá gi adott sá gú tér sé gek el té rõ, sa já tos, de
egy más sal össz hang ban ál ló fej lesz té si stra té gi át va ló sít -
sa nak meg. En nek ered mé nye ként ja vul a tér sé gek ver -
seny ké pes sé ge, mér sék lõd nek a tér sé gi és a te le pü lé si
szin tû kü lönb sé gek, fenn tart ha tó a fej lõ dés és biz to sít ha tó
az örök ség vé de lem, va la mint a kör nye ze ti szem pon tok
 integrációja. Az or szág – tér sé ge i vel együtt – szer ve sen
be kap cso ló dik az eu ró pai tér szer ke zet be, erõ sö dik a de -
cent ra li zá ció, va la mint a re gi o na liz mus.

2. Az Or szá gos Fej lesz tés po li ti kai Kon cep ció alap ján
az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Kon cep ci ó ban meg ha tá ro -
zott kö zép tá vú or szá gos és tér sé gi te rü let fej lesz té si cé lok
el éré sét je len tõs rész ben az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si
Terv ben, az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram -
ban, az ága za ti és re gi o ná lis ope ra tív prog ra mok ban meg -
ha tá ro zott kö zös sé gi és ha zai for rá sok ál tal tá mo ga tott fej -
lesz té sek meg va ló sí tá sa szol gál ja.

3. A re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok az or szág át fo gó
fej lesz té si irá nya it meg ha tá ro zó Or szá gos Te rü let fej lesz -
té si Kon cep ci ó val, az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv vel,
az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vel, az Új Magyar -
ország Vi dék fej lesz té si Prog ram mal, a re gi o ná lis ope ra tív
prog ra mok kal össz hang ban a tisz tán ha zai for rá sok fel -
hasz ná lá sá val meg va ló sí tan dó fej lesz té si prog ram ja ik kal
te szik tel jes sé a ré gi ók fej lesz té si esz köz rend sze rét. A ter -
ve zé si fo lya mat ban a ré gi ók stra té gi ai cél ja it meg ha tá ro zó
re gi o ná lis fej lesz té si kon cep ci ók ból in do kolt ki in dul ni.
Kö ve tel mény, hogy a kü lön bö zõ szin tû tér sé gi fej lesz té si
prog ra mok egy más ra épül je nek. A re gi o ná lis fej lesz té si
prog ra mok tar tal maz zák a Ba la ton, a Bu da pes ti Agg lo me -
rá ció és a Tis za-tér sé ge, va la mint a Du na-men te és más
komp lex tér sé gi prog ra mok, il let ve a me gyei és kis tér sé gi
fej lesz té si prog ra mok cél ki tû zé se it is.

4. Köz pon ti és re gi o ná lis szin ten egy más sal össz hang -
ban lé võ dön té sek kel cél sze rû tá mo ga tást biz to sí ta ni az
Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv hét re gi o ná lis ope ra tív
prog ram já ban sze rep lõ, va la mint a ré gi ó kat köz vet le nül
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érin tõ más prog ra mok cél ki tû zé sei meg va ló sí tá sát szol -
gáló fej lesz té sek hez.

5. A pro jek tek ki vá lasz tá sá nak el já rá si for má it cél sze rû 
össze han gol ni. A nagy pro jekt, a ki emelt pro jekt, a két for -
du lós pá lyá zat, az egy for du lós pá lyá zat, va la mint a köz ve -
tett tá mo ga tás el já rá si for ma al kal ma zá sa egy aránt in do -
kolt. Az el já rá si for mák kö zül az el éren dõ cél hoz leg in -
kább il lesz ke dõ for mát szük sé ges ki vá lasz ta ni és al kal -
maz ni.

6. A pro jekt-tá mo ga tás for má it cél sze rû össze han gol ni. 
A vissza té rí ten dõ, a vissza nem té rí ten dõ, a ka mat tá mo ga -
tá si for mák al kal ma zá sa egy aránt in do kolt. A tá mo ga tá si
for mák kö zül az el éren dõ cél hoz leg in kább il lesz ke dõ for -
mát szük sé ges ki vá lasz ta ni és al kal maz ni.

7. A te rü let fej lesz té si szem pont ból ked vez mé nye zett,
ezen be lül a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fej lesz -
té sé re ren del ke zés re ál ló for rá so kat dif fe ren ci ált tá mo ga -
tá si sza bá lyok alap ján in do kolt fel hasz nál ni. A ked vez mé -
nye zett, ezen be lül a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé -
gek bõl be nyúj tott pá lyá za to kat a pá lyá za tok ér té ke lé se
 során a fel zár kóz ta tás elõ se gí té se ér de ké ben in do kolt
elõny ben ré sze sí te ni.

8. Az in for má ció el lá tott ság és az in for má ció mi nõ sé -
gé nek ja ví tá sá val a for rá sok ha té kony fel hasz ná lá sa cél já -
ból szak mai se gít sé get szük sé ges nyúj ta ni az op ti má lis
 pályázati le he tõ ség ki vá lasz tá sá hoz, a pá lyá zat meg írá sá -
hoz, kü lö nös te kin tet tel a te rü let fej lesz té si szem pont ból
ked vez mé nye zett kis tér sé gek re.

9. A tá mo ga tá sok erõ sít sék a te rü le ti kö tõ dést, a re gi o -
ná lis iden ti tás tu dat fej lõ dé sét, a kul tu rá lis örök ség és a
kul tu rá lis ér té kek meg õr zé sét szol gá ló he lyi és re gi o ná lis
kez de mé nye zõ kész ség ki ala ku lá sát, a szak mai ha gyo má -
nyok fel élesz té sét, a Kár pát-me den cei kap cso la tok ki bon -
ta ko zá sát.

10. A te rü let fej lesz té si tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val is 
in do kolt csök ken te ni az ok ta tás ban és a lak ha tás ban
 tapasztalható el kü lö nü lést/el kü lö ní tést, hoz zá já rul va ez zel 
a szeg re gá ció meg szün te té sé hez,

11. Tá mo ga tás csak olyan fej lesz té sek meg va ló sí tá sá -
hoz ad ha tó, ame lyek meg va ló su lá sa ese tén a kör nye zet
igény be vé te lé nek mér té ke, il let ve ter he lé se nem ha lad ja
meg a kör nye ze ti ele mek (azok össze te võ i nek és rend sze -
re i nek, öko szisz té má i nak) ter hel he tõ sé gét és el tar tó
 képességét, ön fenn tar tók és gaz da sá go san mû köd tet he tõk. 
Meg fe lel nek az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Kon cep ció
tér sé gi fenn tart ha tó sá gi és tér hasz ná la ti el ve i nek, az
 Országos Te rü let ren de zé si Terv sza bá lyo zá sá nak és a
Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram cél ki tû zé se i nek.

II.

A tisztán hazai területfejlesztési támogatások
sajátos elvei

1. A költ ség ve tés ter ve zé se so rán a nem társ fi nan szí ro -
zás ra szol gá ló tisz tán ha zai fej lesz té si for rá so kat – a fej -
lesz tés po li ti ka pri o ri tá sai alap ján – a ha té kony fel hasz ná -
lás ér de ké ben kon cent rál ni szük sé ges. A ré gi ók fej lesz té si
cél ja i nak meg va ló sí tá sát szol gá ló te rü let fej lesz té si for rá -
so kat a szub szi di a ri tás el vé nek meg fele lõen a re gi o ná lis
fej lesz té si ta ná csok dön té si ha tás kö ré be in do kolt utal ni.

2. A tisz tán ha zai fej lesz té si for rá sok ha té kony fel hasz -
ná lá sa ér de ké ben a tá mo gat ha tó fej lesz té si cél te rü le tek és
cé lok ki ala kí tá sá nál fi gye lem mel kell len ni a for rá sok,
 valamint az igé nyek és a fej lesz té sek fenn tart ha tó sá ga
össz hang já nak meg te rem té sé re, a for rá sok szétaprózó -
dásának meg aka dá lyo zá sá ra. A de cent ra li zált tá mo ga tá si
rend szer cél ja it a for rá sok és te rü le ti adott sá gok, il let ve a
he lyi fej lesz té si szük ség le tek figye lembe véte lével szük sé -
ges meg ha tá roz ni.

3. Az Eu ró pai Unió tá mo ga tá si rend sze ré vel össz hang -
ban a de cent ra li zált te rü let fej lesz té si tá mo ga tá si rend szer -
ben is át kell tér ni a pro jekt fi nan szí ro zás ról a program -
finanszírozásra. A prog ram fi nan szí ro zás rend sze ré re va ló
át té rés szük sé ges az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ben
sze rep lõ hét re gi o ná lis ope ra tív prog ram, va la mint a tisz -
tán ha zai for rás ból tá mo ga tott fej lesz té si prog ra mok har -
mo ni zá lá sá hoz, az ad di ci o ná lis for rá sok ha té kony, a stra -
té gi ai cé lok meg va ló su lá sát szol gá ló fel hasz ná lá sá hoz.

4. A re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok a tisz tán ha zai de -
cent ra li zált fej lesz té si for rá sok fel hasz ná lá sá ra ké szít se -
nek kö zép tá vú re gi o ná lis fej lesz té si prog ra mot és in di ka -
tív pénz ügyi ter vet éves üte me zés sel, amely be mu tat ja a
 finanszírozás ad di ci o ná lis for rás össze té te lét is. A prog -
ram ké szí tés sel pár hu za mo san szük ség van a te rü le ti ter vek 
rend sze ré nek fe lül vizs gá la tá ra. En nek ke re té ben pon to sí -
ta ni kell a köz pon ti és a te rü le ti szin tek ter ve zé si fel ada ta it, 
a re gi o ná lis prog ram ké szí tés tar tal mi ele me it.

5. A re gi o ná lis fej lesz té si prog ra mok ban az Új
 Magyarország Fej lesz té si Terv ben és az Új Ma gyar or szág
Vi dék fej lesz té si Prog ram ban nem ter ve zett, il let ve az
azok ban ter ve zett in téz ke dé sek ha tá sát fel erõ sí tõ cél te rü -
le te ket, cé lo kat le het meg ha tá roz ni. A prog ra mok vég re -
haj tá sá nak nyo mon-kö vet he tõ sé ge ér de ké ben meg kell
 határozni azo kat az in di ká to ro kat (mé rõ szá mo kat), va la -
mint mo ni tor ing fo lya ma to kat, ame lyek kel mér he tõ a
prog ra mok meg va ló sí tá sa, és ér té kel he tõ a tá mo ga tá sok
fel hasz ná lá sá nak ha té kony sá ga.

6. A Kor mány – a kö zép tá vú költ ség ve té si prog ram
 kialakításával össz hang ban – a re gi o ná lis fej lesz té si prog -
ra mok ba, va la mint az ága za ti fej lesz té si prog ra mok ba fog -
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lalt és re gi o ná lis szin ten meg va ló sít ha tó fej lesz té sek meg -
va ló sí tá sa ér de ké ben a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok kal
terv szer zõ dést köt. A terv szer zõ dés tar tal maz za a Kor -
mány és a re gi o ná lis fej lesz té si ta nács ál tal el fo ga dott
 középtávú fej lesz té si prog ram ele me ket, a prog ram ele -
mek meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges for rá sok in di ka tív
össze ge it, a szer zõ dõ fe lek jo ga it és kö te le zett sé ge it, a kö -
zös ség vál la lás, a ver seny ké pes ség, a tár sa dal mi szo li da ri -
tást ki fe je zõ fel zár kóz ta tás és a tár sa dal mi-gaz da sá gi
 kohézió kö ve tel mé nye it. A terv szer zõ dé sek ré szei to váb bá 
azon szán dék nyi lat ko za tok, ame lyek ben a Kor mány kö te -
le zett sé get vál lal ar ra, hogy a költ ség ve tés ter ve zé se so rán
– az ál lam ház tar tás te her bí ró ké pes sé gé vel arány ban – sze -
re pel te ti a ter vek meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges for rá so kat
az éves költ ség ve té si tör vényjavaslatokban.

7. A terv szer zõ dé sek meg va ló sí tá sát szol gá ló tárgy évi
fej lesz té si for rá sok a több év re  szóló kö te le zett ség vál la lás
fel té te le i nek biz to sí tá sa mel lett az Eu ró pai Unió for rá sa i nak
fel hasz ná lá sá val azo nos mó don, az az az el sõ há rom év ben a
tárgy évet kö ve tõ har ma dik év vé gé ig, azt köve tõen a tárgy -
évet kö ve tõ má so dik év vé gé ig hasz nál ha tók fel.

8. A re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok dön té si ha tás kö ré be 
utalt költ ség ve té si for rá sok meg ha tá ro zó ré szét pá lyá za ti
rend szer ben szük sé ges fel hasz nál ni, ugyan ak kor le he tõ sé -
get kell biz to sí ta ni egye di fej lesz té si dön té sek meg ho za ta -
lá ra is egyes ki emelt in teg rált ön kor mány za ti fej lesz té sek,
vagy rend kí vü li hely ze tek ke ze lé se ér de ké ben.

9. A kis tér sé gi fej lesz té si ta nács, il let ve a te le pü lé si
 önkormányzatok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa, va la mint a
ki emelt tér sé gi fej lesz té si ta nács te rü le ti fej lesz tés ben be -
töl tött sze re pé nek erõ sí té se ér de ké ben a fej lesz té si cé lú
 támogatások oda íté lé se so rán elõny ben szük sé ges ré sze sí -
te ni azo kat a fej lesz té se ket, ame lyek a kis tér ség, va la mint
az érin tett ki emelt tér ség fej lesz té si prog ram já ban, va la -
mint cse lek vé si ter vé ben meg ha tá ro zott cé lok meg va ló sí -
tá sát se gí tik elõ. En nek ér de ké ben a re gi o ná lis fej lesz té si
ta ná csok egye di fej lesz té si dön té se ik nél figye lembe kell,
hogy ve gyék az érin tett kis tér sé gi fej lesz té si ta nács, il let ve 
a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa, 
va la mint az érin tett ki emelt tér sé gi fej lesz té si ta nács vé le -
mé nyét. A kis tér sé gi fej lesz té si ta nács, il let ve a te le pü lé si
ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa, va la mint az 
érin tett ki emelt tér sé gi fej lesz té si ta nács vé le mé nye, ál lás -
fog la lá sa nél kül – ki vé ve, ha az a vé le mé nye zés re ren del -
ke zés re ál ló éssze rû ha tár idõ alatt nem fog lal ál lást – nem
hoz ha tó dön tés adott fej lesz tés tá mo ga tá sá ról.

10. Tisz tán ha zai for rá sok ból is in do kolt tá mo ga tást
biz to sí ta ni a te rü let fej lesz té si fel ada tok el lá tá sát meg ala -
po zó ku ta tá sok hoz, ok ta tá sok hoz, kép zé sek hez, kom mu -
ni ká ci ók hoz, va la mint – az Eu ró pai Unió sza bá lya i val
össz hang ban – a de cent ra li zált tá mo ga tá si rend szer mû -
köd te té sé hez.

11. A Lip csei Char ta cél ki tû zé se i vel össz hang ban in -
do kolt a vá ro sok és a ve lük szer ve sen össze füg gõ vá ros -
kör nyé ki te le pü lé sek gaz da sá gi lag, szo ci á li san és kör nye -
ze ti szem pont ból ki egyen sú lyo zott, in teg rált stra té gi án
ala pu ló fej lesz té se, kü lö nös te kin tet tel az el ma ra dott hely -
ze tû vá ros ré szek fel emel ke dé sé nek szor gal ma zá sá ra,
 mivel a lissza bo ni cé lo kat csak ak kor le het tel je sí te ni, ha
a vá ro sok di na mi kus gaz da ság fej lesz té se szo ci á li san ki -
egyen sú lyo zott fej lõ dés sel öt vö zõ dik. Eb bõl kö vet ke zõ en
tisz tán ha zai for rá sok ból is in do kolt tá mo gat ni a vá ro so kat 
a sze re pük be töl té sé hez szük sé ges fej lesz té sek meg va ló sí -
tá sá ban, to váb bá a hát rá nyos és leg hát rá nyo sabb hely ze tû -
nek mi nõ sí tett te le pü lé se ket fel zár kóz ta tá suk ér de ké ben.

12. Az át lát ha tó ság, a nyo mon kö vet he tõ ség és a ket tõs
fi nan szí ro zás el ke rü lé sé nek biz to sí tá sa, va la mint az irá -
nyí tás és a ve ze tés nap ra kész tá jé koz ta tá sa ér de ké ben meg
kell te rem te ni a kü lön bö zõ tá mo ga tá si for rá sok ból igé -
nyelt és meg ítélt tá mo ga tá sok egy sé ges elekt ro ni kus nyil -
ván tar tá sát és in for má ci ós rend sze rét. A ren del ke zés re ál ló 
for rá sok fel hasz ná lá sát a kont roll ing, a kü lön bö zõ prog ra -
mok elõ re ha la dást a mo ni tor ing esz kö ze i vel in do kolt
 figyelemmel kí sér ni. A prog ra mok meg va ló sí tá sá ról a kö -
zös sé gi sza bá lyok figye lembe véte lével szük sé ges ér té ke -
lést ké szí te ni.

III.

A területfejlesztési célokat szolgáló tisztán hazai
decentralizált források tervezésének, felosztásának elvei

1. A te rü let fej lesz té si tá mo ga tás po li ti ka meg va ló sí tá -
sát szol gá ló tisz tán ha zai de cent ra li zált for rá so kat a költ -
ség ve té si tör vényjavaslatban ön ál ló, re gi o ná lis fe je zet ben
kell ter vez ni a fel adat és a ha tás kö rök, va la mint a fe le lõs -
ség egy ide jû meg ha tá ro zá sa mel lett. A re gi o ná lis fej lesz -
té si ta ná csok mû kö dé si és dön té si ha tás kö ré be utalt, il let ve 
a kor mánnyal kö tött terv szer zõ dé sek fej lesz té si for rá sa it
ré gi ón ként kü lön költ ség ve té si so ro kon in do kolt ter vez ni.
Ezen be lül kü lön elõ irány za tok szol gál ják a te rü let fej lesz -
tés köz vet len gaz da ság fej lesz té si, ön kor mány za ti fej lesz -
té si, va la mint a re gi o ná lis szin ten meg va ló su ló sa já tos
ága za ti fej lesz té si cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sát.

2. A ré gi ók, me gyék, kis tér sé gek és te le pü lé sek kö zöt ti
fej lett ség be li kü lönb sé gek csök ken té se, a fel zár kóz ta tás
elõ se gí té se ér de ké ben a tisz tán ha zai de cent ra li zált for rá -
sok fel osz tá sá nál az aláb bi ak sze rint kell el jár ni:

a) a gaz da ság fej lesz té si cél ki tû zé se ket tá mo ga tó for rá -
sok ré gi ók kö zöt ti fel osz tá sá nál a kö vet ke zõ mu ta tó kat
kell figye lembe ven ni:

aa) a ré gió fej lett sé gét mu ta tó egy fõ re ju tó brut tó ha zai 
ter mék (GDP) mu ta tót, a ke ret 40%-a mér té ké ig (az 1. szá -
mú mel lék let sze rint),
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ab) a te rü let fej lesz té si szem pont ból ked vez mé nye zett
kis tér sé gek la kó né pes sé gét, a ke ret 30%-a mér té ké ig,

ac) a ré gió la kó né pes sé gét, a ke ret 20%-a mér té ké ig,
ad) a ré gió te le pü lé si ön kor mány za ta i nak szá mát, a ke -

ret 10%-a mér té ké ig;
b) az ön kor mány za tok fej lesz té si cél ki tû zé se it tá mo ga -

tó for rá sok ré gi ók kö zöt ti fel osz tá sá nál a kö vet ke zõ mu ta -
tó kat kell figye lembe ven ni:

ba) min den kis tér ség ben fel hasz nál ha tó for rás ese té -
ben:

baa) a ré gió la kó né pes sé gét, a ke ret 40%-a mér té ké ig,
bab) a ré gi ók ban a he lyi ön kor mány za to kat a költ ség ve -

té si tör vény alap ján a tárgy év ben a la kó hely sze rint meg il -
le tõ sze mé lyi jö ve de lem adó nak az or szá gos át lag tól va ló
el ma ra dá sát, a ke ret 40%-a mér té ké ig,

bac) a ré gió te le pü lé si ön kor mány za ta i nak szá mát,
a ke ret 20%-a mér té ké ig,

bb) te rü let fej lesz té si szem pont ból ked vez mé nye zett
kis tér sé gek ben fel hasz nál ha tó for rás ese té ben:

bba) a ré gió fej lett sé gét mu ta tó egy fõ re ju tó brut tó
 hazai ter mék (GDP) mu ta tót, a ke ret 30%-a mér té ké ig
(a 2. szá mú mel lék let sze rint),

bbb) a ked vez mé nye zett kis tér sé gek la kó né pes sé gét,
a ke ret 70%-os mér té ké ig,

bc) a te rü let fej lesz té si szem pont ból leg hát rá nyo sabb
hely ze tû kis tér sé gek ben fel hasz nál ha tó for rás ese té ben:

bca) a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek la kó né -
pes sé gét, a ke ret 100%-os mér té ké ig.

Az ön kor mány za tok fej lesz té si cél ki tû zé se it tá mo ga tó
elõ irány zat sze mé lyi jö ve de lem adó hoz kap cso ló dó
40%-os ré sze el osz tá sá nak alap ját az egy ál lan dó la kos ra
ju tó sze mé lyi jö ve de lem adó át en ge dett rész or szá gos át la -
gá tól va ló ön kor mány za ton kén ti le ma ra dás nak a te le pü lés, 
a fõ vá ro si ke rü let ál lan dó la kos ság szá má val sú lyo zott és
me gyei, fõ vá ro si szin ten hal mo zott össze ge ké pe zi.

3. A 2. pont ban meg ha tá ro zott ará nyok ér vé nye sí té sé -
hez szük sé ges szá mí tá sok nál a fel osz tás idõ pont já ban a
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ban ren del ke zé sé re ál ló leg -
fris sebb ada to kat kell fel hasz nál ni.

4. A te rü let fej lesz tés köz vet len gaz da ság fej lesz té si cél -
ki tû zé se i nek meg va ló sí tá sát szol gá ló for rás

a) köz pon ti ke re té bõl az aláb bi cél ki tû zé sek tá mo gat -
ha tók:

aa) tech ni kai se gít ség nyúj tás (pá lyá za ti rend szer mû -
köd te té se, ter ve zés sel, mód szer tan nal, ér té ke lés sel, mo ni -
tor ing gal kap cso la tos szak mai fel ada tok el lá tá sa, kuta -
tások-fejlesztések, szak mai kom mu ni ká ci ós fel ada tok és
kép zé si prog ra mok),

ab) te rü le ti in for má ció szol gál ta tás (Te rü le ti Informá -
ciós Rend szer mû köd te té se és fej lesz té se),

ac) köz pon ti szin ten ke ze len dõ tá mo ga tá si prog ra mok
(ré gió ha tá ro kon át nyú ló prog ra mok, de cent ra li zált pá lyá -
za ti rend szer ben nem tá mo gat ha tó, vagy ki emelt tér sé gi

fej lesz té sek, va la mint köz pon ti fej lesz té si prog ram ban
sze rep lõ or szá gos fej lesz té si cé lok),

ad) te rü let fej lesz té si nem zet kö zi együtt mû kö dés;
b) de cent ra li zált ke re té bõl az aláb bi cél ki tû zé sek tá mo -

gat ha tók:
ba) hu mán erõ for rás fej lesz tés (kö zös ség fej lesz té si

 akciók, köz szol gál ta tá si in téz mé nyek kö zöt ti együtt mû kö -
dés fej lesz té se, ren dez vé nyek szer ve zé se, ha gyo mány õr zõ 
te vé keny sé gek tá mo ga tá sa, bûn meg elõ zé si te vé keny sé gek 
tá mo ga tá sa),

bb) fog lal koz ta tás (mun ka hely te rem tés, köz mun ka -
prog ra mok tá mo ga tá sa, szo ci á lis föld prog ram),

bc) kul tu rá lis örök ség vé de lem.

5. Az ön kor mány za ti fej lesz té si cé lo kat szol gá ló de -
cent ra li zált fej lesz té si for rá sok ból az aláb bi cél ki tû zé sek
tá mo gat ha tók:

a) hu mán inf ra struk tú ra fej lesz tés (kö zös sé gi te rek ki -
ala kí tá sa, fej lesz té se, alap fo kú ok ta tá si-ne ve lé si in téz mé -
nyek fej lesz té se, szo ci á lis szol gál ta tá sok és egész ség ügyi
alap el lá tás szín vo na lá nak ja ví tá sa),

b) te le pü lé si inf ra struk tú ra fej lesz té se (ön kor mány za ti
tu laj do nú köz le ke dé si há ló za tok fej lesz té se, köz vi lá gí tás
fej lesz té se, hul la dék gaz dál ko dá si pro jek tek, bel te rü le ti
víz ren de zés, csa pa dék víz-el ve ze tés, ke gye le ti inf ra struk -
tú ra fej lesz tés, bel te rü le ti zöld te rü le tek ki ala kí tá sa, köz in -
téz mé nyek aka dály men te sí té se),

c) te lep sze rû la kó kör ze tek ben meg va ló su ló fej lesz té -
sek tá mo ga tá sa,

d) fa lu- és ta nya gond no ki há ló zat fej lesz té se.

IV.

A kedvezményezett térségek besorolásának
feltételrendszere

1. Te rü let fej lesz té si szem pont ból ked vez mé nye zett
tér ség alatt a te rü le ti fej lett sé gi be so ro lás alap ján ked ve -
zõt le nebb hely zet ben lé võ kis tér sé ge ket kell ér te ni.

2. A kis tér sé gek te rü le ti fej lett ség alap ján tör té nõ be so -
ro lá sá nál – a me gyei jo gú vá ros sal ren del ke zõ kis tér sé gek
ki vé te lé vel – gaz da sá gi, inf ra struk tu rá lis, tár sa dal mi, szo -
ci á lis, fog lal koz ta tá si mu ta tók ból (öt mu ta tó cso port) kép -
zett komp lex mu ta tót szük sé ges figye lembe ven ni. A
komp lex mu ta tó ki szá mí tá sá nál hasz nált ada tok kö rét a
3. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3. A me gyei jo gú vá ros sal ren del ke zõ kis tér sé gek ese -
té ben a 2. pont ban sze rep lõ komp lex mu ta tó szá mí tá sát a
me gyei jo gú vá ros mu ta tó i val és a me gyei jo gú vá ros
 mutatói nél kül is in do kolt el vé gez ni. Ezen kis tér sé gek be -
so ro lá sá nál a két szá mí tá si mód szám ta ni át la gát kell
figye lembe ven ni.
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4. Ked vez mé nye zett kis tér sé gek nek mi nõ sül nek a hát -
rá nyos hely ze tû kis tér sé gek és ezen be lül a leg hát rá nyo -
sabb hely ze tû kis tér sé gek.

5. Hát rá nyos hely ze tû kis tér ség nek kell mi nõ sí te ni
azo kat a kis tér sé ge ket, ame lyek nek a komp lex mu ta tó ja
ki sebb, mint az összes kis tér ség komp lex mu ta tó já nak
 átlaga.

6. A hát rá nyos hely ze tû kis tér sé ge ken be lül azo kat a
leg ala cso nyabb komp lex mu ta tó val ren del ke zõ kis tér sé -
ge ket, ame lyek ben az or szág la kó né pes sé gé nek 15%-a él,
leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek nek kell mi nõ sí te ni.

7. Azok ra a leg ala cso nyabb komp lex mu ta tó val ren del -
ke zõ leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek re, ame lyek ben
az or szág la kó né pes sé gé nek 10%-a él, fel zár kóz ta tá suk
 érdekében alap ve tõ en eu ró pai uni ós for rá sok ra épít ve
komp lex prog ra mot kell ki dol goz ni, és an nak meg va ló sí -
tá sát ki e mel ten szük sé ges tá mo gat ni.

8. Azok ban a ré gi ók ban ahol az 5. pont sze rint meg -
határozott hát rá nyos hely ze tû kis tér sé gek la kó né pes sé ge
nem éri el a ré gió la kó né pes sé gé nek 30%-át, a ré gi ón be lü -
li ko hé zió erõ sí té se ér de ké ben a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná -
csok a 2. és a 3. pont sze rint meg ha tá ro zott komp lex mu -
tató figye lembe véte lével re gi o ná lis szem pont ból hát rá -
nyos hely ze tû kis tér sé ge ket je löl het nek ki. A re gi o ná lis
szem pont ból hát rá nyos hely ze tû kis tér sé gek ki je lö lé sé nél
a re gi o ná lis fej lesz té si ta nács a komp lex mu ta tó alap ján
be so rolt kis tér sé gek kö zül a be so ro lá si rang sor ban so ron
kö vet ke zõ és a ré gió te rü le tén lé võ kis tér sé ge ket ve he ti
figye lembe. A ré gió te rü le tén lé võ hát rá nyos hely ze tû és
a re gi o ná lis szem pont ból hát rá nyos hely ze tû kis tér sé gek
együt tes la kó né pes sé ge nem ha lad hat ja meg a ré gió la kó -
né pes sé gé nek 30%-át. A re gi o ná lis szem pont ból hát rá -
nyos hely ze tû kis tér sé gek la kó né pes sé gét a III. fe je zet
2. pont já ban meg ha tá ro zott tisz tán ha zai de cent ra li zált
for rá sok fel osz tá sá nál nem kell figye lembe ven ni.

9. A te le pü lé sek kö zött is je len tõ sek a fej lett ség be li kü -
lönb sé gek, ezért in do kolt meg ha tá roz ni egy részt a tár sa -
dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra -
dott nak mi nõ sí tett te le pü lé se ket, más részt a je len tõs mun -
ka nél kü li ség gel súj tott nak mi nõ sí tett te le pü lé se ket. A tár -
sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma -
ra dott nak mi nõ sí tett te le pü lé sek be so ro lá sá nál a gaz da sá -
gi, inf ra struk tu rá lis, tár sa dal mi, szo ci á lis, fog la koz ta tá si
mu ta tók ból kép zett komp lex mu ta tót kell figye lembe ven -
ni. A komp lex mu ta tó ki szá mí tá sá nál hasz nált ada tok
 körét a 3. szá mú mel lék let tar tal maz za. Tár sa dal mi-gaz da -
sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott nak kell
mi nõ sí te ni azo kat a te le pü lé se ket, ame lyek nek a komp lex
mu ta tó ja ki sebb, mint az összes te le pü lés komp lex mu ta tó -
já nak át la ga. Je len tõs mun ka nél kü li ség gel súj tott nak kell

mi nõ sí te ni azo kat a te le pü lé se ket, ame lyek ben a mun ka -
nél kü li sé gi arány szá mí tott mu ta tó ja meg ha lad ja az or szá -
gos át lag 1,75-sze re sét.

10. A tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem -
pont ból el ma ra dott nak vagy je len tõs mun ka nél kü li ség gel
súj tott nak mi nõ sí tett te le pü lé se ket a hát rá nyos, a tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott -
nak és je len tõs mun ka nél kü li ség gel súj tott nak mi nõ sí tett
te le pü lé se ket a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek kel
egyen lõ el bá nás ban szük sé ges ré sze sí te ni.

11. A ked vez mé nye zett kis tér sé gek és te le pü lé sek be -
so ro lá sá nál hasz nált di na mi kus mu ta tók ese té ben a ren del -
ke zés re ál ló utol só öt év idõ tar ta má nak ada ta it, a sta ti kus
mu ta tók ese té ben a ren del ke zés re ál ló leg fris sebb ada to kat 
kell fel hasz nál ni.

12. A ked vez mé nye zett kis tér sé ge ket és te le pü lé se ket,
a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa
ille té kességi te rü le té nek fe lül vizs gá la tát köve tõen, fe lül
kell vizs gál ni. A ked vez mé nye zett kis tér sé gek és te le pü lé -
sek kö ré bõl ki ke rü lõ kis tér sé ge ket és te le pü lé se ket a fej -
lesz té si cé lú tá mo ga tá sok igény be vé te lé nél egy évig át me -
ne ti leg ked vez mé nye zett nek in do kolt te kin te ni, ese tük ben 
a ked vez mé nye zett kis tér sé gek nél ala cso nyabb tá mo ga tá si 
in ten zi tást biz to sít va.

Záró rendelkezések

1. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy az or -
szág gyû lé si ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott fel ada tok meg -
valósítására ké szít sen In téz ke dé si Ter vet.

2. Ez az or szág gyû lé si ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján
lép ha tály ba. Egy ide jû leg a te rü let fej lesz té si tá mo ga tá sok
és a de cent ra li zá ció el ve i rõl, a ked vez mé nye zett tér sé gek
be so ro lá sá nak fel té tel rend sze ré rõl  szóló 24/2001.
(IV. 20.) OGY ha tá ro zat, va la mint az Or szá gos Te rü let fej -
lesz té si Kon cep ci ó ról  szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY ha tá -
ro zat „A te rü let fej lesz té si cé lok ér vé nye sí té sét szol gá ló
 intézmény- és esz köz rend szer fej lesz té si irá nyai” cí mû
V. fe je zet 3. pont b) pont ja ha tá lyát vesz ti.

3. A te rü let fej lesz té si szem pont ból ked vez mé nye zett
kis tér sé ge ket ezen or szág gyû lé si ha tá ro zat hatályba -
lépését köve tõen új ra meg kell ál la pí ta ni. A ked vez mé nye -
zett kis tér sé gek és te le pü lé sek kö rét a te le pü lé si ön kor -
mány za tok kis tér sé gi le ha tá ro lá sa mó do sí tá sát köve tõen
kell új ra meg ál la pí ta ni.

4. A tisz tán ha zai de cent ra li zált for rá sok fel osz tá sá nál,
va la mint a kis tér sé gek és a te le pü lé sek te rü let fej lesz té si
szem pon tú be so ro lá sá nál al kal ma zott mu ta tók ról és a szá -
mí tás mód sze ré rõl tá jé koz ta tó ki ad ványt kell ké szí te ni, és
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azt a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok, va la mint a te rü let fej -
lesz tés ben érin tett egyéb szer ve ze tek és in téz mé nyek ren -
del ke zé sé re kell bo csá ta ni.

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

Dr. Kis Zol tán s. k., Mór ing Jó zsef s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

1. számú melléklet
a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozathoz

Allokációs képlet a gazdaságfejlesztési célokat
szolgáló források régiók közötti felosztásához

A ré gi ók hoz ren delt, tisz tán ha zai de cent ra li zált pénz -
esz köz össze ge adott fel oszt ha tó ala pok mel lett, an nak egy 
fõ re ju tó GDP faj la gos mu ta tó ja és la kó né pes sé ge alap ján:

Di =
×

∑
D sum x

x
i

i

( )

ahol:
D(sum): a ré gi ók köz ti szét oszt ha tó összeg, il let ve

 annak meg ha tá ro zott ré sze, (Ft)
Di: az i ré gió ren del ke zés re ál ló de cent ra li zált

összeg, (Ft) (i=1–7)
ni: az i ré gió 1 fõ re ju tó GDP mu ta tó já nak az

ará nya az or szá gos át lag hoz vi szo nyít va
li: az i ré gió la kó né pes sé ge
xi = li×l/i: a ré gió la kó né pes sé gé nek és súly szá má nak

szor za ta
l/ni: az i ré gió súly szá ma

2. számú melléklet
a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozathoz

Allokációs képlet az önkormányzati fejlesztési célokat 
szolgáló területi kötöttséggel felhasználható források

régiók közötti felosztásához

A ré gi ók hoz ren delt, tisz tán ha zai de cent ra li zált
pénz esz köz össze ge adott fel oszt ha tó ala pok mel lett,
an nak egy fõ re ju tó GDP faj la gos mu ta tó ja és la kó né -
pes sé ge alap ján:

D
D sum x n

x n
D sum yi

j j

j j

j=
×

= ×
∑

( )
( )

ahol:
D(sum): a ré gi ók köz ti szét oszt ha tó összeg, il let ve

 annak meg ha tá ro zott ré sze, (Ft)
Dj: a j ré gió ren del ke zé sé re ál ló, de cent ra li zált

összeg, (Ft) (j=1–7)
nj: j ré gió la kó né pes sé ge

xj: j ré gió egy fõ re ju tó GDP-jé bõl kép zett a 0–1
in ter val lum ra ará nyos ve tí tés sel kép zett mu -
ta tó ja. Az x ér té ke a leg ked ve zõt le nebb ré -
gióban 1.000, a leg ked ve zõbb nél 0.000

xjnj: j ré gió né pes ség szá má nak és súly szá má nak
szor za ta

x nj j

j t

n

=
∑ :

7 ré gió sú lyo zott né pes ség szá má nak össze ge

x n

x n

y
j j

j j

j

n j

=
∑

=

1

j ré gió sú lyo zott né pes ség szá má nak ará nya az összes
né pes ség szám hoz

3. számú melléklet
a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozathoz

A kistérségek és települések társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális elmaradottságát/fejlettségét mérõ

komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre

I. Gaz da sá gi mu ta tók:
 

1. A mû kö dõ gaz da sá gi szer ve ze tek 1000 la kos ra ju tó
szá ma, db

2. A ke res ke del mi és ma gán szál lás he lye ken el töl tött
ven dég éj sza kák 1000 la kos ra ju tó szá ma, db

3. A kis ke res ke del mi bol tok 1000 la kos ra ju tó szá ma, db

4. A me zõ gaz da ság ban fog lal koz ta tot tak ará nya az
összes fog lal koz ta tot tak ból, %

5. A szol gál ta tás ban fog lal koz ta tot tak ará nya az összes
fog lal koz ta tot tak ból, %

6. A mû kö dõ gaz da sá gi szer ve ze tek szá má nak válto -
zása, %

7. Az ön kor mány za tok he lyi adó be vé te le, Ft

8. A tu do má nyos ku ta tók, fej lesz tõk 1000 la kos ra ju tó
szá ma, db*

II. Inf ra struk tu rá lis mu ta tók:
 

1. A köz üze mi víz há ló zat ba be kap csolt la ká sok ará nya, %

2. Az egy km víz ve ze ték-há ló zat ra ju tó zárt csa tor na -
há ló zat hossza, mé ter

3. A ve ze té kes gázt fo gyasz tó ház tar tá sok szá ma a
 lakásállomány szá za lé ká ban, %

4. A rend sze res hul la dék gyûj tés be be vont la ká sok ará -
nya, %

5. A hét köz na pi el érés mu ta tó ja

1204 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 15. szám



6. A te le fon-fõ ál lo má sok (ISDN-nel együtt) 1000 la -
kos ra ju tó szá ma, db

7. A ká bel te le ví zió elõ fi ze tõ i nek 1000 la kos ra ju tó
 száma, db

8. A szé les sá vú in ter net elõ fi ze tõk 1000 la kos ra ju tó
szá ma, fõ

9. A gyors for gal mi cso mó pon tok el érés mu ta tó ja

III. Tár sa dal mi mu ta tók:
 

1. Az épí tett 3-x szo bás la ká sok ará nya az idõ szak vé gi
la kás ál lo mány ból, %

2. A sze mély gép ko csik kor sze rint sú lyo zott 1000 la -
kos ra ju tó szá ma, db

3. Ván dor lá si kü lön bö zet; idõ szak kö ze pi 1000 fõ
 népességre ju tó évi át lag, fõ

4. Ha lá lo zá si rá ta (az 1000 la kos ra ju tó ha lá lo zá sok
szá ma), db

5. Az egy ál lan dó la kos ra ju tó szja-ala pot ké pe zõ jö ve -
de lem, Ft

6. Ur ba ni tás/ru ra li tás in de xe (az adott kis tér ség né pes -
sé gé nek hány%-a él 120 fõ/km2-nél na gyobb nép sû rû sé gû
te le pü lé sen), %*

7. Nép sû rû ség, fõ/km2**

IV. Szo ci á lis mu ta tók:
 

1. Fi a ta lo dá si in dex (a 15 éves nél fi a ta lab bak a 60-x
né pes ség szá za lé ká ban), %

2. A fog lal koz ta tott nél kü li ház tar tá sok ará nya, %
3. A 18-x éves, leg alább kö zép is ko lai érett sé gi vel ren -

del ke zõk ará nya, %
4. Az ön kor mány za tok ál tal rend sze res szo ci á lis se -

gély ben ré sze sí tet tek évi át la gos szá ma 1000 la kos ra, fõ
5. A rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tás ban ré sze -

sí tet tek ará nya a 0–24 éves né pes ség bõl, %

V. Fog lal koz ta tá si mu ta tók:
 

1. Nyil ván tar tott ál lás ke re sõk ará nya a mun ka ké pes
ko rú né pes ség bõl, % 2006 át la ga

2. Tar tó san – leg alább 12 hó nap ja fo lya ma to san – nyil -
ván tar tott ál lás ke re sõk ará nya a mun ka ké pes né pes ség -
bõl, %

3. Ak ti vi tá si rá ta, %

Ma gya rá zat:
* Csak a kis tér sé gi komp lex mu ta tó ki szá mí tá sá nál hasz nált mu ta tó.
** Csak tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra -

dott te le pü lé sek be so ro lá sá nál hasz nált mu ta tó.
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   Köz le mé nyek   

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

15/2007. (EüK. 16.) Gyf.
köz le mé nye

Kaj dacs K-9 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 sága a Kaj dacs Farm Kft.
(6075 Pá hi, Rá kó czi u. 2.) tu laj do ná ban ál ló és üze mel te té sé ben mû kö dõ Kaj dacs K-9 OKK szá mú kút vi zé nek bel sõ,
pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lás ban a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát – „Be at hus Aqua” el ne ve zés sel –
en ge dé lyez te (73-2/Gyf/2007.).

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

16/2007. (EüK. 16.) Gyf.
köz le mé nye

Vasszil vágy B-5 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 az Uni qu el le KFT (9747
Vasszil vágy, Rá kó czi u. 43.) tu laj do ná ban ál ló és üze mel te té sé ben mû kö dõ Vasszil vágy B-5 OKK szá mú kút vi zé nek
bel sõ, pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lás ban a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát – „Uni qu el le” el ne ve zés sel –
en ge dé lyez te (161-2/Gyf/2007.).



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

17/2007. (EüK. 16.) Gyf.
köz le mé nye

Ko mo ró K-12 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 VBMP 26 KFT (4622
Ko mo ró, Tán csics M. u. 15.) tu laj do ná ban ál ló és üze mel te té sé ben mû kö dõ Ko mo ró K-12 OKK szá mú kút vi zé nek
 belsõ, ki zá ró lag pa lac ko zá si cé lú felhaszná lásban – „Kár pá tok Gyön gye” el ne ve zés sel – a ter mé sze tes ás vány víz
meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te (72-5/Gyf/2007.).

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

18/2007. (EüK. 16.) Gyf.
köz le mé nye

Szent ki rály K-33 OKK szá mú kút el is mert ás vány vi ze törzs köny vé nek meg újí 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 sága a Szent ki rá lyi Ás vány -
víz KFT (1093 Bu da pest, Bor áros tér 7/1.) tu laj do ná ban ál ló és üze mel te té sé ben mû kö dõ Szent ki rály K-33 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 – „Szent ki rá lyi Ás vány víz” el ne ve zés sel – a ter mé sze -
tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát to vább ra is en ge dé lyez te (68/Gyf/2007.).

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

19/2007. (EüK. 16.) Gyf.
köz le mé nye

Mis kolc B-108 OKK szá mú kút el is mert ás vány vi ze törzs köny vé nek meg újí 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 Mis kol ci Likõr -
gyár Zrt. (3502 Mis kolc, Vi téz u. 13.) tu laj do ná ban ál ló és üze mel te té sé ben mû kö dõ Mis kolc B-108 OKK szá mú kút vi -
zé nek bel sõ, ki zá ró lag pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lásban – „Lil la fü re di ter mé sze tes ás vány víz” elneve zés sel – a ter mé -
sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát to vább ra is en ge dé lyez te (173/Gyf/2007.).

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

20/2007. (EüK. 16.) Gyf.
közleménye

Bán hor vá ti-Láz bérc He re di cse for rás el is mert ásvány vize törzs köny vé nek meg újí tásáról

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 az Evi tal-Aqua Kft.
(3642 Bán hor vá ti-Láz bérc 0208/5 hrsz.) tu laj do ná ban ál ló és üze mel te té sé ben mû kö dõ He re di cse for rás vi zé nek bel sõ,
ki zá ró lag pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lás ban – „Au ra ter mé sze tes ás vány víz” el ne ve zés sel – a ter mé sze tes ás vány víz
meg ne ve zés hasz ná la tát to vább ra is en ge dé lyez te (145/Gyf/2007.).
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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

21/2007. (EüK. 16.) Gyf.
köz le mé nye

Kis vár da B-158 OKK szá mú kút el is mert ás vány vi ze törzs köny vé nek
meg újí 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 Vár da-Drink Zrt. (4600
Kis vár da, Te mes vá ri u. 4.) tu laj do ná ban ál ló és üze mel te té sé ben mû kö dõ Kis vár da B-158 OKK szá mú kút vi zé nek bel -
sõ, ki zá ró lag pa lac ko zá si cé lú felhaszná lásban – „Kis kú ti” el ne ve zés sel – a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz -
ná la tát to vább ra is en ge dé lyez te (111-1/Gyf/2007.).

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

22/2007. (EüK. 16.) Gyf.
köz le mé nye

Al ber tir sa K-124 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 az Aqu a rius-Aqua KFT
(2700 Ceg léd, Kút u.14.) tu laj do ná ban ál ló és üzemel te té sé ben mû kö dõ Al ber tir sa K-124 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 a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát – „Ve ri tas Gold” el ne ve zés sel –
en ge dé lyez te (328/Gyf/2007.).

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

23/2007. (EüK. 16.) Gyf.
köz le mé nye

Bük K-16 OKK szá mú kút vize szá má ra gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Bü ki Gyógy für dõ
Zrt. (9740 Bük für dõ, Ter mál krt. 2.) fenn tar tá sá ban ál ló és üze mel te té sé ben mû kö dõ Bük K-16 OKK szá mú kút vi zé nek
kül sõ (für dé si cé lú) fel hasz ná lá sá nál – „Bük aqua” el ne ve zés sel – a gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(353/Gyf/2006.).
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Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak

24/2007. (EüK. 16.) Gyf.
köz le mé nye

Fe hér gyar mat B-102 OKK szá mú kút vize szá má ra gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Szat már-Be re gi Kór ház és
Gyógy für dõ (4900 Fe hér gyar mat, Dam ja nich u. 1.) tu laj do ná ban ál ló és üze mel te té sé ben mû kö dõ Fe hér gyar mat B-102
OKK szá mú kút vi zé nek kül sõ (für dé si cé lú) fel hasz ná lá sá nál a gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(108-2/Gyf/2007.).

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

25/2006. (Eü K. 16.) Gyf.
köz le mé nye

Haj dú szo bosz ló B-69 OKK szá mú kút vi zét gyógy víz zé mi nõ sí tõ ha tá ro zat
 vissza vo ná 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 Hun ga ros pa Haj dú szo -
bosz lói Gyógy für dõ és Egész ség tu risz ti kai Zrt. (4200 Haj dú szo bosz ló, Szent Ist ván park 1-3.) tu laj do ná ban lé võ Haj dú -
szo bosz ló B-69 OKK szá mú kút vi zét gyógy víz zé minõ sí tõ 229.031/1938BM szá mú ha tá ro za tot visz szavonja
(243-1/Gyf/2007.).

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

26/2007. (EüK. 16.) Gyf.
köz le mé nye

Barcs B-37 OKK szá mú kút vize szá má ra gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Barcs Vá ros Ön -
kormányzat Vá ros gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá ga (7570 Barcs, Szé che nyi u. 48.) tu laj do ná ban ál ló és üzemeltetésé ben
mûkö dõ Barcs B-37 OKK szá mú kút vi zé nek kül sõ (fürdé si cé lú) fel hasz ná lá sá nál a gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tát 
– „Bar csi gyógy víz” el ne ve zés sel – en ge dé lyez te (107/Gyf/2007.), egy ide jû leg a kút vi zét ásvány vízzé mi nõ sí tõ
499-4/Gyf/2006. szá mú ha tá ro za tot vissza von ta.
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Ba bó csa Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 1 190 578 – 1 190 578 1 230 936 975 1 231 911
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 714 – 1 714 541 164 705
II. Tár gyi esz kö zök 642 968 – 642 969 713 360 – 714 171
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 106 – 1 106 206 – 206
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 544 790 – 544 790 516 829 – 516 829
B) FORGÓESZKÖZÖK 18 935 – 18 935 18 450 – 18 450

I. Kész le tek 1 804 – 1 804 1 223 – 1 223
II. Kö ve te lé sek 1 708 – 1 708 2 251 – 2 251
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 4 410 – 4 410 2 844 – 2 844
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 013 – 11 013 12 132 – 12 132

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 209 513 – 1 209 513 1 249 386 975 1 250 361

D) SAJÁT TÕKE 1 165 714 –18 905 1 146 809 1 212 657 975 1 213 632
1. In du ló tõ ke 41 820 – 41 820 41 820 – 41 820
2. Tõ ke vál to zá sok 1 123 894 –18 905 1 104 989 1 170 837 975 1 171 182

E) TARTALÉKOK –716 – –716 –829 – –829
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –716 – –716 –829 – –829
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 44 515 18 905 63 420 37 558 – 37 558
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 4 201 – 4 201 1 889 – 1 889
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 24 175 18 905 43 080 19 864 – 19 864
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 139 – 16 139 15 805 – 15 805

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 209 513 – 1 209 513 1 249 386 975 1 250 361

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

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 232 936 229 301 222 080
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 71 326 72 228 70 292
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 102 517 115 579 118 540
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 49 189 56 187 58 842
05. Vég le ges pénz esz köz át adá sok, egyéb tá mo ga tás – 6 243 6 112
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás 78 304 77 884 75 225
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 668 18 641 17 187
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adás 1 889 1 889 1 889
11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 1 085 1 085 1 085
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 540 914 579 037 571 252
14. Hosszú le já ra tú hi te lek – – –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Rö vid le já ra tú hi te lek 6 076 6 076 2 574
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt megt. ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 6 076 6 076 2 574
19. Pénz for gal mi ki adá sok 546 990 585 113 573 826
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 000 1 000 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 1 119
23. Ki adá sok össze sen 547 990 586 113 574 945
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 34 067 36 549 38 679
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 124 289 129 032 131 930
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 76 663 84 843 89 866
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel – 270 1 514
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel – – 2 655
29. 28.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 1 946
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 24 298 19 466 19 568
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel 51 970 51 537 55 680
32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 205 349 233 152 233 821
33. 32.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 205 349 233 152 233 152
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 516 636 554 759 573 713
37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 29 650 29 650 –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 29 650 29 650 –
42. Pénz for gal mi be vé te lek 546 286 584 409 573 713
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 1 704 1 704 7 092
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – –334
46. Be vé te lek össze sen 547 990 586 113 580 471
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –23 574 –23 574 9 553
48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 23 574 23 574 –2 574
49. To vább adá si cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – – –1 453

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 4 410 – 4 410 2 844 – 2 844
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –5 126 – –5 126 –3 673 – –3 673
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 –716 – –716 –829 – –829
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –4 156 – –4 156 –846 – –846
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 –4 872 – –4 872 –1 675 – –1 675
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 – – – 669 – 669
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 1 115 – 1 115 1 564 – 1 564

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ba bó csa Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett éves 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 be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, to váb bá a vo nat ko zó kor mány ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi -
te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló az ön kor mány zat 2006. évi költ ség ve té se tel je sí té sé rõl, a 2006.
de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz ha tó és
va lós ké pet ad.

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

Bal ma zúj vá ros Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 6 954 914 +1 251 505 8 206 419 8 549 070 – 8 549 070
I. Im ma te ri á lis ja vak 10 628 – 10 628 8 450 – 8 450

II. Tár gyi esz kö zök 5 955 726 +1 251 505 7 207 231 4 991 601 – 4 991 601
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 217 583 – 217 583 216 799 – 216 799
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 770 977 – 770 977 3 332 220 – 3 332 220
B) FORGÓESZKÖZÖK 509 018 – 509 018 182 807 – 182 807

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 188 324 – 188 324 51 617 – 51 617

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 197 630 – 197 630 1 504 – 1 504
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 123 064 – 123 064 129 686 – 129 686

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 7 463 932 +1 251 505 8 715 437 8 731 877 – 8 731 877
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 6 916 771 –329 115 6 587 656 8 402 367 – 8 402 367
1. In du ló tõ ke 481 602 – 481 602 481 602 – 481 602
2. Tõ ke vál to zá sok 6 435 169 –329 115 6 106 054 7 920 765 – 7 920 765
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 173 421 – 173 421 –129 922 – –129 922
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 173 421 – 173 421 –129 922 – –129 922

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – +1 580 620 – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 373 740 – 1 954 360 459 432 – 459 432

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 28 716 +1 580 620 28 716 14 583 – 14 583
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 197 751 – 1 778 371 183 737 – 183 737

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 147 273 – 147 273 261 112 – 261 112

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 7 463 932 +1 251 505 8 715 437 8 731 877 – 8 731 877

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 1 113 769 1 192 062 1 158 801
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 344 580 366 436 359 291
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 510 304 616 983 607 058
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 443 291 369 611 375 691
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 235 517 257 768 257 717
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 19 214 27 073 26 208
07. Fel újí tás – 31 846 31 888
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 426 784 2 111 584 2 101 714
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
– 87 932 70 056

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – 1 976 2 039
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – 103 103
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 4 093 459 5 061 575 4 990 566
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 107 364 107 378 107 378
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 50 000 50 000 50 000
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 157 364 157 378 157 378
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 4 258 823 5 218 952 5 147 944
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 108 819 4 598 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 6 622
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 4 359 642 5 223 550 5 154 566
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 284 249 856 724 751 542
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 122 808 1 126 299 1 124 044
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 78 599 162 811 160 789
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz-

át vé te lek
20 000 29 810 9 810

28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 117 349 117 349 5 352
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 954 954 5 102
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 116 700 126 123 126 123
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -
te lek

815 801 790 021 789 019

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 1 746 742 1 789 556 1 789 520
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 746 742 1 789 556 1 789 520
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 462 970 1 017
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – 22
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
4 302 710 4 999 663 4 757 238

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 54 932 87 098 87 363
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 54 932 87 098 87 363
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 4 357 642 5 086 761 4 844 601
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 2 000 136 789 138 337
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 116 714
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 4 359 642 5 223 550 5 099 652
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)]
102 432 70 280 –94 991

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) –102 432 –70 280 –70 015
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – 110 092

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 193 530 – 193 530 279 – 279
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –20 109 – –20 109 –130 201 – –130 201
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 24 541 – 25 541 29 528 – 29 528
 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) 148 880 – 148 880 –159 450 – –159 450
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –7 100 – –7 100 –10 718 – –10 718
 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) 141 780 – 141 780 –170 168 – –170 168
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 137 504 – 137 504 15 999 – 15 999
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 4 276 – 4 276 – – –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Bal ma zúj vá ros Vá ros Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett össze vont éves beszá -
molóját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan -
dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról,
hogy az egy sze rû sí tett össze vont éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, to váb bá a vo nat ko zó kor mány ren de let ben
fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló az ön kor mány zat 2006. évi költ ség ve té se tel je sí té sé rõl a 2006.
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.

Gyö kös Mi hály né s. k.,
könyv vizs gá ló

Be rek für dõ Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 523 257 – 3 523 257 3 658 318 – 3 658 318
I. Im ma te ri á lis ja vak 5 777 – 5 777 7 439 – 7 439
II. Tár gyi esz kö zök 3 490 878 – 3 490 878 3 640 052
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 4 663 – 4 663 4 869 – 4 869
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 21 939 – 21 939 15 958 – 15 958
B) FORGÓESZKÖZÖK 67 583 – 67 583 41 975 – 41 975

I. Kész le tek 1 038 – 1 038 760 – 760
II. Kö ve te lé sek 27 626 – 27 626 10 306 – 10 306
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 24 367 – 24 367 15 601 – 15 601
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 552 – 14 552 15 308 – 15 308

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 590 840 – 3 590 840 3 700 293 – 3 700 293

D) SAJÁT TÕKE 3 395 056 – 3 395 056 3 416 491 – 3 416 491
1. In du ló tõ ke 26 – 26 26 – 26
2. Tõ ke vál to zá sok 3 394 030 – 3 394 030 3 416 465 – 3 416 465
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 29 054 – 29 054 21 292 – 21 292
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 29 054 – 29 054 21 292 – 21 292
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 167 730 – 167 730 252 510 – 262 510
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 144 605 – 144 605 233 803 – 233 803
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 13 260 – 13 260 19 090 – 19 090
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 865 – 9 865 9 617 – 9 617

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 590 840 – 3 590 840 3 700 293 – 3 700 293
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

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 210 867 210 207 196 818
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 63 961 63 741 60 601
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 236 315 266 435 260 425
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 20 650 19 338 18 213
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 17 650 28 263 28 263
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 2 350 2 350 2 436
07. Fel újí tás 98 232 114 047 107 357
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 69 900 78 584 101 790
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adás 1 000 1 100 1 100
11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 1 000 1 000 1 000
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 721 925 785 065 778 003
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 6 125 6 125 5 027
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt megt. ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 6 125 6 125 5 027
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 728 050 791 190 783 030
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 27 627 17 952 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 756
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 755 677 809 142 783 786
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 364 545 364 545 362 406
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 159 940 159 274 156 601
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 2 711 10 834 12 597
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel – 2 665 2 665
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel 7 800 7 800 5 849
29. 28.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 7 800 7 800 5 256
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 12 600 3 162 3 162
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel 37 107 48 991 48 991
32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 66 313 72 650 78 719
33. 32.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 66 313 72 650 72 650
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 740 740 919
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 

(24+…+28+30+31+32+34+35) 651 756 670 661 671 909
37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 70 000 103 359 103 359
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 70 000 103 359 103 359
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+31) 721 756 774 020 775 268
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 33 921 35 122 35 122
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – –248
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 755 677 809 142 810 142
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20) –63 875 –97 234 –70 972
48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–18) 63 875 97 234 98 332
49. To vább adá si cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (44–21) – – –
50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –1 004
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 24 367 – 24 367 15 601 – 15 601
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 4 687 – 4 687 5 691 – 5 691
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

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

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

(1±2–3–4) 29 054 – 29 054 21 292 – 21 292
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 5 136 *932 6 068 4 818 – 4 818
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) 34 190 932 35 122 26 110 – 26 110
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 547 – 547 – – –
13. 10.-bõl sza bad pénz ma rad vány 33 643 – 34 575 26 110 – 26 110

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Be rek für dõ Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an nak ré -
sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal -
tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí -
tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le -
zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek
szerint készítették el.

A 2006. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló a Be rek für dõ Köz sé gi Ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és
jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

Vá ri Im re s. k.,
könyv vizs gá ló
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Bor drog kis fa lud Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 1 284 567 – 1 284 567 1 457 049 – 1 457 049
I. Im ma te ri á lis ja vak 170 – 170 97 – 97
II. Tár gyi esz kö zök 832 481 – 832 481 1 019 921 – 1 018 921
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 14 469 – 14 469 15 110 – 15 110
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 437 447 – 437 447 422 921 – 422 921
B) FORGÓESZKÖZÖK 20 127 – 20 127 4 535 – 4 535

I. Kész le tek 381 – 381 310 – 310
II. Kö ve te lé sek 4 808 – 4 808 1 491 – 1 491
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 14 916 – 14 916 2 733 – 2 733
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 22 – 22 1 – 1

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 304 694 – 1 304 694 1 461 584 – 1 461 584

D) SAJÁT TÕKE 1 264 562 – 1 264 562 1 398 236 – 1 398 236
1. In du ló tõ ke 7 637 – 7 637 7 637 – 7 637
2. Tõ ke vál to zá sok 1 256 925 – 1 256 925 1 390 599 – 1 390 599
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 10 840 – 10 840 –1 079 – –1 079
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 10 840 – 10 840 –1 079 – –1 079
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 29 292 – 29 292 64 427 – 64 427
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 2 398 – 2 398 16 849 – 16 849
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 22 796 – 22 796 43 765 – 43 765
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 4 098 – 4 098 3 813 – 3 813

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 304 694 – 1 304 694 1 461 584 – 1 461 584

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

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 98 244 97 745 92 352
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 31 828 32 138 28 650
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 45 634 61 798 48 269
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 18 384 22 912 20 709
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 2 140 2 140 1 631
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás 117 672 122 072 59 821
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 152 704 152 760 146 797
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás – – 768
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adás 210 364 364
11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 466 816 491 929 399 361
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Hosszú le já ra tú hi te lek 2 993 2 993 2 993
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 12 000 17 000 17 000
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt megt. ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 14 993 19 993 19 993
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 481 809 511 922 419 354
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 6 343 6 343 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –21
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 488 152 518 265 419 333
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 17 865 18 705 19 177
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 60 294 58 426 57 044
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 25 176 25 176 22 550
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel – – 1 170
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel – 6 780 15 417
29. 28.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 103 240 103 240 –
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel – – 988
32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 177 968 246 536 241 333
33. 32.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 177 967 246 536 241 333
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 

(24+…+28+30+31+32+34+35) 384 543 458 863 357 679
37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 20 000 44 770 44 756
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 71 609 5 000 5 000
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 91 609 49 770 49 756
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 476 152 508 633 407 435
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 12 000 9 632 10 840
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – –282
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 488 152 518 265 417 993
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20) 

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)] –76 616 –29 777 –30 842
48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–18) 76 616 29 777 29 763
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21) – – –
50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –261

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 14 912 – 14 912 2 732 – 2 732
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –4 072 – –4 072 –3 811 – –3 811
3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) 1 672 – 1 672 1 354 – 1 354
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 
(1±2–3–4) 9 168 – 9 168 –2 433 – –2 433

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 474 – 474 –943 – –943
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) 9 642 – 9 642 –3 376 – –3 376
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. Kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 9 642 – 9 642 – – –
13. Sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Bod rog kis fa lud Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an -
nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban
fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy -
sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek 
sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si beszámoló Bodrogkisfalud Községi Önkormányzat vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

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

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

Bo kod Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 516 626 – 516 626 546 495 – 546 495
I. Im ma te ri á lis ja vak 668 – 668 848 – 848
II. Tár gyi esz kö zök 312 801 – 312 801 350 271 – 350 271
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 085 – 3 085 3 085 – 3 085
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 200 072 – 200 072 192 291 – 192 291
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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 31 789 – 31 789 24 424 – 24 424
I. Kész le tek 23 – 23 – – –
II. Kö ve te lé sek 16 484 – 16 484 11 867 – 11 867
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 6 829 – 6 859 2 991 – 2 991
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 453 – 8 453 9 566 – 9 566

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 548 415 – 548 415 570 919 – 570 919

D) SAJÁT TÕKE 500 473 – 500 473 514 097 – 514 097
1. In du ló tõ ke 47 228 – 47 228 47 228 – 47 228
2. Tõ ke vál to zá sok 453 245 – 453 245 466 869 – 466 869
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 7 050 – 7 050 3 462 – 3 462
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 7 050 – 7 050 3 462 – 3 462
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 40 892 – 40 892 53 360 – 53 360
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 10 064 – 10 064 960 – 960
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 22 596 – 22 596 43 305 – 43 305
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 232 – 8 232  9095 – 9 095

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 548 415 – 548 415 570 919 – 570 919

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

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 125 656 153 896 146 494
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 38 877 46 254 45 573
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 64 090 77 900 70 146
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 2 400 7 060 8 074
05. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 500 22 142 22 212
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 14 637 30 474 30 396
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 248 260 339 826 324 370
09. Hi te lek, köl csö nök  ki adá sai 6 300 6 300 6 300
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 6 300 6 300 6 300
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 254 560 346 126 330 670
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 4 565 1 497 –
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 1 113
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 259 125 347 623 331 783
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 18 678 20 539 25 0700
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 128 917 129 211 114 627
18. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek 3 200 26 012 25 817
19. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel 1 064 7 370 7 417
20. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel – – –
21. 20.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
22. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 12 000 12 000 11 498
23. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel 4 750 8 286 8 655

1220 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 15. szám



Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

24. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 90 516 118 049 116 998
25. 32.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 90 516 118 049 114 892
26. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
27. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
28. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 

(16+17+18+19+20+22+23+24+26+27) 259 125 321 467 310 082
29. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
30. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le – 17 000 17 000
31. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
32. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
33. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (29+32) – 17 000 17 000
34. Pénz for gal mi be vé te lek (28+33) 259 125 338 467 327 082
35. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 9 156 9 156
36. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
37. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – 875
38. Be vé te lek össze sen (34+35+36+37) 259 125 347 623 337 113
39. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 6 300 –10 700 –5 132
40. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye –6 300 10 700 10 700
41. To vább adá si cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – – –
42. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge – – –238

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

2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 6 809 – 6 809 2 983 – 2 983
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) 241 – 241 479 – 4 79
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad-

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

ered mé nye (–) – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 7 050 – 7 050 3 462 – 3 462
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 2 106 – 2 106 2 480 – 2 480
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 9 156 – 9 156 5 942 – 5 942
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

ma rad vány 3 170 – 3 170 5 942 – 5 942
13. 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 5 986 – 5 986 – – –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

Az éves egy sze rû sí tett be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben és az ál ta lá nos szám vi te li el vek ben fog lal tak sze rint ál lí -
tot ták össze. Az éves be szá mo lót az ön kor mány zat va gyo ni, költ ség ve té si tel je sí té sé rõl és a pénzmaradványról valós
képet ad.

Bo gáth né Bát ki Edit s. k.,
könyv vizs gá ló

Bu da pest I. ke rü let, Bu da vár Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 13 414 809 – 13 414 809 13 237 726 – 13 237 726
I. Im ma te ri á lis ja vak 39 215 – 39 215 38 847 – 38 847

II. Tár gyi esz kö zök 9 186 163 – 9 186 163 9 282 245 – 9 282 245
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 768 475 – 768 475 586 241 – 586 241
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 3 420 956 – 3 420 956 3 330 393 – 3 330 393
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 919 506 – 1 919 506 2 213 040 – 2 213 040

I. Kész le tek 153 – 153 274 – 274
II. Kö ve te lé sek 304 728 – 304 728 324 890 – 324 890

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 490 828 – 1 490 828 1 745 199 – 1 745 199
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 123 797 – 123 797 142 677 – 142 677

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 15 334 315 – 15 334 315 15 450 766 – 15 450 766

D) SAJÁT TÕKE 13 599 428 – 13 599 428 13 439 295 – 13 439 295
1. In du ló tõ ke 2 979 220 – 2 979 220 2 979 220 – 2 979 220
2. Tõ ke vál to zá sok 10 563 703 – 10 563 703 10 460 075 – 10 460 075
3. Ér té ke lé si tar ta lék 56 505 – 56 505 – – –

E) TARTALÉKOK 1 462 783 – 1 462 783 1 709 099 – 1 709 099
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 462 783 – 1 462 783 1 709 099 – 1 709 099

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 272 104 – 272 104 302 372 – 302 372

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 350 – 350 1 023 – 1 023
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 114 954 – 114 954 122 572 – 122 572

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 156 800 – 156 800 178 777 – 178 777

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 15 334 315 – 15 334 315 15 450 766 – 15 450 766
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 2 134 489 2 261 151 2 138 933
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 663 785 703 742 659 366
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 2 254 292 2 630 433 2 321 067
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 116 900 183 881 336 655
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 45 140 82 043 67 710
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 12 674 13 874 14 920
07. Fel újí tás 705 000 589 154 418 003
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 279 000 411 482 191 859
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 13 000 32 000 20 480
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
7 500 190 669 99 933

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 12 00 31 534 19 740
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 6 243 780 7 129 963 6 288 036
14. Hosszú le já ra tú hi te lek – – –
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 4 500 4 500 3 221
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 4 500 4 500 3 221
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 6 248 280 7 134 463 6 291 257
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 569 921 831 078 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 18 880
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 6 818 201 7 965 541 6 310 137
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 631 141 652 365 623 700
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 3 571 906 3 714 932 3 738 595
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 287 767 309 791 475 689
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz-

át vé te lek
130 4 078 4 336

28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 916 000 746 334 738 731
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 385 000 445 000 417 033
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 135 000 150 000 15 000
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
– 16 000 16 000

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 798 257 861 460 912 167
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 798 257 861 460 861 461
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 13 000 13 000 13 335
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
6 353 201 6 467 960 6 537 573

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 265 000 1 939 –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 265 000 1 939 –
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 6 618 201 6 469 899 6 537 573
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 200 000 1 495 642 961 664
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –23 347
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 6 818 201 7 965 541 7 475 890
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)]
–260 500 2 561 1 211 201

48. To vább adá si (le bo nyo lí tá si cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge
(44–21)

260 500 –2 561 –3 221

49. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–18) – – –
50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –42 227
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 1 453 546 – 1 453 546 1 657 635 – 1 657 635
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 9 237 – 9 237 51 464 – 51 464
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 244 914 – 244 914 712 637 – 712 637
 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) 1 217 869 – 1 217 869 996 462 – 996 462
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –29 814 – –29 814 –13 804 – –13 804
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

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

(5±6±7±8±9) 1 188 055 – 1 188 055 982 658 – 982 658
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 3 893 – 3 893 2 556 – 2 556
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 272 493 – 272 493 139 356 – 139 356
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 911 669 – 911 669 840 746 – 840 746

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Bu da pest I. ke rü let, Bu da vár Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett össze vont éves
költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti
könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got
sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, to váb bá a vo nat ko zó kor -
mány ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett össze vont éves be szá mo ló az ön kor mány zat 2006. évi költ ség ve té se tel je sí té sé -
rõl, a 2006. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl
meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Dr. Sze bel lé di Ist ván s. k.,
könyv vizs gá ló
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Csó ka kõ Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 1 602 423 – 1 602 423 1 718 169 – 1 718 169
I. Im ma te ri á lis ja vak 9 044 – 9 044 6 059 – 6 059
II. Tár gyi esz kö zök 1 155 107 – 1 155 107 686 489 – 686 489
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 7 284 – 7 284 7 721 – 7 721
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 430 988 – 430 988 1 017 900 – 1 017 900
B) FORGÓESZKÖZÖK 78 092 – 78 092 76 755 – 76 755

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 73 333 – 73 333 72 641 – 72 641
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 3 887 – 3 887 192 – 192
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 872 – 872 3 922 – 3 922

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 680 515 – 1 680 515 1 794 924 – 1 794 924

D) SAJÁT TÕKE 1 487 530 – 1 487 530 1 602 759 – 1 602 759
1. In du ló tõ ke 15 564 – 15 564 15 564 – 15 546
2. Tõ ke vál to zá sok 1 471 966 – 1 471 966 1 587 195 – 1 587 195
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – – – – – –

E) TARTALÉKOK –15 623 – –15 623 –10 038 – –10 038
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –15 623 – –15 623 –10 038 – –10 038
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 208 608 – 208 608 202 203 – 202 203
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 48 317 – 48 317 85 528 – 85 528
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 139 909 – 139 909 102 523 – 102 523
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 20 382 – 20 382 14 152 – 14 152

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 680 515 – 1 680 515 1 794 924 – 1 794 924

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

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 25 995 29 344 28 526
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 7 801 9 163 8 970
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 25 974 41 748 40 326
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 29 396 35 162 34 674
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 1 190 2 086 1 985
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás – 11 786 11 644
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 146 730 200 578 199 271
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 700 22 611 22 584
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adás 676 1 513 1 513
11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – 150 150
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 238 462 354 141 349 643
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Hosszú le já ra tú hi te lek 38 897 84 097 84 097
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 37 159 25 399 25 299
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt megt. ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 76 056 109 496 109 396
19. Pénz for gal mi ki adá sok 314 518 463 637 459 039
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 47 922 2 119 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 3 050
23. Ki adá sok össze sen 362 440 465 756 462 089
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 202 1 683 2 213
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 61 677 62 337 61 506
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 6 190 16 742 18 107
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel – 1 963 1 976
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel 119 000 59 025 59 025
29. 28.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 119 000 59 025 59 025
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 135 135 150 279 147 960
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel 6 000 27 999 28 206
32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 4 248 12 725 14 580
33. 32.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 4 248 12 725 12 725
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – 86
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 333 452 332 753 333 659
37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – 130 966 130 965
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 28 988 – –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 28 988 130 966 130 965
42. Pénz for gal mi be vé te lek 362 440 463 719 464 624
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 2 037 2 037
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – –6 230
46. Be vé te lek össze sen 362 440 465 756 460 431
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 47 068 –21 470 –13 947

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 3 887 – 3 887 192 – 192
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –19 510 – –19 510 –10 230 – –10 230
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

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

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány –15 623 – –15 623 –10 038 – –10 038
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 –744 – –744 707 – 707
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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 –16 367 – –16 367 –9 331 – –9 331

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló Csó ka kõ Ön kor mány zat 2006. de cem ber 31-én fenn ál ló va -
gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

Jan csó Éva s. k.,
könyv vizs gá ló

Dég Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 844 957 214 845 171 826 705 – 826 705
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 934 172 3 106 2 296 – 2 296

II. Tár gyi esz kö zök 835 172 42 835 214 816 426 – 816 426
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 5 274 – 5 274 6 683 – 6 683
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 1 577 – 1 577 1 300 – 1 300
B) FORGÓESZKÖZÖK 20 525 – 20 525 13 029 – 13 029

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 2 392 – 2 393 3 600 – 3 600

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 9 544 – 9 544 1 536 1 536
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 589 – 8 589 7 893 – 7 893

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 865 482 214 865 696 839 734 – 839 734
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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 791 540 214 791 754 771 493 – 771 493
1. In du ló tõ ke 13 894 – 13 894 13 894 – 13 894
2. Tõ ke vál to zá sok 777 646 214 791 754 771 493 – 771 493

E) TARTALÉKOK 5 420 – 5 420 –2 649 – –2 649
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 5 420 – 5 420 –2 649 – –2 649

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 68 522 – 68 522 70 890 – 70 890

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 40 596 – 40 596 29 845 – 29 845
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 15 213 – 15 213 28 967 – 28 967

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 713 – 17 713 12 078 – 12 078

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 865 482 214 865 696 839 734 – 839 734

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 112 425 148 928 147 860
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 48 888 47 359 46 078
03. Do lo gi ki adá sok 76 706 95 748 88 244
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 10 681 12 918 12 056
05. El lá tot tak jut ta tá sai 21 790 23 270 20 968
06. Fel újí tás – 3 052 3 050
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 50 374 47 596 6 472
08. Hi te lek ki adá sai 10 751 10 751 10 750
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 331 615 389 622 335 478
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 10 508 24 219 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –696
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 342 123 413 841 334 782
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 20 326 26 018 20 519
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 118 859 123 852 123 052
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 37 220 26 764 7 377
17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 600 600 600
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 164 343 191 884 160 843
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 118 201 137 825 137 825
20. Hi te lek be vé te lei 37 923 35 887 15 618
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) 378 671 404 405 327 409
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 4 745 8 836 8 836
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –635
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 383 416 413 241 335 610
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 9544 – 9544 1536 – 1536
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –4124 – –4124 –4185 – –4185
 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) 5420 – 5420 –2649 – –2649
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –1362 – –1362 1746 – 1746
 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) 4058 – 4058 –903 – –903
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 Dég Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett össze vont éves be szá mo ló ját, an nak
ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog -
lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû -
sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, to váb bá a vo nat ko zó kor mány -
ren de let sze rint ké szí tet ték el.

A be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2006. 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.

Po vol nik György né s. k.,
könyv vizs gá ló
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Encs Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 168 859 – 4 168 859 4 562 900 – 4 562 900
I. Im ma te ri á lis ja vak 29 166 – 29 166 29 186 – 4 053 935
II. Tár gyi esz kö zök 3 646 732 – 3 646 732 4 053 935 – 4 053 935
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 175 029 – 175 029 174 434 – 174 434
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 317 932 – 317 932 305 345 – 305 345
B) FORGÓESZKÖZÖK 299 324 – 299 324 255 998 – 255 998

I. Kész le tek 10 365 – 10 365 17 734 – 17 734
II. Kö ve te lé sek 44 529 – 44 529 15 777 – 15 777
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 150 225 – 150 225 88 066 – 88 066
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 94 205 – 94 205 134 421 – 134 421

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 468 183 – 4 468 183 4 818 898 – 4 818 898

D) SAJÁT TÕKE 3 899 597 – 3 899 597 4 148 482 – 4 148 482
1. In du ló tõ ke 302 890 – 302 890 302 890 – 302 890
2. Tõ ke vál to zá sok 3 596 707 – 3 596 707 3 845 592 – 3 845 592
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 190 890 – 190 890 132 557 – 132 557
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 190 890 – 190 890 132 557 – 132 557
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 377 696 – 377 696 537 859 – 537 859
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 158 531 – 158 531
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 324 156 – 324 156 289 398 – 289 398
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 53 540 – 53 540 89 930 – 89 930

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 468 183 – 4 468 183 4 818 898 – 4 818 898

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

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 938 188 955 772 913 671
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 292 106 297 944 288 564
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 4 639 942 559 988 527 610
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 296 916 257 297 224 138
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 89 031 138 134 137 333
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 500 738 736
07. Fel újí tás 683 400 678 755 214 230
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 430 137 443 471 250 368
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás – 6 423 7 271
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adás 37 036 37 224 17 452
11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 7 407 256 3 375 746 2 581 373
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Hosszú le já ra tú hi te lek – 61 540 61 540
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 91 540 30 000 10 000
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt megt. ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 91 540 91 540 71 540
19. Pénz for gal mi ki adá sok 7 498 796 3 467 286 2 652 913
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 032 3 032 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 40 216
23. Ki adá sok össze sen 7 501 828 3 470 318 2 693 129
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 167 553 197 417 167 544
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 665 040 694 782 719 453
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 276 277 327 003 310 046
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel 400 880 1 168
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel 18 000 60 445 52 227
29. 28.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 12 000 54 445 49 427
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 1 103 492 875 320 182 477
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel – 6 326 10 901
32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 822 563 1 047 357 1 052 629
33. 32.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 822 563 1 047 357 1 047 357
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – 595
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 3 053 325 3 209 530 2 497 140
37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – – 87 440
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 123 503 63 831 10 000
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 123 503 63 831 97 440
42. Pénz for gal mi be vé te lek 3 176 828 3 273 361 2 594 580
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 149 000 196 957 206 497
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – 34 221
46. Be vé te lek össze sen 3 325 828 3 470 318 2 835 298
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –4 207 963 27 709 122 264
48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 31 963 –27 709 25 900
49. To vább adá si cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – – –
50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge – – –5 995

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 149 681 – 149 681 85 353 – 85 353
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 41 209 – 41 209 47 204 – 47 204
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 36 277 – 36 277 5 272 – 5 272
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 154 613 – 154 613 127 285 – 127 285
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –19 041 – –19 041 –9 803 – –9 803
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 135 572 – 135 572 117 482 – 117 482
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 8 997 – 8 997 2 148 – 2 148
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz-

ma rad vány 126 395 – 126 395 115 334 – 115 334
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 3 139 – 3 139 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Encs Vá ros Ön kor mány zat 2006. 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 szám -
vi te li elvek szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Encs Vá ros Ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és
jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

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

Vé le mé nyünk kor lá to zá sa nél kül fel hí vom Encs Vá ros Ön kor mány zat ve ze tõ i nek fi gyel mét a következõkre:
– a va gyon nyil ván tar tást úgy kell ki ala kí ta ni – fi gye lem mel az ön kor mány za tok tu laj do ná ban lé võ in gat lan va -

gyon-nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si rend jé rõl szó ló 48/2001. (III. 27.) Korm. ren de let tel mó do sí tott 147/1992.
(XI. 6.) Korm. ren de let elõ írá sa i ra – hogy a ka tasz te ri nyil ván tar tás ada tai a szám vi te li nyilvántartások ada ta i val egye -
zõek legyenek,

– az ál lam ház tar tás ról szó ló tör vény 93. § (1) be kez dé se, va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ben fog lal ta kat fi gye lem be vé ve gon dos kod ni kell a kép vi se lõ-tes tü let ál tal jó vá ha -
gyott elõ irány za tok be tar tá sá ról, az elõ irány zat-mó do sí tá sok idõben történõ elvégzésérõl.

Gyõrf fi De zsõ s. k.,
könyv vizs gá ló
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Eger Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 55 397 037 – 55 397 037 57 654 876 – 57 654 876
I. Im ma te ri á lis ja vak 479 187 – 479 187 473 166 – 473 166

II. Tár gyi esz kö zök 46 587 380 – 46 587 380 48 990 541 – 48 990 541
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 299 665 – 2 299 665 2 125 362 – 2 125 362
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 6 030 805 – 6 030 805 6 065 807 – 6 065 807
B) FORGÓESZKÖZÖK 3 110 730 – 3 110 730 3 243 429 – 3 243 429

I. Kész le tek 33 365 – 33 365 32 330 – 32 330
II. Kö ve te lé sek 504 457 – 504 457 478 267 – 478 267

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 2 207 678 – 2 207 678 2 208 468 – 2 208 468
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 365 230 – 365 230 524 364 – 524 364

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 58 507 767 – 58 507 767 60 898 305 – 60 898 305

D) SAJÁT TÕKE 53 255 177 – 53 255 177 52 788 668 – 52 788 668
1. In du ló tõ ke 2 789 562 – 2 789 562 2 789 562 – 2 789 562
2. Tõ ke vál to zá sok 50 264 704 – 50 264 704 49 999 106 – 49 999 106
3. Ér té ke lé si tar ta lék 200 911 – 200 911 – – –

E) TARTALÉKOK 2 143 134 – 2 143 134 2 334 935 – 2 334 935
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 2 115 429 – 2 115 429 2 291 648 – 2 291 648

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 27 705 – 27 705 43 287 – 43 287
F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 109 456 – 3 109 456 5 774 702 – 5 774 702

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 413 044 – 1 413 044 2 126 941 – 2 126 941
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 266 638 – 1 266 638 3 249 864 – 3 249 864

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 429 774 – 429 774 397 897 – 397 897

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 58 507 767 – 58 507 767 60 898 305 – 60 898 305

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 5 554 351 5 825 816 5 664 663
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 772 618 1 844 811 1 789 017
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 3 030 124 4 901 803 3 579 577
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 231 299 465 866 453 863
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 370 166 625 649 599 759
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 10 196 32 766 29 687
07. Fel újí tás 322 507 739 113 627 959
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 048 308 4 437 373 3 190 814
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 66 000 82 538 53 716
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
189 532 326 204 274 611

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 16 200 26 811 18 860
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 12 611 301 18 308 750 16 282 526
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 175 700 175 700 175 700
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 175 700 175 700 175 700
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 12 787 001 18 484 450 16 458 226
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 515 623 591 126 11 180
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – 4 515
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 159 134
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 15 302 624 19 075 576 16 633 055
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 958 251 1 103 337 1 095 544
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 5 636 034 5 957 543 6 080 226
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 406 780 620 765 724 878
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz-

át vé te lek
66 286 89 972 90 863

28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 921 967 759 502 717 562
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 227 010 227 010 230 858
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 48 526 1 437 227 1 401 632
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
48 000 373 436 363 578

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 3 997 789 4 873 792 4 858 896
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 3 997 789 4 873 792 4 858 896
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 35 200 35 200 37 480
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
12 118 833 15 250 774 15 370 659

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 1 350 275 1 422 049 1 033 052
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 465 896 250 334 165 000
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei 67  620 67 620 81 316
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 1 883 791 1 740 003 1 279 368
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 14 002 624 16 990 777 16 650 027
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 1 300 000 2 084 799 1 866 069
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – 4 515
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –11 894
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 15 302 624 19 075 576 18 508 717
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–1 708 091 –1 564 303 943 022

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 1 708 091 1 564 303 1 103 668
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –171 028

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 2 168 029 – 2 168 029 2 188 802 – 2 188 802
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –24 895 – –24 895 146 133 – 146 133
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 488 988 – 488 988 393 198 – 393 198
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 27 705 – 27 705 43 287 – 43 287
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány
(1±2–3–4) 1 626 441 – 1 626 441 1 898 450 – 1 898 450

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –138 144 – –138 144 109 314 – 109 314
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –759 – – – – –
 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 16 525 – 16 525 11 180 – 11 180
 9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály

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

(5±6±7±8±9) 1 504 063 – 1 504 063 2 018 944 – 2 018 944
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 820 734 – 820 734 1 491 719 – 1 491 719
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 670 031 – 670 031 516 045 – 516 045

Egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 167 547 – 167 547 190 273 – 190 273

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 139 842 – 139 842 146 986 – 146 986

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 27 705 – 27 705 43 287 – 43 287

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 1 491 – 1 491 1 399 – 1 399

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz -
nál ni ter ve zett ered mény (–) 26 214 – 26 214 41 888 – 41 888

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

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

 8. Vál lal ko zá si te vé keny ség he lyes bí tett ered mé nye – – – – – –
 9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 11 180 – 11 180 32 107 – 32 107

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Eger Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta ál tal össze ál lí tott költ ség ve té si be szá mo ló és ezen ala pu ló ren de let ter ve zet a 
szám vi te li és az ál lam ház tar tá si tör vény, to váb bá a vo nat ko zó korm. ren de le tek elõ írá sai sze rint ké szült.

Az éves be szá mo ló (egy sze rû sí tett mér leg, egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés, egy sze rû sí tett pénzmaradvány-
 kimutatás, egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tás) meg bíz ha tó és va lós ké pet ad az ön kor mány zat va gyo ni és pénz ügyi hely -
ze té rõl, a mû kö dés ered mé nye i rõl.

Dr. Gál Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló
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Esz ter gom Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 37 838 678 40 080 308
I. Im ma te ri á lis ja vak 118 990 354 462
II. Tár gyi esz kö zök 35 322 357 36 569 993
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 361 632 730 428
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 2 035 699 2 425 425

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 991 726 1 859 772
I. Kész le tek 24 619 25 034
II. Kö ve te lé sek 701 639 565 148
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 949 057 1 102 317
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 316 411 167 273

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 39 830 404 41 940 080

D) SAJÁT TÕKE 32 041 188 32 864 867
1. In du ló tõ ke 859 504 859 504
2. Tõ ke vál to zá sok 31 181 684 32 005 363
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – –

E) TARTALÉKOK 921 970 884 496
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 921 970 884 496
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 6 867 246 8 190 717
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 4 840 336 5 809 744
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 683 411 1 995 879
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 343 499 385 094

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 39 830 404 41 940 080

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 3 997 921 3 993 262 4 002 303
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 1 302 475 1 300 794 1 296 240
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 2 888 209 3 264 970 3 657 204
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 123 312 314 981 393 537
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 217 316 291 153 246 799
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 190 190 134
07. Fel újí tás 17 000 40 267 36 847
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 717 787 4 022 332 2 281 846
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 40 800 436 679 433 432
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adás 10 600 15 850 132 189
11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 746 746 744
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – 116 500 116 500
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 12 316 356 13 797 724 12 597 775
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 408 372 408 372 373 508
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – 1 236 1 133
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt megt. ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 408 372 409 608 374 641
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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. Pénz for gal mi ki adá sok 12 724 728 14 207 332 12 972 416
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 349 817 285 126 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –149 138
23. Ki adá sok össze sen 13 074 545 14 492 458 12 823 278
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 144 607 962 178 745 005
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 4 193 523 4 282 102 3 923 728
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 3 567 103 3 602 786 3 632 616
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel – 237 823 237 927
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel 742 900 762 150 393 634
29. 28.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 211 000 211 000 72 978
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 1 018 620 975 289 262 973
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel 222 356 243 450 534 028
32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 1 409 090 1 752 378 1 799 173
33. 32.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 409 190 1 752 378 1 641 619
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 6 246 6 359 5 831
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 70 000 – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 12 374 545 12 824 515 11 534 915
37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 700 000 700 000 700 000
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le – – 27
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – 700 000 700 000
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 700 000 1 400 000 1 400 027
42. Pénz for gal mi be vé te lek 13 074 545 14 224 515 12 934 942
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 267 943 296 109
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – 41 598
46. Be vé te lek össze sen 13 074 545 14 492 458 13 272 649
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –291 628 –990 392 –766 751
48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 291 628 990 392 1 025 386
49. To vább adá si cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – – –
50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge – – 190 736

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 947 241 1 100 503
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –25 271 –216 007
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya 123 817 788 791
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 798 153 95 715
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –6 878 –36 798
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 791 275 58 907
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 791 429 96 964
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 5 242
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

Az éves egy sze rû sí tett tar tal mú költ ség ve té si be szá mo ló Esz ter gom Vá ros Ön kor mány za ta költ ség ve té sé nek tel je sí té -
sé rõl, a 2006. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad. Az ön -
kor mány za ti in gat lan ka tasz ter-nyil ván tar tás ban, va la mint a zár szám adás hoz ké szí tett va gyon ki mu ta tás ban sze rep lõ ér -
ték ada tok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

A fen ti ek ben le ír tak alap ján a 2006. évi egy sze rû sí tett tar tal mú éves költ ség ve té si be szá mo lót kor lá to zás nél kü li
könyv vizs gá lói záradékkal látom el.

Dr. Be ne dek Jó zsef s. k.,
könyv vizs gá ló

Fe hér gyar mat Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 830 465 – 3 830 465 3 777 392 – 3 777 392
I. Im ma te ri á lis ja vak 29 448 – 29 448 11 431 – 11 431

II. Tár gyi esz kö zök 3 618 900 – 3 618 900 3 590 665 – 3 590 665
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 21 964 – 21 964 20 739 – 20 739
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 160 153 – 160 153 154 557 – 154 557
B) FORGÓESZKÖZÖK 329 406 – 329 406 273 281 – 273 281

I. Kész le tek 10 696 – 10 696 7 662 – 7 662
II. Kö ve te lé sek 184 551 – 184 551 190 923 – 190 923

III. Ér ték pa pí rok 53 170 – 53 170 42 230 – 42 230
IV. Pénz esz kö zök 29 143 – 29 143 23 710 – 23 710
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 51 846 – 51 846 8 756 – 8 756

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 159 871 – 4 159 871 4 050 673 – 4 050 673

D) SAJÁT TÕKE 3 845 366 – 3 845 366 3 725 710 –74 493 3 651 217
1. In du ló tõ ke 351 132 – 351 132 351 132 – 351 132
2. Tõ ke vál to zá sok 3 494 234 – 3 494 234 3 374 578 –74 493 3 300 085
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –61 157 – –61 157 –71 297 – –71 297
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –61 157 – –61 157 –71 297 – –71 297

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 375 662 – 375 662 396 260 74 493 470 753

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 125 084 – 125 084 120 611 – 120 611
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 108 433 – 108 433 171 887 74 493 246 380

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 142 145 – 142 145 103 762 – 103 762

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 159 871 – 4 159 871 4 050 673 – 4 050 673
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 938 538 976 238 959 615
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 301 848 313 844 305 860
03. Do lo gi ki adá sok 478 183 587 142 605 441
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 135 635 155 835 132 895
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 59 334 18 934 15 707
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 454 300 64 905 51 459
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+...+07) 2 367 838 2 116 897 2 070 977
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 76 738 106 738 78 090
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 76 738 106 738 78 090
12. Pénz for gal mi ki adá sok 2 444 576 2 223 635 2 149 067
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 4 326 4 854 –
14. Egyéb fi nan szí ro zá si (füg gõ) ki dá sok – – –43 090
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 2 448 902 2 228 489 2 105 977
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 221 518 226 206 217 069
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 634 914 660 338 701 250
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 176 180 69 540 24 590
19. 18.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 5 200 5 200 9 201
20. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 1 231 164 1 124 385 1 091 848
21. 20.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 759 664 897 361 897 361
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 2 263 776 2 080 469 2 034 757
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 185 126 146 076 104 170
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) 185 126 146 076 104 170
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 2 448 902 2 226 545 2 138 927
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 1 944 1 934
28. Egyéb fi nan szí ro zá si (füg gõ) be vé te lek – – –38 383
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 2 448 902 2 228 489 2 102 478
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27+8+13) –108 388 –39 338 –34 286
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 108 388 39 338 26 080
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (28–14) – – 4 707

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 29 142 – 29 142 23 709 – 23 709
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –90 299 – –90 299 –95 006 – –95 006
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –14 950 – –14 950 –5 564 – –5 564
 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) –46 207 – –46 207 –65 733 – –65 733
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –13 139 – –13 139 –54 277 – –54 277
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –

15. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1239



Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány
(5±6±7±8±9) –59 346 – –59 346 –120 010 – –120 010

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Fe hér gyar mat Vá ros 2006. 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, ami 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, va la mint az ide vo nat ko zó kor mány ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li
alap el vek sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyem sze rint az össze vont, egy sze rû sí tett éves be szá mo ló Fe hér gyar mat vá ros 2006. de cem ber 31-én fenn ál ló
va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl a fi gye lem fel hí vást és a mér leg ben ki mu ta tott au di tá lá si el té rést fi gye lem be
vé ve meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Ke resz ti La jos s. k.,
könyv vizs gá ló

Ho dász Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 783 579 – 783 579 858 279 – 858 279
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 247 – 1 247 843 – 843

II. Tár gyi esz kö zök 760 629 – 760 629 836 430 – 836 430
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 310 – 310 310 – 310
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 21 393 – 21 393 20 696 – 20 696
B) FORGÓESZKÖZÖK 40 988 – 40 988 46 171 – 46 171

I. Kész le tek 563 – 563 581 – 581
II. Kö ve te lé sek 8 212 – 8 212 10 722 – 10 722

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 17 202 – 17 202 33 105 – 33 105
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 011 – 15 011 1 763 – 1 763

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 824 567 – 824 567 904 450 – 904 450
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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 772 482 – 772 482 801 801 – 801 801
1. In du ló tõ ke 27 379 – 27 379 27 379 – 27 379
2. Tõ ke vál to zá sok 745 103 – 745 103 774 422 – 774 422
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 10 825 – 10 825 15 306 – 15 306
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 10 825 – 10 825 15 306 – 15 306

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 41 260 – 41 260 87 343 – 87 343

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – – – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 19 872 – 19 872 67 781 – 67 781

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 21 388 – 21 388 19 562 – 19 562

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 824 567 – 824 567 904 450 – 904 450

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 261 316 280 105 275 748
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 84 092 90 700 89 846
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 109 768 131 467 116 507
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 137 998 153 048 149 424
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 3 015 3 846 3 244
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás – – –
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 107 356 112 812 108 636
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
– 136 136

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 703 545 772 114 743 541
14. Hosszú le já ra tú hi te lek – – 57 578
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 595 595 157 094
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 595 595 214 672
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 704 140 772 709 958 213
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 386 – –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –13 248
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 704 526 772 709 944 965
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 14 019 21 397 19 701
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 177 351 178 857 178 272
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 58 159 89 342 87 586
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz-

át vé te lek
– – –

28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 3 333 14 083 14 083
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 3 333 – –
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 86 289 86 289 76 900
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz-

át vé te lek
– – –

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 302 765 330 999 330 830
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 302 765 330 999 330 830
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
641 916 720 967 707 599

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – – 70 000
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 62 610 40 690 185 095
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 62 610 40 690 255 095
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 704 526 761 657 962 694
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 11 052 11 053
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 826
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 704 526 772 709 971 921

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 17 202 – 17 202 33 105 – 33 105
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –6 377 – –6 377 –17 799 – –17 799
 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) 10 825 – 10 825 15 306 – 15 306
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 227 – 227 459 – 459
 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) 11 052 – 11 052 15 765 – 15 765

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ho dász Nagy 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, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos
szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés
ered mé nyé rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Dr. Szûcs Zol tán né s. k.,
könyv vizs gá ló

1242 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 15. szám



Jász al só szent györgy Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 423 695 – 423 695 1 777 258 – 1 777 258
I. Im ma te ri á lis ja vak 33 060 – 33 060 27 156 – 27 156
II. Tár gyi esz kö zök 390 162 – 390 162 1 749 877 – 1 749 877
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 473 – 473 225 – 225
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 62 015 – 62 015 65 725 – 65 725

I. Kész le tek 554 – 554 655 – 655
II. Kö ve te lé sek 40 590 – 40 590 14 711 – 14 711
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 20 470 – 20 470 40 351 – 40 351
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 401 – 401 10 008 – 10 008

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 485 710 – 485 710 1 842 983 – 1 842 983

D) SAJÁT TÕKE 429 265 – 429 265 1 228 642 – 1 228 642
1. In du ló tõ ke 37 487 – 37 347 37 487 – 37 487
2. Tõ ke vál to zá sok 391 778 – 391 778 1 191 155 – 1 191 155
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 2 690 – 2 690 31 298 – 31 298
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 2 690 – 2 690 31 298 – 31 298
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 53 755 – 53 755 583 043 – 583 043
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 394 – 394 30 591 – 30 591
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 35 180 – 35 180 533 391 – 533 391
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 18 181 – 18 181 19 061 – 19 061

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 485 710 – 485 710 1 842 983 – 1 842 983

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

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 201 525 210 382 209 956
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 66 136 68 453 66 662
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 96 739 133 948 123 141
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 35 283 37 068 36 820
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 4 000 4 525 4 899
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás 6 385 6 385 3 147
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 617 566 888 083 854 527
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adás 5 900 20 272 6 803
11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 033 534 1 369 116 1 305 955
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Hosszú le já ra tú hi te lek – – –
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 34 220 22 220 22 220
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt megt. ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 34 220 22 220 22 220
19. Pénz for gal mi ki adá sok 1 067 754 1 391 336 1 328 175
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 4 198 1 883 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 9 607
23. Ki adá sok össze sen 1 071 952 1 393 219 1 337 782
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 45 052 47 206 42 471
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 177 499 191 943 190 440
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 13 360 23 652 23 253
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel – 242 242
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel – – 3
29. 28.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 2
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 35 220 40 426 39 537
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel 165 981 326 116 326 168
32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 554 587 709 364 703 786
33. 32.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 554 587 709 364 698 443
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – 292
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 991 699 1 338 949 1 326 192
37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 51 580 51 580 30 591
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 28 073 – –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 79 653 51 580 30 591
42. Pénz for gal mi be vé te lek 1 071 352 1 390 529 1 356 783
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 600 2 690 2 691
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – 870
46. Be vé te lek össze sen 1 071 952 1 393 219 1 360 344
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –45 433 –29 360 22 928
48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 45 433 29 360 8 371
49. To vább adá si cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – – –
50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge – – –8 737

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 20 470 – 20 470 40 341 – 40 341
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –17 780 – –17 780 –9 043 – –9 043
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 (–) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 
(1±2–3–4) 2 690 – 2 690 31 298 – 31 298

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 528 – 528 827 – 827
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 3 218 – 3 218 32 125 – 32 125
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 3 218 – 3 218 32 125 – 32 125
13. Sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Jász al só szent györgy Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be -
szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti
stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról,
hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a
vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett össze vont éves be szá mo ló az ön kor mány zat 2006. évi költ ség ve té se tel je sí té sé -
rõl, a 2006. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl
megbízható és valós képet ad.

Ben csik né Ba laj ti An na má ria s. k.,
könyv vizs gá ló

Jász la dány Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 1 710 547 – 1 710 547 1 701 901 – 1 701 901
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 261 – 2 261 1 165 – 1 165

II. Tár gyi esz kö zök 1 705 603 – 1 705 603 1 699 672 – 1 699 672
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 683 – 2 683 1 064 – 1 064
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

B) FORGÓESZKÖZÖK 55 237 – 55 237 134 273 – 134 273
I. Kész le tek 1 354 – 1 354 1 351 – 1 351

II. Kö ve te lé sek 14 969 – 14 969 11 271 – 11 271
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 36 967 – 36 967 118 327 – 118 327
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 947 – 1 947 3 324 – 3 324

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 765 784 – 1 765 784 1 836 174 – 1 836 174

D) SAJÁT TÕKE 1 562 727 – 1 562 727 1 549 526 – 1 549 526
1. In du ló tõ ke 120 200 – 120 200 120 200 – 120 200
2. Tõ ke vál to zá sok 1 442 527 – 1 442 527 1 429 326 – 1 429 326
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 10 502 – 10 502 91 944 – 91 944
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 10 502 – 10 502 91 944 – 91 944

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 192 555 – 192 555 194 704 – 194 704

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 35 338 – 35 338 21 906 – 21 906
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 128 805 – 128 805 143 091 – 143 091

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 28 412 – 28 412 29 707 – 29 707

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 765 784 – 1 765 784 1 836 174 – 1 836 174

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 386 963 387 529 379 494
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 116 904 121 276 119 777
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 250 461 329 002 333 199
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 52 068 185 507 184 598
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 6 020 7 946 8 011
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – 611 611
07. Fel újí tás 16 395 90 747 29 668
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 18 030 23 190 23 066
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
– 36 045 19 408

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – 46
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 846 841 1 181 853 1 097 878
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 12 034 12 034 12 034
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 12 034 12 034 12 034
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 858 875 1 193 887 1 109 912
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 295 1 295 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 1 377
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 860 170 1 195 182 1 111 289
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 163 095 214 818 219 692
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 350 665 355 370 365 572
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 49 267 75 422 73 117
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek 3 926 6 072 6 152
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 9 335 9 335 4 467
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 167
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 4 800 14 420 14 420
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
3 250 3 250 3 464

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 220 824 489 512 495 629
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 220 824 489 512 487 873
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 806 806 841
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
803 968 1 169 005 1 183 354

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 54 202 8 000 8 000
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 54 202 8 000 8 000
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 860 170 1 177 005 1 191 354
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 18 177 18 259
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 1 295
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 860 170 1 195 182 1 210 908
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–42 168 4 034 103 735

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 42 168 –4 034 –4 034
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –82

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 36 967 – 36 967 118 327 – 118 327
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –26 465 – –26 465 –26 383 – –26 383
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 81 – 81 – – –
 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) 10 421 – 10 421 91 944 – 91 944
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 2 499 – 2 499 985 – 985
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

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

(5±6±7±8±9) 12 920 – 12 920 92 929 – 92 929
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -
sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 617 – 617 1 600 – 1 600

12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -
vány 12 034 – 12 034 81 995 – 81 995

13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 269 – 269 9 334 – 9 334

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Jász la dány Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett éves  költ ség ve té si be -
szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti
stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tuk, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tünk ar ról,
hogy az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be -
szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és
az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyünk sze rint az éves költ ség ve té si be szá mo ló Jász la dány Nagy köz ség Ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és
jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

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

Ka rá csond Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 696 082 678 994
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 568 3 492
II. Tár gyi esz kö zök 659 314 675 502
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 34 200 –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 31 073 48 669
I. Kész le tek 233 1 052
II. Kö ve te lé sek 7 632 9 623
III. Ér ték pa pí rok – 13 500
IV. Pénz esz kö zök 10 612 11 170
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 596 13 324

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 727 155 727 663

D) SAJÁT TÕKE 697 120 697 533
1. In du ló tõ ke 34 595 34 595
2. Tõ ke vál to zá sok 662 525 662 938
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – –

E) TARTALÉKOK 9 871 10 426
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 9 871 10 426
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

F) KÖTELEZETTSÉGEK 20 164 19 704
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 525 –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 6 198 5 532
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 441 14 172

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 727 155 727 663

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 192 163 197 568 190 947
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 60 545 62 126 61 949
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 77 030 85 063 86 176
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 34 100 44 145 43 592
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 6 000 12 350 12 086
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás 6 000 16 242 16 154
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 5 150 29 671 29 359
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adás – – –
11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 380 988 447 165 440 263
14. Hosszú le já ra tú hi te lek – – –
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – 26 000 26 000
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt megt. ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) – 26 000 26 000
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 380 988 473 165 466 263
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 18 172 9 145 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 728
23. Ki adá sok össze sen (19+…22) 399 160 482 310 466 991
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 49 277 52 037 50 274
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 167 128 167 048 165 755
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 5 800 14 434 14 434
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel 3 000 3 620 3 720
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel 12 000 16 764 16 814
29. 28.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok – 9 000 9 000
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel – – –
32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 147 944 157 528 158 821
33. 32.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 147 944 157 528 157 528
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 385 149 420 431 418 818
37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le – 26 000 26 000
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – 22 000 22 000
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) – 48 000 48 000
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 385 149 468 431 466 818
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 14 011 13 879 13 879
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – 731
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 399 160 482 310 481 428
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20) – –22 000 –7 566
48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–18) – 22 000 22 000
49. To vább adá si cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (44–21) – – –
50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge – – 3

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 10 611 11 169
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge (±) –740 –743
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya (–) –5 870 –
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) 15 741 10 426
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 3 656 –3 604
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) 19 397 6 822
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. 10.-bõl kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 19 397 6 822
13. 10.-bõl sza bad pénz ma rad vány – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Ka rá csond Köz ség Ön kor mány zat az állam -
háztartás szer ve ze te 2006. 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.

Klin ga Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló
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Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 81 536 201 – 81 536 201 85 414 406 – 85 414 406
I. Im ma te ri á lis ja vak 126 082 – 126 082 440 814 – 440 814

II. Tár gyi esz kö zök 75 019 704 – 75 019 704 78 000 635 – 78 000 635
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 5 382 857 – 5 382 857 5 067 539 – 5 067 539
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 1 007 558 – 1 007 558 1 905 418 – 1 905 418

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 963 009 – 1 963 009 2 080 392 – 2 080 392
I. Kész le tek 60 240 – 60 240 58 146 – 58 146

II. Kö ve te lé sek 482 450 – 482 450 516 162 – 516 162
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 699 925 –  699 925 748 286 – 748 286
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 720 394 – 720 394 757 798 – 757 798

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 83 499 210 – 83 499 210 87 494 798 – 87 494 798

D) SAJÁT TÕKE 79 750 060 – 79 750 060 80 976 826 – 80 976 826
1. In du ló tõ ke 2 792 998 – 2 792 998 2 792 998 – 2 792 998
2. Tõ ke vál to zá sok 76 957 062 – 76 957 062 78 183 828 – 78 183 828
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 568 949 – 568 949 513 163 – 513 163
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 533 216 – 533 216 484 116 – 484 116

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 35 733 – 35 733 29 047 – 29 047
F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 180 201 – 3 180 201 6 004 809 – 6 004 809

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 989 397 – 1 989 397 4 164 399 – 4 164 399
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 417 157 – 417 157 879 002 – 879 002

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 773 647 – 773 647 961 408 – 961 408

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 83 499 210 – 83 499 210 87 494 798 –  87 494 798

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 9 914 261 10 178 265 9 981 919
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 215 914 3 306 105 3 187 182
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 6 667 539 7 375 838 6 731 912

04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 1 187 716 2 051 839 1 765 720

05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 999 897 1 207 712 1 163 122

06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 28 391 105 770 106 245

07. Fel újí tás 443 315 735 362 303 160

08. Fel hal mo zá si ki adá sok 3 074 959 5 870 209 4 139 418

09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 5 000 29 694 29 694

10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -
sok

343 537 408 144 341 073

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 280 834 293 834 117 816

12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – 9 000 9 300

13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 26 161 363 31 571 772 27 876 561
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Hosszú le já ra tú hi te lek 265 443 269 883 246 383

15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –

16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –

17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –

18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 265 443 269 883 246 383

19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 26 426 806 31 841 655 28 122 944

20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 240 951 191 409 6 172

21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –

22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 37 404

23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 27 667 757 32 033 064 28 166 520

24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 2 384 003 2 942 790 2 298 725

25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 10 802 948 10 815 780 10 728 542

26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 1 474 237 1 331 014 994 346

27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek 62 433 117 126 99 501

28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 010 800 1 138 939 383 423

29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 70 000 73 500 75 063

30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 887 703 2 600 858 2 298 112

31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -
te lek

1 002 509 1 117 253 272 671

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 6 537 594 7 270 156 8 044 332

33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 6 537 594 7 270 156 7 270 156

34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 90 710 90 710 106 604

35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – 9 000 9 063

36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen
(24+…+28+30+31+32+34+35)

24 252 937 27 433 626 25 235 319

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 1 497 497 3 476 976 2 497 911

38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 1 915 679 – 333 928

39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –

40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –

41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 3 413 176 3 476 976 2 831 839

42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 27 666 113 30 910 602 28 067 158

43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 1 644 1 122 462 995 791

44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –

45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 156 256

46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 27 667 757 32 033 064 29 219 205

47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)
[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]

–3 147 733 –3 207 093 –1 651 623

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 3 147 733 3 207 093 2 585 456

49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 
(44–21)

– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – 118 852

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 612 665 – 612 665 675 731 – 675 731
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –43 716 – –43 716 –162 568 – –162 568
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya
(–) 371 452 – 371 451 354 328 – 354 328

 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (–) 34 963 – 34 963 27 487 – 27 487

 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány
(1±2–3–4) 162 534 – 162 534 131 348 – 131 348

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –24 709 – –24 709 24 753 – 24 753
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –9 182 – –9 182 –11 000 – –11 000
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg 4 627 – 4 627 6 172 – 6 172
 9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály

alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 133 270 – 133 270 151 273 – 151 273
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 87 788 – 87 788 113 005 – 113 005
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz esz köz -

ma rad vány 405 285 – 405 285 366 503 – 365 503
13. Sza bad pénz ma rad vány 106 102 – 106 102 144 813 – 144 813

Egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 93 105 – 93 105 87 830 – 87 830

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 58 142 – 58 142 60 343 – 60 343

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 34 963 – 34 963 27 487 – 27 487

 4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték csök ke -
né si le írás (–) 2 538 – 2 538 3 426 – 3 426

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és fel hasz -
nál ni ter ve zett ered mény (–) 32 238 – 32 238 23 352 – 23 352

  6. Pénz for gal mi ered ményt kü lön jog sza bály alap ján 
mó do sí tó egyéb té tel (±) –1 389 – –1 389 –2 278 – –2 278

 7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz for gal -
mi ered mé nye (3–4–5±6) –1 202 – –1 202 –1 569 – –1 569

 8. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze té si kö -
te le zett ség – – – – – –

 9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg 30 336 – 30 336 21 315 – 21 315

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Kecs ke mét Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány zat 2006. 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 tai alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti
stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül viz sgál tuk, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tünk ar ról,
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hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, to váb bá a vo -
nat ko zó kor mány ren de let sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei
2006. 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.

Csá nyi Im re s. k.,
könyv vizs gá ló

Ke rek egy há za Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 2 659 571 – 2 659 571 2 749 160 – 2 749 160
I. Im ma te ri á lis ja vak 4 909 – 4 909 3 379 – 3 379

II. Tár gyi esz kö zök 2 581 527 – 2 581 527 2 673 214 – 2 673 214
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 69 775 – 69 775 69 748 – 69 748
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 3 360 – 3 360 2 819 – 2 819

B) FORGÓESZKÖZÖK 95 919 – 95 919 63 842 – 63 842
I. Kész le tek 321 – 321 441 – 441

II. Kö ve te lé sek 32 480 – 32 480 38 554 – 38 554
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 40 431 – 40 431 2 816 – 2 816
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 22 687 – 22 687 22 031 – 22 031

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 755 490 – 2 755 490 2 813 002 – 2 813 002

D) SAJÁT TÕKE 2 614 204 31 2 614 235 2 612 069 – 2 612 069
1. In du ló tõ ke 42 545 – 42 545 42 545 – 42 545
2. Tõ ke vál to zá sok 2 571 659 31 2 571 690 2 569 524 – 2 569 524
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 30 535 – 30 535 –4 516 – –4 516
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 30 535 – 30 535 –4 516 – –4 516

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 110 751 –31 110 720 205 449 – 205 449

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 39 935 – 39 935 71 448 – 71 448
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 38 233 –31 38 202 104 638 – 104 638

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 32 583 – 32 583 29 363 – 29 363

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 755 490 – 2 755 490 2 813 002 – 2 813 002
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 356 944 382 004 381 989
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 111 981 121 223 121 208
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 188 261 212 284 212 275
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 70 286 64 688 64 883
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 14 180 16 750 16 750
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – 106 106
07. Fel újí tás 167 905 166 582 133 858
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 5 500 15 866 15 626
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 9 651 38 363 38 168
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
868 1 697 1 697

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 925 576 1 019 563 986 560
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 7 695 7 695 7 694
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 16 229 16 229 –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 23 924 23 924 7 694
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 949 500 1 043 487 994 254
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 26 917 1 678 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –656
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 976 417 1 045 165 993 598
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 57 209 55 544 55 542
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 415 719 437 172 437 171
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 83 122 63 277 56 057
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz-

át vé te lek
– 775 775

28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 832 2 832 543
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 281
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 43 421 5 600 27 093
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
31 673 62 159 40 644

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 234 184 305 140 281 331
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 234 184 305 140 272 004
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – 26
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 1 800 1 800 2 208
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
869 960 934 299 901 390

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 65 228 44 903 38 413
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 16 229 35 629 19 400
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 81 457 80 532 57 813
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 951 417 1 014 831 959 203
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 25 000 30 334 30 334
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –3 145
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 976 417 1 045 165 986 392
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–57 533 –56 608 –54 836

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 57 533 56 608 50 119
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –2 489
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 40 339 – 40 339 2 799 – 2 799
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –9 804 – –9 804 –7 315 – –7 315
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – 201 – 201
 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) 30 535 – 30 535 –4 717 – –4 717
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –191 – –191 –1 980 162 –1 818
 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) 30 344 – 30 344 –6 697 – –6 535
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 649 – 649 – – –
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 29 695 – 29 695 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Ke rek egy há za Vá ros Ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak
ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog -
lal tak sze rint fe lül vizs gál tam. A fe lül vizs gá lat alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si
és könyv ve ze té si sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek
sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló az ál lam ház tar tás szer ve ze te va gyo ni, pénz ügyi és
jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

Sza lon tai Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló
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Kesz nyé ten Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 721 728 735 618
I. Im ma te ri á lis ja vak 974 360
II. Tár gyi esz kö zök 678 124 694 232
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 775 881
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 41 855 40 145

B) FORGÓESZKÖZÖK 20 071 9 478
I. Kész le tek 356 190
II. Kö ve te lé sek 2 931 6 438
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 16 079 2 830
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 705 20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 741 799 745 096

D) SAJÁT TÕKE 663 027 691 570
1. In du ló tõ ke 34 445 34 445
2. Tõ ke vál to zá sok 628 582 652 125
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – –

E) TARTALÉKOK 3 288 –10 164
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 3 288 –10 164
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 75 484 63 690
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 22 441 19 268
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 39 547 31 408
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 496 13 014

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 741 799 745 096

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 172 729 175 597 161 528
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 53 444 53 651 52 269
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 83 969 91 580 66 092
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 64 896 65 875 70 419
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 2 890 2 890 2 342
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás 21 191 31 141 29 203
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 9 153 14 219 11 997
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adás 1 360 78 88
11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 1 500 1 500 1 500
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 411 132 437 531 395 388
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 1 297 1 297 1 294
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 13 000 13 000 –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt megt. ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 14 297 14 297 1 294
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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. Pénz for gal mi ki adá sok 425 429 451 828 396 682
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 14 068 8 968 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –685
23. Ki adá sok össze sen 439 497 460 796 395 997
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 9 697 10 194 10 888
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 115 257 116 548 114 949
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 15 347 30 629 33 227
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel – 780 780
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel 10 939 10 939 1 052
29. 28.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 767
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 16 163 8 944 8 792
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel 1 009 2 771 1 082
32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 190 233 211 997 211 453
33. 32.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 190 233 211 997 211 197
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 286 286 268
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 358 931 393 088 382 491
37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – – 739
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 64 438 51 580 –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 64 438 51 580 739
42. Pénz for gal mi be vé te lek 423 369 444 668 383 230
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 16 128 16 128 3 495
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – –
46. Be vé te lek össze sen 439 497 460 796 386 243
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –50 141 –37 283 –9 402
48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 50 141 37 283 –555
49. To vább adá si cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – – –
50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge – – 203

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 16 079 2 830
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –12 791 –12 994
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya –9 517 –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 12 805 –10 164
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 253 1 075
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 13 058 –9 089
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 13 058 15
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 Kesz nyé ten Köz ség Ön kor mány zat 2006. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vonatkozó
kormányrendelet szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei
2006. 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.

Var ga Bar na s. k.,
könyv vizs gá ló

Kis kun maj sa Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9 094 201 – 9 094 201 9 036 835 – 9 036 835
I. Im ma te ri á lis ja vak 27 377 – 27 377 14 745 – 14 745

II. Tár gyi esz kö zök 5 741 345 – 5 741 345 5 733 896 – 5 733 896
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 783 380 – 783 380 782 630 – 782 630
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 2 542 099 – 2 542 099 2 505 564 – 2 505 564

B) FORGÓESZKÖZÖK 192 569 – 192 569 128 026 – 128 026
I. Kész le tek 6 274 – 6 274 3 486 – 3 486

II. Kö ve te lé sek 46 752 – 46 752 28 043 – 28 043
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 90 237 – 90 237 61 559 – 61 559
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 49 306 – 49 306 34 938 – 34 938

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 9 286 770 – 9 286 770 9 164 861 – 9 164 861

D) SAJÁT TÕKE 7 974 795 – 7 974 795 7 768 826 – 7 768 826
1. In du ló tõ ke 245 923 – 245 923 225 753 20 170 245 923
2. Tõ ke vál to zá sok 7 728 872 – 7 728 872 7 543 073 –20 170 7 522 903

E) TARTALÉKOK 52 317 – 52 317 42 118 – 42 118
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 52 317 – 52 317 42 118 – 42 118

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 259 658 – 1 259 658 1 353 917 – 1 353 917

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 063 387 – 1 063 387 1 039 623 – 1 039 623
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 109 045 – 109 045 259 915 – 259 915

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 87 226 – 87 226 54 379 – 54 379

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 9 286 770 – 9 286 770 9 164 861 – 9 164 861
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 935 180 889 853 880 915
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 301 324 287 209 282 812
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 467 570 537 541 479 131
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 210 382 246 691 257 995
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 22 408 34 665 34 204
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 582 5 567 5 467
07. Fel újí tás 33 128 48 908 27 960
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 11 328 107 580 91 976
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
45 058 53 693 42 803

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – 616
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 2 026 960 2 211 707 2 103 879
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 3 469 3 469 3 469
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 3 469 3 469 3 469
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 2 030 429 2 215 176 2 107 348
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 158 974 62 478 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –1 672
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 2 189 403 2 277 654 2 105 676
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 227 069 214 347 187 983
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 894 832 834 053 876 170
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 67 088 130 899 163 585
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz-

át vé te lek
2 390 14 747 14 748

28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 79 089 123 294 68 221
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 33 385 39 045 17 819
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 2 881 3 318 3 158
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
3 860 13 904 12 329

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 643 150 648 490 648 185
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 643 150 648 490 648 185
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 701 1 501 936
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – 675
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
1 921 060 1 984 553 1 975 990

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 226 977 217 869 121 159
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 226 977 217 869 121 159
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 2 148 037 2 202 422 2 097 149
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 41 366 75 232 85 797
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –6 022
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 2 189 403 2 277 654 2 176 924
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–223 508 –214 400 –42 092

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 223 508 214 400 117 690
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –4 350
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 75 934 – 75 934 61 385 – 61 385
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –23 617 – –23 617 –19 267 – –19 267
 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) 52 317 – 52 317 42 118 – 42 118
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –11 275 – –11 275 –8 164 – –8 164
 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) 41 042 – 41 042 33 954 – 33 954
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya 3 788 – 3 788 2 045 – 2 045
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 26 074 – 26 074 12 435 – 12 435
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 11 180 – 11 180 19 474 – 19 474

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Kis kun maj sa Vá ros Ön kor mány zat egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré -
sze it és téte leit , azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal -
tak sze rint fe lül vizs gál tam. A fe lül vizs gá lat alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy -
sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek
sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló az ál lam ház tar tás szer ve ze te va gyo ni, pénz ügyi és
jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

Az ön kor mány za ti in gat lan va gyon-ka tasz ter ben és a zár szám adás hoz ké szí tett va gyon ki mu ta tás ban sze rep lõ ér ték -
ada tok az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ada ta i val össz hang ban van nak.

Sza lon tai Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló
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Kun fe hér tó Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 671 855 – 671 855 741 240 – 741 240
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 092 – 6 092 12 940 – 12 940

II. Tár gyi esz kö zök 604 314 – 604 314 668 682 – 668 682
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 935 – 935 515 – 515
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 60 514 – 60 514 59 103 – 59 103

B) FORGÓESZKÖZÖK 28 349 – 28 349 21 692 – 21 692
I. Kész le tek 707 – 707 610 – 610

II. Kö ve te lé sek 7 112 – 7 112 6 842 – 6 842
III. Ér ték pa pí rok 5 940 – 5 940 4 740 – 4 740
IV. Pénz esz kö zök 5 536 – 5 536 502 – 502
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 054 – 9 054 8 998 – 8 998

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 700 204 – 700 204 762 932 – 762 932

D) SAJÁT TÕKE 634 208 – 634 208 633 564 – 633 564
1. In du ló tõ ke 50 308 – 50 308 50 308 – 50 308
2. Tõ ke vál to zá sok 589 900 – 589 900 583 256 – 583 256
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 5 229 – 5 229 401 – 401
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 5 229 – 5 229 401 – 401

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 60 767 – 60 767 128 967 – 128 967

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 37 161 – 37 161 89 585 – 89 585
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 14 245 – 14 245 30 283 – 30 283

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 361 – 9 316 9 099 – 9 099

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 700 204 – 700 204 762 932 – 762 932

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006

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 168 661 180 001 173 073
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 51 450 55 363 53 472
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 78 005 113 671 113 527
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 3 458 16 297 17 056
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 7 130 4 110 4 474
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 940 940 748
07. Fel újí tás 5 180 25 726 25 726
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 15 372 58 296 59 433
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
74 3 024 3 024

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 330 270 457 428 450 333
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 5 000 21 000 13 538
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 15 000 – –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 20 000 21 000 13 538
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 350 270 478 428 464 071
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 981 906 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –56
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 351 251 479 334 464 015
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 58 513 83 383 85 231
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 162 799 159 941 160 510
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 5 140 31 408 30 490
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz-

át vé te lek
– – –

28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 5 500 5 500 5 603
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 5 500 5 500 5 286
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 310 1 851 1 820
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
– – 163

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 83 167 96 143 96 143
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 83 167 96 143 96 143
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – 235
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – 186
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
315 429 378 226 380 381

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 35 822 85 061 68 044
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le – 9 618 9 618
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – 1 200 1 200
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 35 822 95 879 78 862
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 351 251 474 105 459 243
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 5 229 5 229
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –262
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 351 251 479 334 464 210
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–15 822 –74 879 –64 923

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 15 822 74 879 65 324
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –206

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 5536 – 5536 502 – 502
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –307 – –307 –101 – –101
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – 2074 – 2074
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány
(1±2–3–4) 5229 – 5229 –1673 – –1673

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 5 –27 –22 8474 – 8474
 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 3181 – 3181 – – –
 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) 8415 –27 8388 6801 – 6801
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

vány – – – – – –
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 5234 –27 5209 6801 – 6801

Egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 3181 – 3181 – – –

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton 
 el szá molt ki adá sai (–) 3181 – 3181 – – –

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

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

 5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált 
 és fel hasz nál ni ter ve zett ered mény (–) 3181 – 3181 – – –

 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) –3181 – –3181 – – –
 8. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés – – – – – –
 9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg –3181 – –3181 – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Kun fe hér tó Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an -
nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban
fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam. A fe lül vizs gá lat alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si
és könyv ve ze té si sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak sze rint és az ál ta lá nos szám vi te -
li el vek sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló az ál lam ház tar tás szer ve ze te va gyo ni,
pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.
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Kun fe hér tó Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját
– 762 932 E Ft mér leg-fõ összeg gel,
– 464 210 E Ft be vé tel lel,
– 464 015 E Ft ki adás sal,
– 6801 E Ft mó do sí tott pénz ma rad vánnyal hi te le sí tem.
Az ön kor mány za ti in gat lan va gyon-ka tasz ter ben, va la mint a zár szám adás hoz ké szí tett va gyon ki mu ta tás ban sze rep lõ

ér ték ada tok az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ada ta i val össz hang ban van nak.
Fel hí vom a fi gyel met ar ra, hogy a köny vek ben és a pénz for gal mi je len tés ben mó do sí tott elõ irány zat ként csak a kép vi -

se lõ-tes tü let ál tal a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 28-ig – de cem ber 31-i ha tállyal – meg ál la pí tott elõ irány za tok sze re pel tet -
he tõk az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 53. § (2) és (6) be kez dé se i ben fog -
lal tak, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let 10. § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ elõ írás sze rint.

Sza lon tai Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló

Lo vas be rény Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 2 618 189 – 2 618 189 2 583 189 – 2 583 189
I. Im ma te ri á lis ja vak 6 571 – 6 571 9 313 – 9 313
II. Tár gyi esz kö zök 2 597 205 – 2 597 205 2 560 139 – 2 560 139
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 883 – 883 833 – 833
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 13 530 – 13 530 12 854 – 12 854
B) FORGÓESZKÖZÖK 60 465 – 60 465 51 731 – 51 731

I. Kész le tek 309 – 309 361 – 361
II. Kö ve te lé sek 23 519 – 23 519 14 012 – 14 012
III. Ér ték pa pí rok 635 – 635 15 935 – 15 935
IV. Pénz esz kö zök 24 000 – 24 000 11 873 – 11 873
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 002 – 12 002 9 550 – 9 550

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 678 654 – 2 678 654 2 634 920 – 2 634 920

D) SAJÁT TÕKE 2 609 885 – 2 609 885 2 575 884 – 2 575 884
1. In du ló tõ ke 15 568 – 15 568 15 568 – 15 568
2. Tõ ke vál to zá sok 2 594 317 – 2 594 317 2 560 316 – 2 560 316
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 25 382 – 25 382 10 228 – 10 228
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 25 382 – 25 382 10 228 – 10 228
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 43 387 – 43 387 48 808 – 48 808
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 6 407 – 6 407 24 401 – 24 401
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 26 360 – 26 360 13 212 – 13 212
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 620 – 10 620 11 195 – 11 195

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 678 654 – 2 678 654 2 634 920 – 2 634 920
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 164 250 163 611 156 660
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 50 595 50 698 49 449
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 85 261 102 797 91 147
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 25 661 21 410 18 314
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 2 864 3 364 3 257
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás 60 766 64 866 15 553
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 48 631 64 093 43 792
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adás – – –
11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 438 028 470 839 378 172
14. Hosszú le já ra tú hi te lek – – –
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt megt. ér ték pa pí rok ki adá sai 19 000 18 219 15 300
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 19 000 18 219 15 300
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 457 028 489 058 393 472
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 3 230 5 090 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –2 452
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 460 258 494 148 391 020
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 28 487 29 746 27 067
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 136 344 134 592 139 215
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 30 562 35 791 27 710
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel – – –
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel 250 32 491 30 663
29. 28.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 16 333 16 333
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 26 676 14 890 14 080
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel – – –
32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 115 016 121 832 121 589
33. 32.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 115 016 121 832 121 589
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 

(24+…+28+30+31+32+34+35) 337 335 369 342 360 324
37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 99 423 99 423 17 994
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 99 423 99 423 17 994
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 436 758 468 765 378 318
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 23 500 25 383 25 383
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – 567
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 460 258 494 148 404 268
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20) –80 423 –81 204 7 535
48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–18) 80 423 81 204 2 694
49. To vább adá si cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (44–21) – – –
50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge – – 3 019
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 24 000 – 24 000 11 865 – 11 865
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 1 382 – 1 382 –1 637 – –1 637
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

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

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

(1+2–3–4) 25 382 – 25 382 10 228 – 10 228
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –2 939 – –2 939 2 799 – 2 799
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) 22 443 – 22 443 13 027 – 13 027
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Ju hász Gé za s. k.,
könyv vizs gá ló

Mis kolc Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 162 055 432 – 162 055 432 178 545 745 – 178 545 745
I. Im ma te ri á lis ja vak 90 148 – 90 148 356 899 – 356 899

II. Tár gyi esz kö zök 130 279 461 – 130 279 461 142 024 837 – 142 024 837
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 15 739 646 – 15 739 646 17 872 172 – 17 872 172
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 15 946 177 – 15 946 177 18 291 837 – 18 291 837
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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 5 836 451 – 5 836 451 5 979 462 – 5 979 462
I. Kész le tek 214 071 – 214 071 195 233 – 195 233

II. Kö ve te lé sek 2 129 154 – 2 129 154 2 811 754 – 2 811 754
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 343 587 – 1 343 587 708 559 – 708 559
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 149 639 – 2 149 639 2 263 916 – 2 263 916

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 167 891 883 – 167 891 883 184 525 207 – 184 525 207

D) SAJÁT TÕKE 153 734 112 – 153 734 112 165 841 710 – 165 841 710
1. In du ló tõ ke 19 135 571 – 19 135 571 19 135 571 – 19 135 571
2. Tõ ke vál to zá sok 134 598 541 – 134 598 541 146 706 139 – 146 706 139

E) TARTALÉKOK 1 080 360 – 1 080 360 288 198 – 288 198
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 1 032 899 – 1 032 899 233 272 – 233 272

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok 47 461 – 47 461 54 926 – 54 926
F) KÖTELEZETTSÉGEK 13 077 411 – 13 077 411 18 395 299 – 18 395 299

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 8 064 678 – 8 064 678 10 880 119 – 10 880 119
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 2 599 867 – 2 599 867 4 830 903 – 4 830 903

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 412 866 – 2 412 866 2 684 277 – 2 684 277

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 167 891 883 – 167 891 883 184 525 207 – 184 525 207

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 19 435 434 20 295 841 20 268 007
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 6 268 990 6 463 388 6 580 104
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 10 853 558 13 334 296 12 990 750
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 2 573 367 2 457 716 2 433 947
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 3 668 656 4 491 454 4 289 221
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 23 044 32 024 26 515
07. Fel újí tás 200 000 389 329 268 679
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 6 500 029 14 392 379 9 256 593
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – 75 000 75 000
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
33 225 1 846 922 1 718 242

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – 110 321 439 066
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 52 000 56 500 176 234
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 49 608 303 63 945 170 58 522 358
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 337 000 337 000 337 000
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 337 000 337 000 337 000
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 49 945 303 64 282 170 58 859 358
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 317 129 119 818 47 640
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 114 277
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 50 262 432 64 401 988 59 021 275
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 2 522 947 4 321 817 4 108 406
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 15 664 576 15 517 187 15 735 594
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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. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 9 017 909 10 034 591 10 092 429
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek – 430 756 243 329
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 2 731 947 2 210 104 1 663 393
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 449 947 699 122 360 135
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 1 210 224 6 066 206 3 379 130
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
– 1 678 233 1 713 594

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 15 636 429 17 617 365 17 415 207
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 15 636 429 17 617 365 17 412 922
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 70 100 505 511 537 386
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 300 103 000 82 508
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
46 854 432 58 484 770 54 970 976

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 1 878 000 3 180 360 2 625 830
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 830 000 360 000 360 000
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – 887 331 110 390
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 2 708 000 4 427 691 3 096 220
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 49 562 432 62 912 461 58 067 196
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 700 000 1 489 527 1 344 152
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 273 594
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 50 262 432 64 401 988 59 684 942
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–2 371 000 –4 090 691 –2 254 870

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 2 371 000 4 090 691 2 759 220
49. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – 159 317

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 1 324 638 – 1 324 638 691 793 – 691 793
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –244 278 – –244 278 –403 595 – –403 595
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 45 181 – 45 181 –40 523 – –40 523
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) 47 461 – 47 461 54 926 – 54 926
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány

(1±2–3–4) 987 718 – 987 718 273 795 – 273 795
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –32 500 – –32 500 –82 752 – –82 752
 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 40 862 – 40 862 47 640 – 47 640
 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) 996 080 – 996 080 238 683 – 238 683
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 245 749 – 245 749 – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 736 434 – 736 434 432 665 – 432 665
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 13 897 – 13 897 – – –
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Egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 934 839 – 934 839 1 113 583 – 1 113 583

 2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el szá molt 
ki adá sai (–) 887 378 – 887 378 1 078 657 – 1 078 657

 3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -
nye (1–2) 47 461 – 47 461 54 926 – 54 926

 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 (–) 47 461 – 47 461 54 926 – 54 926

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

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

 8. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ be fi ze tés – – – – – –
 9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyem sze rint az éves költ ség ve té si be szá mo ló (egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló) a Mis kolc Me -
gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány zat 2006. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó
és va lós ké pet ad.

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

Fe ke te Ti bor s. k.,
könyv vizs gá ló
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Mo gyo ród Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 692 290 – 4 692 290 5 081 929 – 5 081 929
I. Im ma te ri á lis ja vak 31 272 – 31 272 23 606 – 23 606
II. Tár gyi esz kö zök 3 408 788 – 3 408 788 3 711 429 – 3 711 429
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 15 505 – 15 505 146 358 – 146 358
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 1 236 725 – 1 236 725 1 200 536 – 1 200 536
B) FORGÓESZKÖZÖK 80 781 – 80 781 148 188 – 148 188

I. Kész le tek 586 – 586 705 – 705
II. Kö ve te lé sek 35 706 – 35 706 83 805 – 83 805
III. Ér ték pa pí rok – – – 22 709 – 22 709
IV. Pénz esz kö zök 29 287 – 29 287 23 568 – 23 568
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 202 – 15 202 17 401 – 17 401

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 773 071 – 4 773 071 5 230 117 – 5 230 117

D) SAJÁT TÕKE 4 702 197 – 4 702 197 4 984 220 – 4 984 220
1. In du ló tõ ke 42 714 – 42 714 42 714 – 42 714
2. Tõ ke vál to zá sok 4 659 383 – 4 659 483 4 941 506 – 4 941 506
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 30 709 – 30 709 22 046 – 22 046
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 30 709 – 30 709 22 046 – 22 046
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 40 165 – 40 165 223 851 – 223 851
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 126 958 – 126 958
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 26 385 – 26 385 77 970 – 77 970
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 780 – 13 780 18 923 – 18 923

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 773 071 – 4 773 071 5 230 117 – 5 230 117

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

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 266 108 271 369 263 627
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 80 461 83 922 80 589
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 156 132 157 820 151 664
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 12 000 19 796 19 795
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 41 285 37 824 37 183
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – 448 294
07. Fel újí tás 37 000 26 000 17 160
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 282 547 26 966 231 266
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adás 12 160 11 970 11 970
11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – 600 600
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 887 693 873 715 814 148
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Hosszú le já ra tú hi te lek 40 000 53 340 53 340
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt megt. ér ték pa pí rok ki adá sai – 22 709 22 709
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 40 000 76 049 76 049
19. Pénz for gal mi ki adá sok 927 693 949 764 890 197
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 6 054 4 368 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 2 199
23. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 933 747 954 132 892 396
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 47 390 48 092 47 418
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 316 299 355 665 351 426
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 12 000 14 028 14 450
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel – 7 495 7 495
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel 159 857 40 646 2 689
29. 28.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 2 300 2 478 2 478
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok – 74 660 74 660
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel 231 049 182 877 183 323
32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 125 152 149 482 151 485
33. 32.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 125 152 149 482 148 482
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 2 000 1 876 1 876
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 893 747 874 821 834 822
37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei 40 000 47 711 46 712
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 40 000 46 711 46 712
42. Pénz for gal mi be vé te lek 933 747 921 532 881 534
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 32 600 32 314
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – 2 087
46. Be vé te lek össze sen 933 747 954 132 915 935
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – 29 338 52 988
48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye – –29 338 –29 337
49. To vább adá si cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – – –
50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge – – –112

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 29 096 – 29 096 20 321 – 20 321
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge 1 613 – 1 613 1 725 – 1 725
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya – – – –286 – –286
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 30 709 – 30 709 21 760 – 21 760
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 1 891 – 1 891 1 516 – 1 516
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 32 600 – 32 600 23 276 – 23 276
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

ma rad vány 32 020 – 32 020 21 983 – 21 983
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 580 – 580 1 293 – 1 293

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Mo gyo ród Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló -
ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar -
dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az 
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót, a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li elvek, továbbá a vonatkozó
249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet szerint készítették el.

Mo gyo ród Köz ség Ön kor mány za ta 2006. évi egy sze rû sí tett be szá mo ló ját köz zé té tel re al kal mas nak mi nõ sí tem, a hi te -
le sí tõ zá ra dé kot ki adom.

Tóth Já nos s. k.,
könyv vizs gá ló

Mo nor Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 14 895 705 – 14 895 705 14 973 612 – 14 973 612
I. Im ma te ri á lis ja vak 70 014 – 70 014 72 190 – 72 190

II. Tár gyi esz kö zök 957 796 – 8 957 796 9 265 814 – 9 265 814
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 187 686 – 187 686 87 636 – 87 636
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 5 680 209 – 5 680 209 5 547 972 – 5 547 972

B) FORGÓESZKÖZÖK 254 194 – 254 194 215 057 – 215 057
I. Kész le tek 3 926 – 3 926 4 992 – 4 992

II. Kö ve te lé sek 80 930 – 80 930 87 544 – 87 544
III. Ér ték pa pí rok 2 185 – 2 185 2 185 – 2 185
IV. Pénz esz kö zök 86 523 – 86 523 21 387 – 21 387
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 80 630 – 80 630 98 949 – 98 949

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 15 149 899 – 15 149 899 5 188 669 – 5 188 669
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE 13 046 990 – 13 046 990 12 883 538 – 12 883 538
1. In du ló tõ ke 895 391 – 895 391 895 391 – 895 391
2. Tõ ke vál to zá sok 12 151 599 – 12 151 599 11 988 147 – 11 988 147
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 49 321 – 49 321 10 403 – 10 403
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 49 321 – 49 321 10 403 – 10 403

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 053 588 – 2 053 588 2 294 728 – 2 294 728

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 1 616 727 – 1 616 727 1 671 313 – 1 671 313
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 319 037 – 319 037 513 490 – 513 490

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 117 824 – 117 824 109 925 – 109 925

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 15 149 899 – 15 149 899 15 188 669 – 15 188 669

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 1 389 705 1 487 227 1 419 726
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 433 805 470 324 449 965
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 695 144 791 073 695 986
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 48 929 118 689 108 071
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 79 430 97 679 81 527
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 32 665 48 506 44 020
07. Fel újí tás 10 000 263 712 255 532
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 40 412 206 343 154 580
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – 12 846 90 255
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
1 500 31 536 28 310

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 2 731 590 3 527 935 3 316 980
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 65 863 65 863 65 863
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 65 863 65 863 65 863
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 2 797 453 3 593 798 3 382 843
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 14 469 13 503 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 18 319
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 2 811 922 3 607 301 3 401 162
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 169 630 195 997 193 462
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 476 543 1 522 303 1 542 064
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 27 758 169 404 168 980
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek 35 210 15 050 15 850
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 107 000 282 547 78 573
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 36 100 46 106 29 721
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok – 78 668 78 668
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
28 000 37 620 39 937

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 804 044 954 050 954 050
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 804 044 954 050 954 050
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 8 500 6 562 6 562
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
2 656 685 3 292 201 3 078 146

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – 126 635 126 635
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 151 237 139 144 139 144
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 151 237 265 779 265 779
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 2 821 114 3 557 980 3 343 925
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 4 000 49 321 49 055
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –6 257
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 2 811 922 3 607 301 3 386 723
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–85 374 –199 916 –189 779

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 85 374 199 916 199 916
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –24 576

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 83 645 – 83 645 20 151 – 20 151
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –34 324 – –34 324 –9 748 – –9 748
 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) 49 321 – 49 321 10 403 – 10 403
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –19 132 – –19 132 –54 441 – –54 441
 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) 30 189 – 30 189 –44 038 – –44 038
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

vány 91 148 – 91 148 110 641 – 110 641
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – 7 552 – 7 552
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Mo nor Vá ros Ön kor mány za tá nak 2006. 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 össze vont éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, to váb bá a vo nat ko zó kor mány ren de let ben fog lal tak és az ál -
ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyünk sze rint az egy sze rû sí tett össze vont éves be szá mo ló az ön kor mány zat 2006. évi költ ség ve té se tel je sí té -
sé rõl, a 2006. 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.

Bí ró Já nos né s. k.,
könyv vizs gá ló

Nyár lõ rinc Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 357 892 – 357 892 363 914 – 363 914
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 751 – 1 751 867 – 867

II. Tár gyi esz kö zök 341 108 – 341 108 347 670 – 347 670
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 14 920 – 14 920 15 377 – 15 377
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 113 – 113 – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 10 856 – 10 856 7 265 – 7 265
I. Kész le tek – – – – – –

II. Kö ve te lé sek 2 581 – 2 581 2 139 – 2 139
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 6 262 – 6 262 1 588 – 1 588
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 013 – 2 013 3 538 – 3 538

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 368 748 – 368 748 371 179 – 371 179

D) SAJÁT TÕKE 314 684 – 314 684 319 945 – 319 945
1. In du ló tõ ke 24 613 – 24 613 24 613 – 24 613
2. Tõ ke vál to zá sok 290 071 – 290 071 295 332 – 295 332
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – – – – – –

E) TARTALÉKOK –1 111 – –1 111 –3 177 – –3 177
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –1 111 – –1 111 –3 177 – –3 177

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 55 175 – 55 175 54 411 – 54 411

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 8 908 – 8 908 28 622 – 28 622
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 36 881 – 36 881 17 486 – 17 486

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 9 386 – 9 386 8 303 – 8 303

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 368 748 – 368 748 371 179 – 371 179
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 182 438 184 556 163 918
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 55 929 56 025 52 132
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 86 913 96 819 83 746
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 14 100 36 919 32 404
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 3 320 4 502 2 748
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás 6 300 10 829 10 692
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 900 3 990 3 757
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
2 500 2 500 400

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 800 800 850
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 353 200 396 940 350 647
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 886 886 1 942
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – 18 685
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 886 886 20 627
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 354 086 397 826 371 274
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 538 838 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 1 525
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 356 624 398 664 372 799
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 31 146 32 409 17 277
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 157 665 150 723 150 174
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 29 200 37 941 30 712
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek – 1 053 1 053
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 000 – –
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 000 – –
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 2 400 2 400 2 450
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
700 1 668 1 076

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 94 171 114 957 139 537
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 94 171 114 957 114 925
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 598 598 271
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
316 880 341 749 342 550

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 24 744 24 744 24 564
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 10 000 10 000 2 094
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 34 744 34 744 26 658
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 351 624 376 493 369 208
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 5 000 22 171 22 171
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 113
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 356 624 398 664 390 266
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–33 858 –33 858 14 074

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 33 858 33 858 6 031
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –2 638
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 6 262 – 6 262 1 558 – 1 558
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –7 373 – –7 373 –4 735 – –4 735
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

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

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

(1±2–3–4) –1 111 – –1 111 –3 177 – –3 177
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 23 282 – 23 282 945 – 945
 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) 22 711 – 22 171 –2 232 – –2 232
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 22 171 – 22 171 – – –
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Nyár lõ rinc Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. év rõl ké szült 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 beszá molót a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vény ben, az ál lam ház tar tás szer ve ze tei
be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal -
tak, va la mint az ál ta lá nos és a kor mány ren de let sze rint spe ci á li san ér vé nye sü lõ szám vi te li alap el vek sze rint ké szí tet -
ték el.

Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló Nyár lõ rinc Köz ség Ön kor mány za tá nak va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl 
meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Kóc só né Kür ti Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló

1278 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 15. szám



Oros há za Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 31 545 509 – 31 545 509 34 393 601 – 34 393 601
I. Im ma te ri á lis ja vak 34 061 – 34 061 75 787 – 75 787

II. Tár gyi esz kö zök 28 907 456 – 28 907 456 31 168 774 – 31 168 774
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 567 873 – 567 873 529 657 – 529 657
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 2 036 119 – 2 036 119 2 619 383 – 2 619 383
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 462 054 – 1 462 054 947 713 – 947 713

I. Kész le tek 59 130 – 59 130 56 470 – 56 470
II. Kö ve te lé sek 107 773 – 107 773 171 117 – 171 117

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 129 397 – 1 129 397 527 997 – 527 997
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 165 754 – 165 754 192 129 – 192 129

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 33 007 563 – 33 007 563 35 341 314 – 35 341 314

D) SAJÁT TÕKE 29 716 944 – 29 716 944 33 138 836 – 33 138 836
1. In du ló tõ ke 1 485 228 – 1 485 228 1 485 228 – 1 485 228
2. Tõ ke vál to zá sok 28 231 716 – 28 231 716 31 653 608 – 31 653 608
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 964 923 – 964 923 339 190 – 339 190
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 964 923 – 964 923 339 190 – 339 190

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 325 696 – 2 325 696 1 863 288 – 1 863 288

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 374 643 – 374 643 543 610 – 543 610
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 620 825 – 1 620 825 938 742 – 938 742

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 330 228 – 330 228 380 936 – 380 936

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 33 007 563 – 33 007 563 35 341 314 – 35 341 314

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 3 716 503 4 046 015 3 922 305
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 229 138 1 311 832 1 261 064
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 2 240 642 2 563 805 2 497 523
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 59 820 420 375 419 918
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 120 531 266 357 259 529
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 9 057 35 958 28 034
07. Fel újí tás 116 715 229 903 219 353
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 2 891 593 4 026 391 3 196 246
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 11 156 59 236 48 254
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
70 345 100 929 107 014

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – 292
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – 33 000 33 000
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 10 465 500 13 093 801 11 992 532
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Hosszú le já ra tú hi te lek 9 408 9 408 9 408
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 100 000 100 000 100 000
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 109 408 109 408 109 408
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 10 574 908 13 203 209 12 101 940
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 547 547 18 308 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 26 375
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 11 122 455 13 221 517 12 128 315
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 972 340 1 081 646 1 122 747
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 2 628 807 2 735 830 2 717 681
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 2 856 336 2 876 776 3 024 754
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek – 40 150 44 317
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 85 047 130 094 121 384
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 41 667 43 562 22 131
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 851 853 1 785 615 1 025 636
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
1 100 157 87 608 105 787

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 2 300 188 2 887 355 2 924 387
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 300 188 2 887 355 2 885 141
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – 1 237
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
10 794 728 11 625 074 11 087 930

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – – 176 095
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 293 677 413 677 178 132
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei 34 050 – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – 34 050 34 050
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 327 727 447 727 388 277
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 11 122 455 12 072 801 11 476 207
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 1 148 716 1 127 488
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 33 431
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 11 122 455 13 221 517 12 637 126
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–218 319 –338 319 222 886

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 218 319 338 319 278 869
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – 7 056

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 1 079 407 – 1 079 407 460 730 – 460 730
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –114 484 – –114 484 –121 540 – –121 540
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 20 538 – 20 538 12 303 – 12 303
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány
(1±2–3–4) 944 385 – 944 385 326 887 – 326 887

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 21 216 – 21 216 –2 576 – –2 576
 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) 965 601 – 965 601 324 311 – 324 311
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 165 270 – 165 270 – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 783 739 – 783 739 349 031 – 349 031
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 16 592 – 16 592 31 367 – 31 367

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Oros há za Vá ros Ön kor mány za ta 2006. 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, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le -
zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze -
rint ké szí tet ték el.

A 2006. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Oros há za Vá ro si Ön kor mány za ta 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.

Vá ri né Ká dár Mar git s. k.,
könyv vizs gá ló

Pécs vá rad Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 627 367 2 973 627
I. Im ma te ri á lis ja vak 4 609 3 860
II. Tár gyi esz kö zök 1 993 299 2 181 874
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 8 619 7 710
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 620 840 780 183

B) FORGÓESZKÖZÖK 140 691 139 251
I. Kész le tek 814 982
II. Kö ve te lé sek 14 764 29 970
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 123 861 105 881
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 1 252 2 418

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 768 058 3 112 878
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

D) SAJÁT TÕKE 2 603 939 2 860 487
1. In du ló tõ ke 137 658 137 658
2. Tõ ke vál to zá sok 2 466 281 2 722 829
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 103 509 86 602
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 103 509 86 602
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 60 610 165 789
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 16 476 94 180
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 22 530 49 912
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 21 604 21 697

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 768 058 3 112 878

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 292 157 307 399 307 646
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 91 179 94 644 96 249
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 199 563 225 712 245 530
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 7 200 23 404 35 355
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 9 000 10 139 12 105
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 3 100 3 100 4 061
07. Fel újí tás 34 041 34 041 31 891
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 336 686 428 509 387 233
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – 2 120 2 120
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
3 000 4 000 1 000

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – 5 000 5 000
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 975 926 1 138 068 1 128 190
14. Hosszú le já ra tú hi te lek – – –
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) – – –
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 975 926 1 138 068 1 128 190
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 5 832 61 886 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 1 166
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 981 758 1 199 954 1 129 356
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 53 700 54 985 65 312
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 292 743 335 168 342 827
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 45 982 92 829 108 744
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek – 1 792 1 814
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 166 182 9 425 5 041
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 166 182 8 000 3 616
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 4 000 5 000 1 000
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
29 094 29 094 33 426

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 285 348 506 865 483 105
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 285 348 506 865 483 105
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – 50
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen
(24+…+28+30+31+32+34+35)

877 049 1 035 158 1 041 319

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 69 709 69 709 69 964
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 69 709 69 709 69 964
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 946 758 1 104 867 1 111 283
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 35 000 95 087 59 662
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 93
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 981 758 1 199 954 1 171 038
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–69 709 –69 709 –27 209

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 69 709 69 709 69 964
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –1 073

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 1. Zá ró pénz kész let 123 861 105 881
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –20 352 –19 279
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) 74 510 67 843
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) 28 999 18 759
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –13 373 –10 911
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
 9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 15 626 7 848
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 3 882 950
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 11 744 6 898

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Pécs vá rad Vá ros Ön kor mány zat 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 a 2006. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo lót,
egy sze rû sí tett mér le get, pénz for gal mi je len tést, pénz ma rad vány-ki mu ta tást a szám vi te li tör vény ben, a be szá mo ló össze -
ál lí tá sá ra vo nat ko zó kor mány ren de let és az ál ta lá nos szám vi te li el vek ben fog lal tak sze rint ál lí tot ták össze.

Vé le mé nyünk sze rint az éves be szá mo ló a Pécs vá rad Vá ros Ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té -
rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Dr. Fe hér Mi hály s. k.,
könyv vizs gá ló
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Pi lis csa ba Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 8 318 503 – 8 318 503 8 250 072 – 8 250 072
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 513 – 2 513 2 102 – 2 102

II. Tár gyi esz kö zök 8 074 584 – 8 074 584 8 019 641 – 8 019 641
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 12 861 – 12 861 9 237 – 9 237
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 228 545 – 228 545 219 092 – 219 092

B) FORGÓESZKÖZÖK 137 296 – 137 296 92 087 – 92 087
I. Kész le tek – – – – – –

II. Kö ve te lé sek 104 477 – 104 477 55 145 – 55 145
III. Ér ték pa pí rok 1 728 – 1 728 1 728 – 1 728
IV. Pénz esz kö zök 13 934 – 13 934 14 588 – 14 588
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 17 157 – 17 157 20 626 – 20 626

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 8 455 799 – 8 455 799 8 342 159 – 8 342 159

D) SAJÁT TÕKE 8 297 333 – 8 297 333 8 170 620 – 8 170 620
1. In du ló tõ ke 33 654 – 33 654 33 654 – 33 654
2. Tõ ke vál to zá sok 8 263 679 – 8 263 679 8 136 966 – 8 136 966
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 5 601 – 5 601 10 757 – 10 757
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 5 601 – 5 601 10 757 – 10 757

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 152 865 – 152 865 160 782 – 160 782

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 65 769 – 65 769 58 290 – 58 290
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 61 605 – 61 605 78 035 – 78 035

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 25 491 – 25 491 24 457 – 24 457

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 8 455 799 – 8 455 799 8 342 159 – 8 342 159

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 305 277 304 648 288 289
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 95 093 93 266 88 725
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 217 902 214 054 185 852
04. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 25 138 23 462 19 611
05. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 15 549 25 790 21 407
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 5 646 5 723 8 004
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 664 605 666 943 611 888
09. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 31 870 31 870 4 808
10. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 31 870 31 870 4 808
11. Pénz for gal mi ki adá sok 696 475 698 813 616 696
12. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 44 814 28 757 246
13. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 3 469
14. Ki adá sok össze sen 741 289 727 570 620 411
15. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 53 799 39 690 32 962

1284 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 15. szám



Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 322 160 382 397 376 313
17. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 168 983 60 827 7 582
18. Tá mo ga tá sok, át vett pénz esz kö zök 146 347 195 773 196 242
19. Eb bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa – – –
20. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 691 289 678 687 613 099
21. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 50 000 36 061 8 999
22. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
23. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 50 000 36 061 8 999
24. Pénz for gal mi be vé te lek 741 289 714 748 622 098
25. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 12 822 5 602
26. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 254
27. Be vé te lek össze sen 741 289 727 570 627 954
28. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–18 130 –4 191 –6 813

29. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 18 130 4 191 4 191
30. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge – – –2 622

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 5 925 – 5 925 7 866 – 7 866
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –324 – –324 2 891 – 2 891
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –9 965 – –9 965 –201 – –201
 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) 15 566 – 15 566 10 556 – 10 556
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –2 744 – –2 744 –1 315 – –1 315
 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) 12 822 – 12 822 9 241 – 9 241
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 6 593 – 6 593 7 289 – 7 289
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 6 229 – 6 229 1 952 – 1 952

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a szer ve zet be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá -
sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tuk. Vizs gá la tunk alap ján ele gen dõ
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és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tünk ar ról, hogy a be szá mo lót a fen ti kor lá to zá sok kal a szám vi te li tör vény ben, a vo -
nat ko zó kor mány ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el, ki vé ve a fel so rolt kor lá to zó
té nye zõ ket.

Az ön kor mány zat mér le gé nek egye zõ esz köz és for rás ol da li fõ össze ge: 8 342 159 E Ft.
A pénz for gal mi je len tés ada tai el len õriz he tõ en tar tal maz zák az ön kor mány zat költ ség ve té si gaz dál ko dá sá nak ala ku -

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

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

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

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

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

Pusz ta do bos Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 962 277 287
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 153 1 817
II. Tár gyi esz kö zök 272 169 269 976
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 5 640 5 494

B) FORGÓESZKÖZÖK 18 432 19 936
I. Kész le tek 434 382
II. Kö ve te lé sek 1 678 1 719
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 12 153 13 379
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 4 167 4 456

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 299 394 297 223

D) SAJÁT TÕKE 281 625 275 932
1. In du ló tõ ke 9 797 9 797
2. Tõ ke vál to zá sok 271 828 266 135
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – –

E) TARTALÉKOK 7 350 8 581
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 7 350 8 581
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 10 419 12 710
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 449 3 456
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 8 970 9 254

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 299 394 297 223
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

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 98 643 99 689 99 622
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 31 303 31 303 31 218
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 48 246 49 310 51 073
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 12 000 61 600 61 152
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 3 100 3 100 2 434
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – 180
07. Fel újí tás 7 800 2 915 75
08. Fel hal mo zá si ki adá sok – 5 685 5 445
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adás – 56 716 56 716
11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 201 092 310 318 307 915
14. Hosszú le já ra tú hi te lek – – –
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt megt. ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – – –
19. Pénz for gal mi ki adá sok 201 092 310 318 307 915
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 260 260 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 289
23. Ki adá sok össze sen 201 352 310 578 308 204
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 5 570 63 671 64 173
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 79 602 81 102 82 465
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 3 100 17 020 17 523
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel – 560 566
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel – – –
29. 28.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok – 800 800
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel – – –
32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 85 026 143 619 143 619
33. 32.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 85 026 143 619 143 619
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 173 298 306 772 309 146
37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 28 054 – –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 28 054 – –
42. Pénz for gal mi be vé te lek 201 352 306 772 309 146
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 3 806 3 806
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – 284
46. Be vé te lek össze sen 201 352 310 578 313 236
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –28 054 – 5 037
48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 28 054 – –
49. To vább adá si cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – – –
50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge – – –5
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 12 153 13 379
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok egyen le ge –4 803 –4 798
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 7 350 8 581
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –3 544 –3 774
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 3 806 4 807
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 1 449 4 807
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 2 357 –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló Pusz ta do bos Köz ség Ön kor mány zat 2006. 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.

Her mel Il di kó s. k.,
könyv vizs gá ló

Put nok Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 1 459 386 – 1 459 386 1 554 107 – 1 554 107
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 150 – 3 150 5 433 – 5 433
II. Tár gyi esz kö zök 1 232 763 – 1 232 763 1 341 802 – 1 341 802
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 38 524 – 38 524 28 270 – 28 270
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 184 949 – 184 949 178 602 – 178 602
B) FORGÓESZKÖZÖK 133 260 – 133 260 105 869 – 105 869

I. Kész le tek 3 523 – 3 523 3 497 – 3 497
II. Kö ve te lé sek 46 275 – 46 275 46 902 – 46 902
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 60 252 – 60 252 32 553 – 32 553
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 23 210 – 23 210 22 917 – 22 917

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 592 646 – 1 592 646 1 659 976 – 1 659 976

D) SAJÁT TÕKE 1 390 447 – 1 390 447 1 368 651 – 1 368 651
1. In du ló tõ ke 257 019 – 257 019 257 019 – 257 019
2. Tõ ke vál to zá sok 1 133 428 – 1 133 428 1 111 632 – 1 111 632
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 32 923 – 32 923 4 331 – 4 331
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 28 703 – 28 703 12 097 – 12 097
II. Vál lal ko zá si tar ta lék 4 220 – 4 220 –7 766 – –7 766

F) KÖTELEZETTSÉGEK 169 276 – 169 276 286 994 – 286 994
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 5 913 – 5 913 10 986 – 10 986
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 112 824 – 112 824 224 869 – 224 869
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 50 539 – 50 539 51 139 – 51 139

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 592 646 – 1 592 646 1 659 976 – 1 659 976

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

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 681 636 714 184 709 621
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 220 071 237 183 234 753
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 397 032 471 325 472 237
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 222 690 261 674 258 129
05. Vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 60 986 252 741 245 184
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – 1 893 1 893
07. Fel újí tás 55 450 99 730 90 073
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 76 384 60 201 49 124
09. Vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adás 6 577 9 305 9 211
10. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – 517 517
11. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 720 826 2 108 753 2 070 742
12. Hosszú le já ra tú hi te lek 2 507 2 507 2 507
13. Rö vid le já ra tú hi te lek 48 455 56 161 56 161
14. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 50 962 58 668 58 668
15. Pénz for gal mi ki adá sok 1 771 788 2 167 421 2 129 410
16. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 18 589 2 217 –
17. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –293
18. Ki adá sok össze sen 1 790 377 2 169 638 2 129 117
19. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 245 988 249 896 246 868
20. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 510 903 516 947 508 808
21. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 84 694 179 751 173 046
22. Vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel – 3 773 3 834
23. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel 8 000 17 112 14 351
24. 23.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 3 000 16 445 13 533
25. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 72 071 74 690 44 675
26. Vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel 22 962 8 266 8 753
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

27. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 597 867 934 339 935 659
28. 27.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 597 867 934 339 934 339
29. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – 90
30. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 500 731 731
31. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 542 985 1 985 505 1 936 815
32. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 4 092 13 697 9 537
33. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 243 300 144 178 144 177
34. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – 10 289 10 289
35. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 247 392 168 164 164 003
36. Pénz for gal mi be vé te lek 1 790 377 2 153 669 2 100 818
37. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 15 969 32 923
38. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – 605
39. Be vé te lek össze sen 1 790 377 2 169 638 2 134 346
40. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –196 430 –109 496 –101 004
41. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 196 430 109 496 105 335
42. To vább adá si cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – – 898

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 60 244 – 60 244 32 550 – 32 550
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –27 321 – –27 321 –28 219 – –28 219
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 4 220 – 4 220 –7 766 – 7 766
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 28 703 – 28 703 12 097 – 12 097
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók –16 954 – –16 954 –17 026 – –17 026
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 4 220 – 4 220 – – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön 

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 15 969 – 15 969 –4 929 – –4 929
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 9 983 – 9 983 10 931 – 10 931
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 5 557 – 5 557 – – –
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Egy sze rû sí tett ered mény ki mu ta tás

2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 38 483 – 38 483 39 243 – 39 243

2. Vál lal ko zá si te vé keny ség szak fel ada ton el- 
szá molt ki adá sai (–) 34 263 – 34 263 47 009 – 47 009

3. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi  
ered mé nye 4 220 – 4 220 –7 766 – –7 766

4. Vál lal ko zá si te vé keny sé get ter he lõ ér ték- 
csök ke né si le írás (±) 1 337 – 1 337 1 335 – 1 335

5. Alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált és 
fel hasz nál ni ter ve zett ered mény (–) 4 220 – 4 220 – – –

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

7. Vál lal ko zá si te vé keny ség mó do sí tott pénz- 
for gal mi ered mé nye –1 337 – –1 337 –9 101 – –9 101

8. Vál lal ko zá si tev. ter he lõ be fi ze tés – – – – – –

9. Tar ta lék ba he lyez he tõ összeg – – – –7 766 – –7 766

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Put nok Vá ros Ön kor mány zat 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 Put nok Vá ros Ön kor mány zat 2006. 
éves költ ség ve té si be szá mo ló ját a szám vi te li tör vény ben, az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szóló kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek sze rint ké szí tet -
ték el.

Vé le mé nyem sze rint az éves be szá mo ló Put nok Vá ros Ön kor mány zat 2006. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz -
ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és valós képet ad.

Bat tá né Pé ter vá ri Éva s. k.,
könyv vizs gá ló
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Rác ke reszt úr Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 059 927 – 3 059 927 3 510 962 – 3 510 962
I. Im ma te ri á lis ja vak 511 – 511 878 – 878

II. Tár gyi esz kö zök 3 055 829 – 3 055 829 3 505 587 – 3 505 587
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 587 – 3 587 4 497 – 4 497
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – – – – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 517 513 – 517 513 482 468 – 482 468
I. Kész le tek – – – – – –

II. Kö ve te lé sek 427 623 – 427 623 458 834 – 458 834
III. Ér ték pa pí rok 24 – 24 24 – 24
IV. Pénz esz kö zök 83 986 – 83 986 16 570 – 16 570
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 880 – 5 880 7 040 – 7 040

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 577 440 – 3 577 440 3 993 430 – 3 993 430

D) SAJÁT TÕKE 3 048 785 – 3 048 785 3 518 590 – 3 518 590
1. In du ló tõ ke 26 170 – 26 170 26 170 – 26 170
2. Tõ ke vál to zá sok 3 022 615 – 3 022 615 3 492 420 – 3 492 420
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 78 649 – 78 649 8 899 – 8 899
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 78 649 – 78 649 8 899 – 8 899

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 450 006 – 450 006 465 941 – 465 941

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 438 789 – 438 789 451 230 – 451 230

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 217 – 11 217 14 711 – 14 711

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 577 440 – 3 577 440 3 993 430 – 3 993 430

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 160 451 158 468 154 724
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 51 440 49 208 48 633
03. Do lo gi ki adá sok 68 980 101 112 99 786
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 49 661 46 788 42 819
05. El lá tot tak jut ta tá sai – 380 380
06. Fel újí tás 7 000 42 131 29 849
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 428 210 481 795 481 796
08. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok – 71 744 102 990
09. Köl csö nök nyúj tá sa – 1 300 1 210
10. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+09) 765 742 952 926 962 187
11. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai – – –
12. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
13. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (11+12) – – –
14. Pénz for gal mi ki adá sok (10+13) 765 742 952 926 962 187
15. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 46 460 1 588 –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 1 160
17. Ki adá sok össze sen (14+15+16) 812 202 954 514 963 347
18. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 19 712 50 825 49 316
19. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 161 397 161 019 159 418
20. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek 9 258 16 186 16 186
21. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 20 000 87 773 87 691
22. 21.-bõl: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 73 418 73 418
23. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl pénz esz köz át vé tel 423 484 418 786 418 786
24. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és/vagy át vett pénz esz kö zök 119 990 134 368 133 881
25. 24.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 119 990 134 368 132 374
26. Köl csö nök vissza té rü lé se – – 226
27. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(18+19+20+21+23+24+26)
753 841 868 957 865 504

28. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei – 26 934 26 933
29. Ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
30. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (27+28) – 26 934 26 933
31. Pénz for gal mi be vé te lek (26+29) 753 841 895 891 892 437
32. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 58 361 58 623 57 035
33. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 3 503
34. Be vé te lek össze sen (31+32+33) 812 202 954 514 952 975
35. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (26+31–10–15) – –26 934 –39 648
36. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (29–13) – 26 934 26 933
37. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (32–16) – – 2 343

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 83 967 – – 16 560 – 16 560
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –5 318 – – –7 661 – –7 661
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 11 746 – – 25 885 – 25 885
 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) 66 903 – – –16 986 – –16 986
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 1 137 – – –948 – –948
 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) 68 040 – – –17 934 – –17 934
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

A könyv vizs gá lat so rán a Rác ke reszt úr Köz ség Ön kor mány zat 2006. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, to váb bá a vo nat ko zó
kor mány ren de let sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei
2006. 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.

Ga ra mi Fe renc s. k.,
könyv vizs gá ló

Sá ros pa tak Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 10 573 335 – 10 573 335 10 673 918 – 10 673 918
I. Im ma te ri á lis ja vak 35 439 – 35 439 23 069 – 23 069

II. Tár gyi esz kö zök 9 977 660 – 9 977 660 10 112 918 – 10 112 918
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 85 617 – 85 617 81 591 – 81 591
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 474 619 – 474 619 456 340 – 456 340

B) FORGÓESZKÖZÖK 268 810 – 268 810 274 564 – 274 564
I. Kész le tek 1 755 – 1 755 1 870 – 1 870

II. Kö ve te lé sek 89 096 – 89 096 95 104 – 95 104
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 45 163 – 45 163 81 238 – 81 238
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 132 796 – 132 796 96 352 – 96 352

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 10 842 145 – 10 842 145 10 948 482 – 10 948 482

D) SAJÁT TÕKE 10 368 713 – 10 368 713 10 425 509 – 10 425 509
1. In du ló tõ ke 1 103 361 – 1 103 361 1 103 361 – 1 103 361
2. Tõ ke vál to zá sok 9 265 352 – 9 265 352 9 322 148 – 9 322 148
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 29 786 – 29 786 22 086 – 22 086
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 29 786 – 29 786 22 086 – 22 086

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 443 646 – 443 646 500 887 – 500 887

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 11 320 – 11 320 38 546 – 38 546
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 284 153 – 284 153 306 837 – 306 837

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 148 173 – 148 173 155 504 – 155 504

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 10 842 145 – 10 842 145 10 948 482 – 10 948 482

1294 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 15. szám



Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 1 535 878 1 604 414 1 585 913
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 492 109 512 699 504 557
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 1 159 416 1 324 877 1 299 182
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 281 207 272 939 250 724
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 89 290 78 970 78 054
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – 8 713 8 713
07. Fel újí tás 320 556 126 460 112 328
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 87 052 182 965 121 330
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 1 414 1 414 1 000
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
– 8 051 8 107

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 15 000 13 400 13 300
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 3 981 922 4 134 902 3 983 208
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 37 074 37 074 198
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 150 000 150 000 23
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 187 074 187 074 221
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 4 168 996 4 321 976 3 983 429
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 7 121 7 121 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –36 444
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 4 176 117 4 329 097 3 946 985
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 647 349 730 329 725 614
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 952 979 959 829 977 656
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 383 426 488 332 504 152
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek – 9 921 10 336
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 311 244 168 981 133 273
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 51 744 89 144 109 264
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 43 822 76 543 67 949
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
32 230 54 140 22 908

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 1 291 614 1 490 888 1 490 888
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 291 614 1 490 888 1 490 888
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 8 650 8 650 11 906
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – 482
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
3 671 314 3 987 613 3 945 164

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 31 109 31 109 30 548
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 448 694 280 589 17
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 479 803 311 698 30 565
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 4 151 117 4 299 311 3 975 729
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 25 000 29 786 29 786
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 10 499
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 4 176 117 4 329 097 4 016 014
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–292 729 –124 624 –8 258

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 292 729 124 624 30 344
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – 46 943
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 36 960 – 36 960 76 203 – 76 203
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –7 174 – –7 174 –54 117 – –54 117
 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) 29 786 – 29 786 22 086 – 22 086
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –3 071 – –3 071 –11 400 – –11 400
 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) 26 715 – 26 715 10 686 – 10 686
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 47 332 – 47 332 15 769 – 15 769
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány –20 617 – –20 617 –5 083 – –5 083

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

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

Gyõrf fi De zsõ s. k.,
könyv vizs gá ló
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Se re gé lyes Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 1 662 674 – 1 662 674 1 746 564 – 1 746 564
I. Im ma te ri á lis ja vak 321 – 321 982 – 982

II. Tár gyi esz kö zök 1 550 626 – 1 550 626 1 638 846 – 1 638 846
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 904 – 1 904 1 914 – 1 914
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 109 823 – 109 823 104 822 – 104 822
B) FORGÓESZKÖZÖK 112 476 – 112 476 113 792 – 113 792

I. Kész le tek 478 – 478 440 – 440
II. Kö ve te lé sek 35 696 – 35 696 36 963 – 36 963

III. Ér ték pa pí rok 34 – 34 – – –
IV. Pénz esz kö zök 18 802 – 18 802 5 754 – 5 754
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 57 466 – 57 466 70 635 – 70 635

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 775 150 – 1 775 150 1 860 356 – 1 860 356

D) SAJÁT TÕKE 1 562 796 – 1 562 796 1 612 721 – 1 612 721
1. In du ló tõ ke 81 018 – 81 018 81 018 – 81 018
2. Tõ ke vál to zá sok 1 481 778 – 1 481 778 1 531 703 – 1 531 703
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 21 640 – 21 640 12 033 – 12 033
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 21 640 – 21 640 12 033 – 12 033

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 190 714 – 190 714 235 602 – 235 602

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 95 910 – 95 910 83 022 – 83 022
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 40 176 – 40 176 88 224 – 88 224

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 54 628 – 54 628 64 356 – 64 356

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 775 150 – 1 775 150 1 860 356 – 1 860 356

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 291 730 285 770 279 578
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 85 500 87 540 87 279
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 151 262 156 564 151 328
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 20 340 28 586 28 562
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 4 000 5 460 5 683
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás 18 418 45 998 45 970
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 76 405 56 296 50 658
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
– 12 240 12 240

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – 6 333 6 333
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 647 655 684 787 667 631
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Hosszú le já ra tú hi te lek 35 000 2 600 2 513
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 35 000 2 600 2 513
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 682 655 687 387 670 144
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 100 2 100 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 13 169
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 684 755 689 487 683 313
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 44 118 44 311 42 749
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 246 148 279 381 276 369
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 32 000 41 355 40 285
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek – 5 560 5 557
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 85 000 16 685 15 832
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 15 800 15 788
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok – 32 610 31 617
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
– 13 129 13 139

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 187 835 200 937 201 145
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 187 835 200 937 200 541
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 500 – –
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – 5 500 5 500
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (24+…+28+30+31

+32+34+35)
595 601 639 468 632 193

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 59 000 8 000 8 000
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le – 20 344 20 344
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 59 000 28 344 28 344
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 654 601 667 812 660 537
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 30 154 21 675 21 675
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 9 728
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 684 755 689 487 691 940
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–24 000 –25 744 –13 763

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 24 000 25 744 25 831
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –3 441

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 18 802 – 18 802 5 754 – 5 754
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) 2 838 – 2 838 6 279 – 6 279
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – 570 – 570
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány
(1±2–3–4) 21 640 21 640 11 463 – 11 463

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –122 – –122 1 062 – 1 062
 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) 21 518 – 21 518 12 525 – 12 525
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 21 675 – 21 675 12 525 – 12 525
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló Se re gé lyes Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. 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.

Jan csó Éva s. k.,
könyv vizs gá ló

Sik lós Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 7 310 255 – 7 310 255 7 819 540 – 7 819 540
I. Im ma te ri á lis ja vak 4 685 – 4 685 6 173 – 6 173

II. Tár gyi esz kö zök 6 785 158 – 6 785 158 7 274 868 – 7 274 868
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 39 986 – 39 986 43 672 – 42 672
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 480 426 – 480 426 494 827 – 494 827
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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 115 289 – 115 289 113 469 – 113 469
I. Kész le tek 3 699 – 3 699 3 240 – 3 240

II. Kö ve te lé sek 61 878 – 61 878 69 355 – 69 355
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 33 307 – 33 307 19 146 – 19 146
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 405 – 16 405 21 728 – 21 728

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 7 425 544 – 7 425 544 7 933 009 – 7 933 009

D) SAJÁT TÕKE 6 759 629 – 6 759 629 7 023 382 – 7 023 382
1. In du ló tõ ke 238 975 – 238 975 238 975 – 238 975
2. Tõ ke vál to zá sok 6 520 654 – 6 520 654 6 784 407 – 6 784 407

E) TARTALÉKOK –57 457 – –57 457 –68 563 – –68 563
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –57 457 – –57 457 –68 563 – –68 563

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 723 372 – 723 372 978 190 – 978 190

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 402 788 – 402 788 627 780 – 627 780
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 213 415 – 213 415 240 973 – 240 973

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 107 169 – 107 169 109 437 – 109 437

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 7 425 544 – 7 425 544 7 933 009 – 7 933 009

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 1 059 292 1 096 879 1 091 945
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 342 474 350 908 344 663
03. Do lo gi ki adá sok 604 420 610 133 606 126
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 157 523 164 757 158 904
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 202 000 209 850 209 843
07. Be ru há zás 316 151 455 251 452 764
08. Hi te lek ki adá sai 51 414 58 450 57 969
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 2 733 274 2 946 228 2 922 214
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok – – –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – 5 323
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 2 733 274 2 946 228 2 927 537
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 204 700 226 177 230 531
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 1 085 399 1 110 936 1 107 393
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 331 546 316 345 318 341
17. Vég le ge sen át vett pén zesz kö zök 114 935 153 090 162 922
18. Ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 726 053 805 691 786 423
19. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 248 118 313 573 305 498
20. Pénz for gal mi be vé te lek 2 710 751 2 925 812 2 911 108
21. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 22 523 20 416 19 804
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 2 261
23. Be vé te lek össze sen 2 733 274 2 946 228 2 933 173
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 32 407 – 32 407 18 239 – 18 239
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –89 864 – –89 864 –86 802 – –86 802
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) –58 245 – –58 245 –55 019 – –55 019
 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) 788 – 788 –13 544 – –13 544
 6. Költ ség ve té si be fi ze tés több let tá mo ga tás mi att 6 194 – 6 194 – – –
 7. Költ ség ve té si ki uta lás 11 090 – 11 090 – – –
 8. Mó do sí tott pénz ma rad vány 18 072 – 18 072 –13 544 – –13 544
 9. A 8. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 14 810 – 14 810 850 – 850
10. A 8. sor ból sza bad pénz ma rad vány 3 262 – 2 262 7 659 – 7 659

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Sik lós Vá ros Ön kor mány za ta 2006. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját, an nak
ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog -
lal tak sze rint fe lül vizs gál tam és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí -
tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, to váb bá a vo nat ko zó kor mány -
ren de let sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei
2006. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg bíz -
ha tó és va lós ké pet ad.

A hi te le sí tõ zá ra dék ban írott vé le mény kor lá to zá sa nél kül fel hí vom a fi gyel met a ki egé szí tõ mel lék let ben a költ ség ve -
té si tar ta lék vál to zá so kat elõ idé zõ fõbb esz köz ele mek be mu ta tá sá ra, il let ve in dok lá sá ra.

Nercz Fe renc s. k.,
könyv vizs gá ló
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Solt Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 1 288 406 – 1 288 406 1 970 303 – 1 970 303
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 908 – 1 908 1 244 – 1 244
II. Tár gyi esz kö zök 675 737 – 675 737 1 965 586 – 1 965 586
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 879 – 2 879 3 473 – 3 473
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 607 882 – 607 882 – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 62 094 – 62 094 54 634 – 54 634

I. Kész le tek 3 052 – 3 052 3 201 – 3 201
II. Kö ve te lé sek 26 857 – 26 857 21 574 – 21 574
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 4 853 – 4 853 2 286 – 2 286
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 27 332 – 27 332 27 573 – 27 573

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 350 500 – 1 350 500 2 024 937 – 2 024 937

D) SAJÁT TÕKE 1 195 785 – 1 195 785 1 743 570 – 1 743 570
1. In du ló tõ ke 101 249 – 101 249 101 249 – 101 249
2. Tõ ke vál to zá sok 1 094 536 – 1 094 536 1 642 321 – 1 642 321
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 3 299 – 3 299 456 – 456
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 3 299 – 3 299 456 – 456
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 151 416 – 151 416 280 911 – 280 911
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 22 925 – 22 925 123 686 – 123 686
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 99 605 – 99 605 127 822 – 127 822
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 28 886 – 28 886 29 403 – 29 403

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 350 500 – 1 350 500 2 024 937 – 2 024 937

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

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 491 176 494 530 484 356
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 153 530 155 400 149 840
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 277 938 346 138 328 213
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 29 921 101 794 95 711
05. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 11 210 6 210 5 736
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 134 636 1 258 020 758 497
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+07) 2 098 411 2 362 092 1 822 353
09. Hi te lek, köl csö nök ki adá sai 4 352 4 352 5 386
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai 5 658 5 658 5 658
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+10) 10 010 10 010 11 044
12. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 2 108 421 2 372 102 1 833 397
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 371 2 371 –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 241

15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 2 110 792 2 374 473 1 833 638

16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 153 038 153 958 167 676

17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 460 586 468 038 495 276

18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel 30 065 30 465 21 682

19. 18.-ból ön kor mány zat 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 ge sen át vett pénz esz kö zök 1 191 180 1 446 089 1 011 361

21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 68 740 936 839 719 723

22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 834 869 2 098 550 1 695 995

23. Tá mo ga tá si köl csö nök vissza té rü lé se 400 400 10 357

24. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 272 224 272 224 124 202

25. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 272 624 272 624 134 559

26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 2 107 493 2 371 174 1 830 554

27. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 3 299 3 299 3 299

28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – 571

29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 2 110 792 2 374 473 1 834 424

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

2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 4 778 – 4 778 2 265 – 2 265

2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 
lá sok egyen le ge (±) –1 479 – –1 479 –1 809 – –1 809

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

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

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 
(1±2–3–4) 3 299 – 3 299 456 – 456

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –4 994 – –4 994 –10 907 – –10 907

7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok 458 – 458 – – –

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (±) – – – – – –

11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 
fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya –1 237 – –1 237 –10 451 – –10 451

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

13. Kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 
(11. sor ból) – – – – – –
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

Solt Vá ros Ön kor mány za ta 2006. évi egy sze rû sí tett be szá mo ló já nak könyv vizs gá la ta ered mé nye kép pen meg ál la pí -
tot tam, hogy a mér leg, a pénz for gal mi je len tés, a pénz ma rad vány és az ered mény ki mu ta tás az ön kor mány zat pénz ügyi és 
va gyo ni hely ze té rõl meg bíz ha tó, va lós ké pet nyújt, il let ve azo kat a szám vi te li el vek (2000. évi C. tv.) va la mint a költ ség -
ve té si gaz dál ko dás ról il let ve a be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 295/2001.
(XII. 27.) Korm. ren de let tel, a 278/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let tel, a 383/2004. (XII. 29.) Korm. ren de let tel, il let ve a
319/2005. (XII. 26.) Korm. ren de let tel módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt elõírások betartásával
készítették el.

So mo gyi La jos s. k.,
könyv vizs gá ló

Soly már Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK – – 11 735 990 12 068 296 – 12 068 296
I. Im ma te ri á lis ja vak – – 8 385 14 314 – 14 314

II. Tár gyi esz kö zök – – 11 670 261 11 993 639 – 11 993 639
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök – – 57 344 60 343 – 60 343
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK – – 158 186 108 982 – 108 982

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek – – 65 483 79 910 – 79 910

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök – – 66 443 2 337 – 2 337
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok – – 26 260 26 735 – 26 735

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: – – 11 894 176 12 177 278 – 12 177 278

D) SAJÁT TÕKE – – 11 673 798 11 650 877 – 11 650 877
1. In du ló tõ ke – – 28 620 28 620 – 28 620
2. Tõ ke vál to zá sok – – 11 645 178 11 622 257 – 11 622 257
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK – – 55 966 –2 615 – –2 615
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok – – 55 966 –2 615 – –2 615

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK – – 164 412 529 016 – 529 016

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 242 165 – 242 165
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek – – 127 675 255 164 – 255 164

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok – – 36 737 31 687 – 31 687

FORRÁSOK ÖSSZESEN: – – 11 894 176 12 177 278 – 12 177 278
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 470 722 474 440 453 988
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék 141 794 142 967 140 507
03. Do lo gi ki adá sok 352 985 349 095 336 983
04. Pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 101 406 118 587 110 995
05. El lá tot tak jut ta tá sai – – –
06. Mû kö dé si ki adá sok össze sen 1 066 907 1 085 089 1 042 473
07. Fel újí tás 62 040 278 107 333 235
08. Fel hal mo zá si ki adá sok és áfa el szá mo lá suk 247 030 125 310 126 152
09. Pénz ügyi be fek te té sek ki adá sai – – –
10. Fel hal mo zá si ki adá sok össze sen 309 070 403 417 459 387
11. Hi te lek, köl csön nyúj tás – 3 699 3 698
12. Fi nan szí ro zá si ki adá sok – – –
13. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 475
14. Pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 375 977 1 492 205 1 506 033
15. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok – – –
16. Ki adá sok össze sen 1 375 977 1 492 205 1 506 033
17. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 102 450 97 621 99 111
18. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 752 539 741 359 747 989
19. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 253 396 284 524 288 737
20. Fel ügye le ti szerv tõl ka pott tá mo ga tás – – –
21. Köz pon ti költ ség ve tés tõl ka pott tá mo ga tás 231 538 254 072 254 072
22. Ki egé szí té sek vissza té rü lé sek – – 1 917
23. Pénz esz köz át vé tel 21 858 30 452 32 748
24. Mû kö dé si be vé te lek össze sen 1 108 385 1 123 504 1 135 837
25. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek össze sen 84 363 72 394 39 363
26. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei – – 700
27. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 450 000 474 822 271 077
28. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek össze sen – – –5 050
29. Pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 642 748 1 670 720 1 441 927
30. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 32 502 57 763 57 763
31. Be vé te lek össze sen 1 675 250 1 728 483 1 499 690
32. Tárgy évi ki adá sok és be vé te lek egyen le ge – – –6 343

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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. A költ ség ve té si bank szám lák zá ró e gyen le gei – – 66 441 – – 2 337
 2. Pénz tá rak és be tét köny vek zá ró e gyen le gei – – 2 – – –
 3. Zá ró pénz kész let – – 66 443 – – 2 337
 4. Költ ség ve té si ak tív ki egyen lí tõ el szá mo lá sok zá -

ró e gyen le ge – – – – – –
 5. Passzív ki egyen lí tõ el szá mo lá sok zá ró e gyen le gei – – – – – –
 6. Költ ség ve té si ak tív át fu tó el szá mo lá sok zá ró

egyen le ge – – 9 014 – – 14 719
 7. Passzív át fu tó el szá mo lá sok zá ró e gyen le ge – – 30 561 – – 29 649
 8. Ak tív füg gõ el szá mo lá sok zá ró e gyen le ge – – 17 246 – – 12 016
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 9. Passzív füg gõ el szá mo lá sok zá ró e gyen le ge – – 6 176 – – 2 038
10. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze sen – – –10 477 – – –4 952
11. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya – – – – – –
12. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye – – – – – –
13. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány – – 55 966 – – –2 615
14. In téz mé nyi költ ség ve té si be fi ze tés több let tá mo ga -

tás mi att – – – – – –
15. Költ ség ve té si be fi ze tés több let tá mo ga tás mi att – – –758 – – –1 561
16. Költ ség ve té si ki uta lás ki uta lat lan in téz mé nyi tá -

mo ga tás mi att – – – – – –
17. Költ ség ve té si ki uta lás ki uta lat lan tá mo ga tás mi att – – 1 868 – – 4 718
18. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
19. Költ ség ve té si pénz ma rad vány – – 57 076 – – 542
20. 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 – – – – – –
21. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály

alap ján mó do sí tó té tel – – – – – –
22. Mó do sí tott pénz ma rad vány – – 57 076 – – 542
23. Eb bõl az egész ség biz to sí tá si ala pok ból fo lyó sí tott

pénz esz kö zök ma rad vá nya – – – – – –
24. Eb bõl kö te le zett sé gek kel ter helt pénz ma rad vány – – 1 206 – – 1 118
25. Sza bad pénz ma rad vány – – 55 870 – – 603
26. Techni kai össze sen – – 114 152 – – 2 263

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Szer ve zet be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá -
sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tuk. Vizs gá la tunk alap ján ele gen dõ
és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tünk ar ról, hogy a be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, a vo nat ko zó kor mány ren de let -
ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Az ön kor mány zat mér le gé nek egye zõ esz köz és for rás ol da li fõ össze ge: 12 177 278 E Ft.
A pénz for gal mi je len tés ada tai el len õriz he tõ en tar tal maz zák az ön kor mány zat költ ség ve té si gaz dál ko dá sá nak ala ku -

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

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

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

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

Dr. Ma tu ko vics Gá bor s. k.,
könyv vizs gá ló
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Süt tõ Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 461 343 – 461 343 668 927 – 668 927
I. Im ma te ri á lis ja vak 70 – 70 97 – 97

II. Tár gyi esz kö zök 298 004 – 298 004 512 672 – 512 672
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 16 761 – 16 761 15 636 – 15 636
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 146 508 – 146 508 140 522 – 140 522

B) FORGÓESZKÖZÖK 90 760 – 90 760 53 480 – 53 480
I. Kész le tek – – – – – –

II. Kö ve te lé sek 14 304 – 14 304 17 382 – 17 382
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 71 361 – 71 361 28 414 – 28 414
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 095 – 5 095 7 684 – 7 684

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 552 103 – 552 103 722 407 – 722 407

D) SAJÁT TÕKE 462 949 – 462 949 488 321 – 488 321
1. In du ló tõ ke 38 515 – 38 515 38 515 – 38 515
2. Tõ ke vál to zá sok 424 434 – 424 434 449 806 – 449 806
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 68 798 – 68 798 29 168 – 29 168
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 68 798 – 68 798 29 168 – 29 168

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 20 356 – 20 356 204 918 – 204 918

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 2 148 – 2 148 187 060 – 187 060
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 10 550 – 10 550 10 928 – 10 928

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 658 – 7 658 6 930 – 6 930

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 552 103 – 552 103 722 407 – 722 407

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 102 089 124 396 118 618
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 30 937 38 384 36 285
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 78 550 100 476 83 462
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 13 028 14 323 13 709
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 5 900 5 900 5 880
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás 2 750 5 857 4 057
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 225 399 229 561 223 360
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
– 1 480 980

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 1 000 – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 459 653 520 377 486 351
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 818 818 812
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 818 818 812
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 460 471 521 195 487 163
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 7 742 3 281 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 2 589
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 468 213 524 476 489 752
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 7 867 16 952 16 041
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 124 880 124 003 130 982
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 8 422 12 854 13 964
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek – 1 569 921
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 863 1 863 875
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 863 863 803
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 1 129 4 050 3 525
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
– 12 000 13 000

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 63 352 81 687 81 687
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 63 352 81 687 81 687
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 700 700 760
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
208 213 255 678 261 755

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 200 000 200 000 185 778
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 200 000 200 000 185 778
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 408 213 455 678 447 533
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 60 000 68 798 68 798
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –729
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 468 213 524 476 515 602
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–199 182 –199 182 –155 798

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 71 361 – 71 361 28 413 – 28 413
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –2 563 – –2 563 755 – 755
 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) 68 798 – 68 798 29 168 – 29 168
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –637 – –637 3 850 – 3 850
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 68 161 – 68 161 33 018 – 33 018
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Süt tõ Köz ség Ön kor mány zat 2006. évi egy sze rû sí tett össze vont éves be szá mo ló ját, an nak
ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog -
lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû -
sí tett össze vont éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, to váb bá a vo nat ko zó kor mány ren de let ben fog lal tak és az ál ta -
lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett össze vont éves be szá mo ló az ön kor mány zat 2006. évi költ ség ve té si tel je sí té sé -
rõl, a 2006. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl
meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

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

Szalk szent már ton Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Im ma te ri á lis ja vak 10 449 – 10 449 6 188 – 6 188
II. Tár gyi esz kö zök 2 843 240 – 2 843 240 2 796 500 – 2 796 500
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 14 028 – 14 028 23 552 – 23 552
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK

I. Kész le tek 467 – 467 442 – 442
II. Kö ve te lé sek – – – – – –
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 19 261 – 19 261 19 047 – 19 047
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 4 610 – 4 610 2 000 – 2 000

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 892 055 – 2 892 055 2 847 729 – 2 847 729
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

D) SAJÁT TÕKE
1. In du ló tõ ke 75 042 – 75 042 75 042 – 75 042
2. Tõ ke vál to zá sok 2 756 182 – 2 756 182 2 723 920 – 2 723 920

E) TARTALÉKOK
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 7 760 – 7 760 7 155 – 7 155
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 27 720 – 27 720 18 480 – 18 480
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 9 240 – 9 240 9 240 – 9 240
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 111 – 16 111 13 892 – 13 892

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 892 055 – 2 892 055 2 847 729 – 2 847 729

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

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 186 404 186 404 189 341
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 63 826 63 826 58 712
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 59 699 59 839 82 474
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 8 362 38 612 41 219
05. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – 760
06. Fel újí tás 18 941 26 714 46 528
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 7 800 48 010 42 605
08. Hi te lek, köl csö nök ki adá sai 9 240 9 240 9 240
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 354 272 432 645 470 879
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 753 753 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –2 610
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 355 025 433 398 468 269
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 17 524 17 524 24 895
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te le 172 679 172 679 194 082
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – – 5 859
17. 16.-ból ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és vég le ges át vett pénz esz kö zök 133 061 211 434 245 438
19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 122 435 200 808 200 808
20. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 12 500 12 500 –
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) 335 764 414 137 470 274
23. Pénz for gal mi be vé te lek 19 261 19 261 19 261
24. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – –2 219
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 355 025 433 398 487 316
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 19 261 – 19 261 19 047 – 19 047
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –11 501 – –11 501 –11 892 – –11 892
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

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

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

(1±2–3–4) 7 760 – 7 760 7 155 – 7 155
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –2 507 – –2 507 –2 474 – –2 474
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) 5 253 ± 5 253 4 681 ± 4 681
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Szalk szent már ton Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett be szá mo ló já nak
könyv vizs gá la ta ered mé nye kép pen meg ál la pí tot tam, hogy a mér leg, a pénz for gal mi je len tés, a pénz ma rad vány és az
ered mény ki mu ta tás az ön kor mány zat pénz ügyi és va gyo ni hely ze té rõl meg bíz ha tó va lós ké pet nyújt, il let ve azo kat a
szám vi te li el vek (2000. évi C. tv.) va la mint a költ ség ve té si gaz dál ko dás ról il let ve a be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te -
le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 295/2001. (XII. 27.) Korm. ren de let tel, a 278/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let tel,
307/2004. (XII. 27.) Korm. ren de let tel, a 383/2004. (XII. 29.) Korm. ren de let tel, il let ve a 319/2005. (XII. 26.) Korm.
rendelettel módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt elõírások betartásával ké szí tet ték el.

So mo gyi La jos s. k.,
könyv vizs gá ló

Szank Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 217 546 1 233 022
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 199 1 765
II. Tár gyi esz kö zök 1 201 787 1 218 705
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 483 346
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 13 077 12 206
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

B) FORGÓESZKÖZÖK 93 375 78 317
I. Kész le tek 1 002 1 088
II. Kö ve te lé sek 5 101 4 902
III. Ér ték pa pí rok 40 40
IV. Pénz esz kö zök 67 588 54 365
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 644 17 922

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 310 921 1 311 339

D) SAJÁT TÕKE 1 218 175 1 177 767
1. In du ló tõ ke 46 401 46 401
2. Tõ ke vál to zá sok 1 171 774 1 131 366

E) TARTALÉKOK 68 163 54 270
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 68 163 54 270
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 24 583 79 302
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – 37 000
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 5 514 24 285
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 069 18 017

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 310 921 1 311 339

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 222 314 231 435 229 029
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 69 404 72 782 71 419
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 109 853 131 611 125 577
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 31 637 34 543 34 492
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 5 083 5 028 4 875
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás 5 850 6 610 6 004
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 11 677 53 834 53 667
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 324 – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
– 253 253

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 456 142 536 096 525 316
14. Hosszú le já ra tú hi te lek – – –
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) – – –
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 456 142 536 096 525 316
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 11 334 31 903 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –1 722
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 467 476 567 999 523 594
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 46 648 47 165 48 336
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 192 557 231 670 231 578
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 42 233 23 831 23 354
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek – 590 590
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 1 400 700 910
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 1 400 700 678
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok – 3 000 3 000
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
– – –

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 136 788 165 318 166 581
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 136 788 165 318 165 318
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – 74
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
419 626 472 274 474 423

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – 37 000 37 000
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) – 37 000 37 000
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 419 626 509 274 511 423
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 47 850 58 725 58 725
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –1 052
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 467 476 567 999 569 096
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
– –37 000 7 832

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) – 37 000 37 000
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – 670

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 1. Zá ró pénz kész let 67 588 54 365
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) 575 –95
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) 6 231 9 438
 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) 61 932 44 832
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –7 485 1 082
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
 9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 54 447 45 914
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad vány 1 442 2 625
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 53 025 43 289

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Szank Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. év rõl ké szült egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját, an -
nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban
fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze -
rû sí tett össze vont éves be szá mo lót a szám vi tel rõl szó ló 2000. évi C. tör vény ben, az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo -
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lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak, va la -
mint az ál ta lá nos és a kor mány ren de let sze rint spe ci á li san ér vé nye sü lõ szám vi te li alap el vek sze rint készítették el.

Az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló Szank Köz ség Ön kor mány za tá nak va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl
meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Kóc só né Kür ti Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló

Szek szárd Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 34 684 856 – 34 684 856 35 151 020 – 35 151 020
I. Im ma te ri á lis ja vak 145 232 – 145 232 94 576 – 94 576

II. Tár gyi esz kö zök 31 867 986 – 31 867 986 32 240 873 – 32 240 873
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 098 434 – 1 098 434 1 097 462 – 1 097 462
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 1 572 204 – 1 572 204 1 718 109 – 1 718 109

B) FORGÓESZKÖZÖK 299 138 – 299 138 252 116 – 252 116
I. Kész le tek 14 377 – 14 377 13 283 – 13 283

II. Kö ve te lé sek 105 934 – 105 934 152 657 – 152 657
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 132 949 – 132 949 56 242 – 56 242
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 45 878 – 45 878 29 934 – 29 934

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 34 982 994 – 34 982 994 35 403 136 – 35 403 136

D) SAJÁT TÕKE 33 675 941 – 33 675 941 33 737 889 – 33 737 889
1. In du ló tõ ke 964 369 – 964 369 964 369 – 964 369
2. Tõ ke vál to zá sok 32 711 572 – 32 711 572 32 773 520 – 32 773 520
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –5 772 – –5 772 –114 833 – –114 833
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –5 772 – –5 772 –114 833 – –114 833

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 312 825 – 1 312 825 1 780 080 – 1 780 080

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 3 890 – 3 890 161 801 – 161 801
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 124 336 – 1 124 336 1 417 271 – 1 417 271

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 184 599 – 184 599 201 008 – 201 008

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 34 982 994 – 34 982 994 35 403 136 – 35 403 136
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Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 3 011 701 3 141 976 3 106 567
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 964 895 982 935 966 454
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 1 949 491 2 146 879 2 160 760
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 271 400 475 265 416 420
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 29 002 107 192 96 210
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 22 130 30 637 30 385
07. Fel újí tás 827 167 703 708 480 990
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 989 644 1 190 719 868 673
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 5 000 83 930 16 269
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
15 000 17 453 84 912

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 4 600 6 600 5 680
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 8 090 030 8 887 294 8 233 320
14. Hosszú le já ra tú hi te lek – 351 351
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 783 056 549 952 66 896
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 783 056 550 303 67 247
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 8 873 086 9 437 597 8 300 567
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 217 347 30 076 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –15 943
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 9 090 433 9 467 673 8 284 624
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 671 277 701 293 693 605
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 3 275 300 3 298 591 3 274 194
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 324 290 367 538 458 326
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz-

át vé te lek
59 000 24 746 25 925

28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 479 000 400 478 402 730
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 20 000 4 502 4 502
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 550 201 506 060 348 474
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
527 139 682 787 399 693

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 1 972 544 2 305 227 2 244 394
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1 972 544 2 305 227 2 239 823
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 4 600 7 200 9 172
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
7 863 351 8 293 920 7 856 513

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 266 811 200 000 167 375
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 960 000 826 643 167 618
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 1 226 811 1 026 643 334 993
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 9 090 162 9 320 563 8 191 506
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 271 147 110 156 879
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 16 236
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 9 090 433 9 467 673 8 364 621
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–443 755 –476 340 –219 928

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 443 755 476 340 267 746
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – 32 179
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 132 049 – 132 049 55 167 – 55 167
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –137 821 – –137 821 –170 000 – –170 000
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 799 – 799 282 – 282
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

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

(1±2–3–4) –6 571 – –6 571 –115 115 – –115 115
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –1 151 – –1 151 –46 082 – –46 082
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – –286 – –286
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) –7 722 – –7 722 –69 319 – –69 319
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 108 542 – 108 542 78 725 – 78 725
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 26 012 – 26 012 26 146 – 26 146

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Szek szárd Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta 2006. 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 ti be szá -
mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az
ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló a Szek szárd Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és
jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Dr. Cse ke Lász ló s. k.,
könyv vizs gá ló

1316 B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 15. szám



Szo mód Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 413 750 499 414 249 419 519 – 419 519
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 088 2 1 090 1 036 – 1 036

II. Tár gyi esz kö zök 220 811 497 221 308 242 874 – 242 874
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 23 910 – 23 910 20 431 – 20 431
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 167 941 – 167 941 155 178 – 155 178
B) FORGÓESZKÖZÖK 86 654 575 87 229 98 801 – 98 801

I. Kész le tek 33 – 33 32 – 32
II. Kö ve te lé sek 31 950 – 31 950 40 611 – 40 611

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 49 828 – 49 828 51 890 – 51 890
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 4 843 575 5 418 6 268 – 6 268

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 500 404 1074 501 478 518 320 – 518 320

D) SAJÁT TÕKE 370 973 499 371 472 373 315 – 373 315
1. In du ló tõ ke 22 442 – 22 442 22 442 – 22 442
2. Tõ ke vál to zá sok 348 531 499 349 030 350 873 – 350 873
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 40 360 – 40 360 45 274 – 45 274
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 40 360 – 40 360 45 274 – 45 274

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 89 071 575 89 646 99 731 – 99 731

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 54 094 – 54 094 45 824 – 45 824
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 20 666 – 20 666 41 024 – 41 024

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 14 311 575 14 886 12 883 – 12 883

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 500 404 1074 501 478 518 320 – 518 320

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 99 358 104 734 98 758
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 32 587 32 292 31 254
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 86 136 90 673 77 573
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 4 717 7 553 5 577
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 1 480 1 537 1 133
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – 1 360 1 982
07. Fel újí tás – 14 500 15 890
08. Fel hal mo zá si ki adá sok – 4 942 2 183
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – 420 –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
400 – –

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 224 678 261 011 234 350
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Hosszú le já ra tú hi te lek 8 271 8 271 8 271
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 8 271 8 271 8 271
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 232 949 269 282 242 621
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 10 060 19 976 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 1 425
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 243 009 289 258 244 046
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 23 252 32 857 32 857
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 104 235 108 265 106 901
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 16 707 22 171 22 171
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek – 20 20
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek – 700 700
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 14 704 – –
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
– 2 320 2 320

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 64 554 80 784 82 354
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 64 554 80 784 80 784
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 227 212 212
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
223 679 247 329 247 535

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) – – –
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 223 679 247 329 247 535
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 19 330 41 929 41 929
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 367
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 243 009 289 258 289 831
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
8 271 8 271 55 114

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) –8 271 –8 271 –8 271
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –1 058

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 44 156 – 44 156 48 012 – 48 012
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –3 796 – –3 796 –2 738 – –2 738
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 1 701 – 1 701 – – –
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány
(1±2–3–4) 38 659 – 38 659 45 274 – 45 274

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 75 – 75 3 – 3
 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) 38 734 – 38 734 45 277 – 45 277
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 5 782 – 5 782 – – –
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 32 952 – 32 952 45 277 – 45 277

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá la tot a ma gyar nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok és a könyv vizs gá lat ra vo nat ko zó ér vé nyes tör vé -
nyek és egyéb jog sza bá lyok alap ján haj tot tam vég re. A könyv vizs gá lat ra vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok alap ján kel lõ
bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló nem tar tal maz 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. Ezen túl tar tal maz za az al kal ma zott szám vi te li alap el vek és a be szá mo ló ér té ke lé sét. Meg gyõ zõ dé sem, hogy az
el vég zett vizs gá lat meg fe le lõ ala pot nyújt a könyv vizs gá lói vé le mény (kor lá to zás nél kü li, tisz ta zá ra dék) megadásához.

Vé le mé nyem sze rint Szo mód Köz ség Ön kor mány za ta 2006. évi egy sze rû sí tett költ ség ve té si be szá mo ló ját a számvi -
teli tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról
szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám vi te li el vek ön kor mány za tok ra vo nat ko zó
elõ írá sai sze rint ké szí tet ték el.

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

Bö röcz né Kõ sze gi Zsu zsan na s. k.,
könyv vizs gá ló

Szõd Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 498 070 1 478 435
I. Im ma te ri á lis ja vak 431 421
II. Tár gyi esz kö zök 1 418 036 1 407 818
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 79 603 70 196
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – –

15. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1319



Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

B) FORGÓESZKÖZÖK 62 384 39 097
I. Kész le tek 2 101 2 193
II. Kö ve te lé sek 29 705 11 193
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 18 899 16 199
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 11 679 9 512

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 560 454 1 517 532

D) SAJÁT TÕKE 1 468 720 1 456 798
1. In du ló tõ ke 58 405 58 405
2. Tõ ke vál to zá sok 1 410 315 1 398 393
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – –

E) TARTALÉKOK 17 503 12 208
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 17 503 12 208
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 74 231 48 526
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 30 644 20 113
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 30 512 14 910
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 13 075 13 503

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 560 454 1 517 532

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 175 738 175 881 175 018
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 55 562 54 380 54 592
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 84 904 88 723 81 518
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 7 498 5 886 5 839
05. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 17 444 25 322 23 953
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 9 669 16 222 16 283
08. Hi te lek és köl csö nök ki adá sai 25 771 25 771 25 771
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok – – –
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 1 608 1 608 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –2 167
13. Ki adá sok össze sen 382 494 393 793 380 807
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 25 235 27 674 26 410
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 154 320 165 611 163 990
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel 29 594 7 175 10 675
17. 16.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 29 167 496 497
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 137 914 160 074 162 244
19. 18.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 112 994 132 893 132 893
20. Hi te lek és köl csö nök be vé te lei 35 431 – –
21. Ér ték pa pí rok be vé te lei – 14 360 14 360
22. Pénz for gal mi be vé te lek 382 494 374 894 377 679
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 18 899 18 899
24. Be vé te lek 382 494 393 793 396 578
25. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – 428
26. Be vé te lek össze sen 382 494 393 793 397 006
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 18 899 16 199
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge –1 396 –3 991
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 17 503 12 208
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 2 040 –3 447
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 19 543 8 761
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 Szõd Köz ség Ön kor mány zat 2006. 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 a szám vi tel rõl szó ló, mó -
do sí tott 2000. évi C. tv., az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról
szó ló, több ször mó do sí tott 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak, va la mint az általános és kormányrendelet
szerint speciálisan érvényesülõ számviteli alapelvek szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló az ön kor mány zat 2006. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni és
pénz ügyi hely ze té rõl a fen ti idõ pont tal vég zõ dõ év ben foly ta tott te vé keny sé gé rõl és a mû kö dés ered mé nyé rõl megbíz -
ható és valós képet ad.

Szõd köz ség 2006. évi egy sze rû sí tett éves be szá mo ló ját:
1 517 532 E Ft mér leg fõ összeg gel,
  397 006 E Ft be vé tel lel,
  380 807 E Ft ki adás sal,
  12 208 E Ft he lyes bí tett pénz ma rad vánnyal
hi te le sí tem.

Var ga Já nos né s. k.,
könyv vizs gá ló

Tállya Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 2 689 783 – 2 689 783 4 522 761 – 4 522 761
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 334 – 2 334 4 179 – 4 179

II. Tár gyi esz kö zök 2 544 501 – 2 544 501 4 377 316 – 4 377 316
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 24 355 – 24 355 23 882 – 23 882
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 118 593 – 118 593 117 384 – 117 384
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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 177 804 – 177 804 34 624 – 34 624
I. Kész le tek 296 – 296 670 – 670

II. Kö ve te lé sek 20 913 – 20 913 25 248 – 25 248
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 145 701 – 145 701 691 – 691
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 10 894 – 10 894 8 015 – 8 015

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 867 587 – 2 867 587 4 557 385 – 4 557 385

D) SAJÁT TÕKE 2 253 722 – 2 253 722 4 253 628 – 4 253 628
1. In du ló tõ ke 28 808 – 28 808 28 808 – 28 808
2. Tõ ke vál to zá sok 2 224 914 – 2 224 914 4 224 820 – 4 224 820
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 126 910 – 126 910 –24 358 – –24 358
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 126 910 – 126 910 –24 358 – –24 358

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 486 955 – 486 955 328 115 – 328 115

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 40 862 – 40 862 6 159 – 6 159
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 416 408 – 416 408 288 892 – 288 892

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 29 685 – 29 685 33 064 – 33 064

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 867 587 – 2 867 587 4 557 385 – 4 557 385

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 125 826 143 211 141 285
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 39 132 45 102 45 087
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 164 227 177 903 177 490
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – 161 161
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 1 350 948 947
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 44 798 48 338 48 331
07. Fel újí tás 68 890 241 217 241 217
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 847 160 1 641 842 1 641 842
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
– – –

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 2 291 383 2 298 722 2 296 360
14. Hosszú le já ra tú hi te lek – – –
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 70 695 341 973 321 383
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 70 695 341 973 321 383
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 2 362 078 2 640 695 2 617 743
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 691 691 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –2 879
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 2 362 769 2 641 386 2 614 864
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 16 000 25 812 25 711
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 143 975 139 520 138 594
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 36 343 67 333 69 740
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek – 21 700 21 700
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 8 000 23 535 23 534
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 6 500 6 500
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 349 736 344 222 391 958
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
506 225 492 249 492 249

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 1 238 327 1 344 933 1 150 594
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa – – –
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
2 298 696 2 459 304 2 314 080

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – 182 082 152 395
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 64 073 – –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 64 073 182 082 152 395
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 2 362 769 2 641 386 2 466 475
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – 129 318
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 3 379
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 2 362 769 2 641 386 2 599 172
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
6 622 159 891 147 038

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) –6 622 –159 891 –168 988
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – 6 258

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 145 701 – 145 701 691 – 691
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –18 791 – –18 791 –25 049 – –25 049
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – 2 408 – 2 408
 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) 126 910 – 126 910 –26 766 – –26 766
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –521 – –521 –2 670 – 2 670
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) 565 – 565 – – –
 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) 126 954 – 126 954 –29 436 – –29 436
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 126 954 – 126 954 1 847 – 1 847
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Tállya Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tuk, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tünk ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei  be szá mo lá si
és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá -
nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el. Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Tállya 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 ada ta i val nin cse nek össz hang ban.

Vé le mé nyünk kor lá to zá sa nél kül fel hív juk Tállya Köz sé gi Ön kor mány zat ve ze tõ i nek fi gyel mét a kö vet ke zõk re:
– a va gyon nyil ván tar tást úgy kell ki ala kí ta ni – fi gye lem mel az ön kor mány za tok tu laj do ná ban lé võ in gat lan va gyon-

nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si rend jé rõl, szó ló 48/2001. (III. 27.) Korm. ren de let tel mó do sí tott 147/1992. (XI. 6.)
Korm. ren de let elõ írá sa i ra – hogy a ka tasz te ri nyil ván tar tás ada tai a szám vi te li nyil ván tar tá sok ada ta i val egye zõek le gye -
nek.

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

Tel ki Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 1 655 640 – – 1 742 720 – 1 742 720
I. Im ma te ri á lis ja vak 5 260 – – 4 145 – 4 145
II. Tár gyi esz kö zök 1 648 852 – – 1 735 762 – 1 735 762
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 528 – – 2 813 – 2 813
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 51 181 – – 31 152 – 31 152

I. Kész le tek – – – – – –
II. Kö ve te lé sek 24 323 – – 16 392 – 16 392
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 10 776 – – 2 264 – 2 264
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 082 – – 12 496 – 12 496

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 706 821 – – 1 773 872 – 1 773 872

D) SAJÁT TÕKE 1 327 215 – – 1 526 584 – 1 526 584
1. In du ló tõ ke 4 486 – – 4 486 – 4 486
2. Tõ ke vál to zá sok 1 322 729 – – 1 522 098 – 1 522 098
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 7 310 – – 1 357 – 1 357
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 7 310 – – 1 357 – 1 357
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 372 296 – – 245 931 – 245 931
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 167 179 – – 197 407 – 197 407
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 185 569 – – 35 121 – 35 121
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 19 548 – – 13 403 – 13 403

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 706 821 – – 1 773 872 – 1 773 872

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 195 304 197 635 200 566
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 60 269 60 395 59 208
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 301 963 244 088 249 025
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 5 270 7 401 5 294
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 34 500 34 500 34 503
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás – – –
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 601 299 199 257 151 168
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adás – 5 032 5 264
11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 2 200 2 200 1 350
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 1 200 805 750 508 706 378
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 68 000 78 000 86 944
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 100 000 60 000 59 708
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt megt. ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen 168 000 138 000 146 652
19. Pénz for gal mi ki adá sok 1 368 805 888 508 853 030
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 15 433 34 846 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –3 586
23. Ki adá sok össze sen 1 384 238 923 354 849 444
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 211 986 115 380 109 144
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 169 010 181 332 191 933
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 3 600 14 113 11 871
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel 24 000 130 209
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel 470 998 416 723 394 013
29. 28.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – –
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok – – –
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel 73 500 3 500 3 688
32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 131 144 132 176 134 846
33. 32.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 131 144 132 176 132 176
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – 1 373
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 1 084 238 863 354 847 077
37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 200 000 – –
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 100 000 60 000 –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 300 000 60 000 –
42. Pénz for gal mi be vé te lek 1 384 238 923 354 847 077
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – –
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – –6 145
46. Be vé te lek össze sen 1 384 238 923 354 840 932
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –132 000 78 000 140 699
48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 132 000 –78 000 –146 652
49. To vább adá si cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – – –
50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge – – –2 559

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 10 776 – 10 776 2 264 – 2 264
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –3 466 – –3 466 –907 – –907
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya 1 180 – 1 180 – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye – – – – – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 8 490 – 8 490 1 357 – 1 357
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 2 670 – 2 670 –660 – –660
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 11 160 – 11 160 697 – 697
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból 

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

ma rad vány 11 160 – – – – –
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – 697 – 697
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Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Tel ki Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett, össze vont éves be szá mo ló ját, an -
nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban
fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az egy -
sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben fog lal tak és az ál ta lá nos számviteli elvek, továbbá a vonatkozó
kormányrendelet szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a költ ség ve tés tel je sí té sé rõl, az ön kor mány zat és in téz mé nyei
2006. 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.

Sá ri An tal s. k.,
könyv vizs gá ló

Tel ki bá nya Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 798 719 – 798 719 918 978 – 918 978
I. Im ma te ri á lis ja vak 737 – 737 1 630 – 1 630
II. Tár gyi esz kö zök 319 918 – 319 918 463 910 – 463 910
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 34 900 – 34 900 34 899 – 34 899
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 443 164 – 443 164 418 539 – 418 539
B) FORGÓESZKÖZÖK 17 772 – 17 772 18 305 – 18 305

I. Kész le tek 1 139 – 1 139 663 – 663
II. Kö ve te lé sek 1 411 – 1 411 866 – 866
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 15 222 – 15 222 13 404 – 13 404
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok – – – 3 372 – 3 372

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 816 491 – 816 491 937 283 – 937 283

D) SAJÁT TÕKE 801 056 – 801 056 881 664 – 881 664
1. In du ló tõ ke 12 888 – 12 888 12 888 – 12 888
2. Tõ ke vál to zá sok 788 168 – 788 168 868 776 – 868 776
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 9 933 – 9 933 12 243 – 12 243
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 9 933 – 9 933 12 243 – 12 243
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 5 502 – 5 502 43 376 – 43 376
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 6 354 – 6 354
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 213 – 213 32 489 – 32 489
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 289 – 5 289 4 533 – 4 533

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 816 491 – 816 491 937 283 – 937 283
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 64 463 66 895 63 792
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 19 881 21 443 21 309
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 47 788 61 136 60 230
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 24 582 29 099 25 266
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok – 150 150
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás – 6 844 6 364
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 130 927 200 885 146 682
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adás – 976 976
11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen 287 641 387 428 324 769
14. Hosszú le já ra tú hi te lek – 65 457 47 844
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt megt. ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen – 65 457 47 844
19. Pénz for gal mi ki adá sok 287 641 452 885 372 613
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 181 181 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 3 372
23. Ki adá sok össze sen 287 822 453 066 375 985
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 39 173 39 741 38 729
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 48 598 48 504 51 135
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok – 9 018 9 130
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel – 900 1 344
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel 751 751 1 942
29. 28.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 929
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 117 554 116 446 54 357
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel – – –
32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 52 499 133 058 133 069
33. 32.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 52 499 133 058 133 058
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 258 575 348 418 289 706
37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 7 194 82 138 72 651
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 22 053 12 566 12 566
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen 29 247 94 704 85 217
42. Pénz for gal mi be vé te lek 287 822 443 122 374 923
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 9 944 9 944
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek – – –756
46. Be vé te lek össze sen 287 822 453 066 384 111
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –29 247 –29 247 –25 119
48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye 29 247 29 247 37 373
49. To vább adá si cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge – – –
50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge – – –4 128
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Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 15 222 – 15 222 13 404 – 13 404
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge –5 289 – –5 289 –1 161 – –1 161
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 9 933 – 9 933 12 243 – 12 243
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók 11 – 11 67 – 67
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok – – – – – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl 

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

jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – – – – – –
10. Mó do sí tott pénz ma rad vány 9 944 – 9 944 12 310 – 12 310
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 9 944 – 9 944 12 310 – 12 310
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Tel ki bá nya Köz ség Ön kor mány zat va gyo ni,
pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl megbízható és valós képet ad.

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

Vé le mé nyem kor lá to zá sa nél kül fel hív juk Tel ki bá nya Köz ség Ön kor mány zat ve ze tõ i nek fi gyel mét a kö vet ke zõk re: a
va gyon nyil ván tar tást úgy kell ki ala kí ta ni – fi gye lem mel az ön kor mány za tok tu laj do ná ban lé võ in gat lan va gyon-nyil ván -
tar tá si és adat szol gál ta tá si rend jé rõl szó ló 48/2001. (III. 27.) Korm. ren de let tel mó do sí tott 147/1992. (XI. 6.) Korm. ren -
de let elõ írá sa i ra –, hogy a ka tasz te ri nyil ván tar tás adatai a számviteli nyilvántartások adataival egyezõek legyenek.

Gyõrf fi De zsõ s. k.,
könyv vizs gá ló
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Tés Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 597 215 – – 595 038 – 595 038
I. Im ma te ri á lis ja vak 325 – – 242 – 242

II. Tár gyi esz kö zök 594 780 – – 592 686 – 592 686
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 2 110 – – 2 110 – 2 110
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök – – – – – –

B) FORGÓESZKÖZÖK 13 185 – – 17 794 – 17 794
I. Kész le tek – – – – – –

II. Kö ve te lé sek 1 279 – – 2 489 – 2 489
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 7 724 – – 14 304 – 14 304
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 4 182 – – 1 001 – 1 001

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 610 400 – – 612 832 – 612 832

D) SAJÁT TÕKE 465 634 – – 473 351 – 473 351
1. In du ló tõ ke 25 545 – – 25 545 – 22 545
2. Tõ ke vál to zá sok 452 089 – – 447 806 – 447 806

E) TARTALÉKOK 7 647 – – 12 650 – 12 650
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 7 647 – – 12 650 – 12 650

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 137 119 – – 126 831 – 126 831

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 122 837 – – 116 787 – 116 787
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 10 023 – – 7 389 – 7 389

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 4 259 – – 2 655 – 2 655

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 610 400 – – 612 832 – 612 832

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 10 350 10 350 9 785
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 663 3 663 3 222
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 10 187 12 187 12 181
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 50 951 77 619 64 519
05. El lá tot tak jut ta tá sai 5 835 6 938 6 140
06. Fel újí tás – – –
07. Fel hal mo zá si ki adá sok – 2 760 2 740
08. Hi te lek ki adá sai 7 021 4 261 4 261
09. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
10. Pénz for gal mi ki adá sok (01+…+09) 88 007 117 778 102 848
11. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 385 3 076 –
12. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok össze sen – – –1 634
13. Ki adá sok össze sen (10+11+12) 88 392 120 854 101 214
14. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 675 1 675 961
15. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 52 717 52 717 53 437
16. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 4 000 7 437 4 437
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

17. 16.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – 3 437 3 437
18. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek és át vett pénz esz kö zök 21 530 51 301 50 110
19. 18.-ból: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 6 319 18 692 18 692
20. Hi te lek be vé te lei 746 – –
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) 80 668 113 130 108 942
23. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 7 724 7 724 –
24. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek össze sen – – –1 498
25. Be vé te lek össze sen (22+23+24) 88 392 120 854 107 444

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 7724 – – – – 14 304
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –77 – – – – –1 654
 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) 7647 – – – – 12 650
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) +274 – – – – –111
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) –113 – – – – –
 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) 7808 – – – – 12 539

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Tés Köz ség Ön kor mány zat egy sze rû sí tett be szá mo ló ját, an nak ré sze it és té te le it, azok köny -
ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál 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, to váb bá az egyéb vo nat ko zó jog sza bá lyok ban elõ ír 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 nyünk sze rint az egy sze rû sí tett be szá mo ló a Tés Köz ség Ön kor mány zat 2006. évi költ ség ve té se tel je sí té sé rõl,
a 2006. 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.

Töl gyes And rás s. k.,
könyv vizs gá ló
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Tom pa Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 845 274 – 845 274 861 579 – 861 579
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 984 – 3 984 1 943 – 1 943

II. Tár gyi esz kö zök 775 509 – 775 509 788 709 – 788 709
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 1 429 – 1 429 1 240 – 1 240
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott

esz kö zök 64 352 – 64 352 69 687 – 69 687
B) FORGÓESZKÖZÖK 84 585 – 84 585 86 837 – 86 837

I. Kész le tek 2 501 – 2 501 2 194 – 2 194
II. Kö ve te lé sek 4 492 – 4 492 5 250 – 5 250

III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 61 652 – 61 652 61 909 – 61 909
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 16 390 – 16 390 17 484 – 17 484

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 929 859 – 929 859 948 416 – 948 416

D) SAJÁT TÕKE 819 643 – 819 643 833 112 – 833 112
1. In du ló tõ ke 154 935 – 154 935 154 935 – 154 935
2. Tõ ke vál to zá sok 664 708 – 664 708 678 177 – 678 177
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 56 113 – 56 113 57 040 – 57 040
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 56 113 – 56 113 57 040 – 57 040

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 54 103 – 54 103 58 264 – 58 264

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 14 400 – 14 400 12 000 – 12 000
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 17 774 – 17 774 23 911 – 23 911

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 21 929 – 21 929 22 353 – 22 353

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 929 859 – 929 859 948 416 – 948 416

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 311 936 314 044 302 356
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 96 067 96 905 93 706
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 168 399 175 142 159 681
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 57 241 65 419 54 679
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 5 117 6 020 5 927
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás 38 497 39 382 36 576
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 17 552 25 845 17 719
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – 2 2
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
12 18 18

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 700 1 200 882
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 695 521 723 977 671 546
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

14. Hosszú le já ra tú hi te lek 2 400 2 400 2 400
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 2 400 2 400 2 400
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 697 921 726 377 673 946
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 4 580 2 446 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 1 094
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 702 501 728 823 675 040
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 71 304 70 570 72 646
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 315 102 319 856 331 848
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 26 609 39 017 30 864
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz-

át vé te lek
– 1 110 1 110

28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 6 820 6 970 6 309
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 6 820 6 820 4 961
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 19 940 20 902 20 940
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
1 900 1 900 279

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 204 162 208 685 210 129
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 204 162 208 685 206 979
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 13 13 38
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 537 537 710
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
646 387 669 560 674 873

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) – – –
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 646 387 669 560 674 873
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 56 114 59 263 59 263
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 369
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 702 501 728 823 734 505
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
2 400 2 400 62 590

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) –2 400 –2 400 –2 400
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –725

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 61 652 – 61 652 61 854 – 61 854
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –5 539 – –5 539 –4 814 – –4 814
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány
(1±2–3–4) 56 113 – 56 113 57 040 – 57 040

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 3 150 – 3 150 8 315 – 8 315
 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) 59 263 – 59 263 65 355 – 65 355
11. A 10. sor ból az egész ség biz to sí tá si alap ból fo lyó -

sí tott pénz esz köz ma rad vá nya – – – – – –
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt ma rad vány 401 – 401 1 056 – 1 056
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 58 862 – 58 862 64 299 – 64 299

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán Tom pa Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, an nak ré -
sze it és té te le it, azok 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 viteli tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv -
ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak és az ál ta lá nos szám -
vi te li el vek fi gye lem be vé te lé vel készítették el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Tom pa vá ros ön kor mány za tá nak va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi
hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Sza lon tai Má ria s. k.,
könyv vizs gá ló

Tót kom lós Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 107 080 1 302 634
I. Im ma te ri á lis ja vak 3 724 2 094
II. Tár gyi esz kö zök 443 060 673 406
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 57 021 47 037
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 603 275 580 097

B) FORGÓESZKÖZÖK 61 648 91 239
I. Kész le tek 325 301
II. Kö ve te lé sek 37 249 39 169
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 20 502 28 748
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 3 572 23 021

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 168 728 1 393 873
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

D) SAJÁT TÕKE 987 023 982 172
1. In du ló tõ ke 101 906 101 906
2. Tõ ke vál to zá sok 885 117 880 266
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK –11 567 16 291
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –11 567 16 291
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 193 272 395 410
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 77 738 69 986
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 79 893 289 946
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 35 641 35 478

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 168 728 1 393 873

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 442 063 449 592 437 439
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 142 461 144 907 141 966
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 217 152 252 458 244 193
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 62 605 77 220 77 564
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 34 321 59 552 60 518
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 7 270 8 548 7 232
07. Fel újí tás – – –
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 244 097 257 236 247 971
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok – 4 103 4 103
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
2 500 2 660 1 710

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 200 1 330 1 057
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 1 152 669 1 257 606 1 223 753
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 7 530 7 530 7 530
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 10 000 16 000 16 000
16. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (09+…+10) 17 530 23 530 23 530
17. Pénz for gal mi ki adá sok (08+11) 1 170 199 1 281 136 1 247 283
18. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 2 178 2 178 –
19. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 19 449
20. Ki adá sok össze sen (11+13+14) 1 172 377 1 283 314 1 266 732
21. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 56 590 60 026 66 905
22. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 412 921 425 332 425 559
23. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 18 339 37 955 36 992
24. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek 350 13 571 9 901
25. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 8 247 15 170 15 784
26. 25-bõl: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 8 247 15 120 15 614
27. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 44 270 11 278 1 878
28. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
1 059 9 013 8 825

29. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 558 428 708 948 709 078
30. 29-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 558 428 708 948 708 620
31. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – 95 93
32. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – 124 126
33. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 1 100 204 1 281 512 1 275 141
34. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 72 173 – –
35. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (23+24) 72 173 – –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

36. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 1 172 377 1 281 512 1 275 141
37. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – 1 802 2 472
38. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –59
39. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 1 172 377 1 283 314 1 277 554
40. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) –54 643 23 530 53 860
41. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) 54 643 –23 530 –23 530
42. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (28–14) – – –19 508

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 1. Zá ró pénz kész let 20 245 28 595
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –31 812 –12 304
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) –29 025 –13 162
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) – –
 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) 17 458 29 453
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –212 –10 858
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
 9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –
 10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) 17 246 18 595
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 16 827 18 595
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 419 –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Tót kom lós Vá ros Ön kor mány zat 2006. 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 össze vont éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, to váb bá a vo nat ko zó kor mány ren de let ben fog lal tak és az
ál ta lá nos szám vi te li el vek sze rint ké szí tet ték el.

Vé le mé nyünk sze rint az egy sze rû sí tett össze vont éves be szá mo ló az ön kor mány zat 2006. évi költ ség ve té se tel je sí té -
sé rõl, a 2006. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl
meg bíz ha tó és va lós ké pet ad.

Ko vács né Oláh Ve ro ni ka s. k.,
könyv vizs gá ló
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Vác rá tót Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 343 593 1 400 504
I. Im ma te ri á lis ja vak 1 886 1 261
II. Tár gyi esz kö zök 1 340 702 1 398 281
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 42 42
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 963 920

B) FORGÓESZKÖZÖK 138 926 17 709
I. Kész le tek 194 174
II. Kö ve te lé sek 128 140 3 404
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 3 191 2 681
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 7 401 11 450

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 482 519 1 418 213

D) SAJÁT TÕKE 1 399 341 1 336 593
1. In du ló tõ ke 19 966 19 966
2. Tõ ke vál to zá sok 1 379 375 1 316 627
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – –

E) TARTALÉKOK –4 934 1 326
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –4 934 1 326
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 88 112 80 294
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 41 890 47 098
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 30 696 20 391
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 15 526 12 805

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 482 519 1 418 213

Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 114 861 116 888 113 496
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 35 089 35 930 35 150
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 157 486 98 050 98 294
04. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás 8 501 12 241 10 971
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 6 380 7 061 5 699
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 600 600 550
07. Fel újí tás 46 578 12 065 11 920
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 117 473 84 287 72 341
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tás – – –
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adás 5 450 5 452 5 041
11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 492 418 372 574 353 462
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 19 592 7 892 7 892
15. Rö vid le já ra tú hi te lek – – –
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt megt. ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 19 592 7 892 7 892
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 512 010 380 466 361 354
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 208 312 861 –
21. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 4 049
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 720 322 381 327 365 403
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 102 609 39 842 31 729
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 82 103 81 690 82 099
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 6 105 11 249 11 390
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé tel 290 290 400
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel 393 222 107 185 107 041
29. 28.-ból ön kor mány zat sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 408 408 264
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 2 400 4 040 4 760
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé tel 6 297 12 554 12 559
32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 67 758 109 230 107 636
33. 32.-bõl ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 67 758 109 230 106 853
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen 660 784 366 080 367 614
37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 59 538 15 247 –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 59 538 15 247 –
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 720 322 381 327 367 614
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek – – 2 428
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, át fu tó, füg gõ be vé te lek (42+…+45) – – –2 721
46. Be vé te lek össze sen (36+31–13–20) 720 322 381 327 367 321
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge –39 946 –7 355 16 580
48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–18) 39 946 7 355 –7 892
49. To vább adá si cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (44–12) – – –
50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –6 770

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

1. Zá ró pénz kész let 2 917 2 407
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá molá sok egyen le ge (±) –7 851 –1 081
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma radvá nya (–) – –6 580
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé nye (–) – –
5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány (1±2–3–4) –4 934 7 906
6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –1 681 –1 967
7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – –
8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te vé keny ség el lá tá sá ra fel hasz nált összeg – –
9. Költ ség ve té si pénz ma rad ványt kü lön jog sza bály alap ján mó do sí tó té tel (±) – –

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7+8±9) –6 615 5 939
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 – 5 939
13. 10.-bõl 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 Vác rá tót Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. 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, to váb bá a vo nat ko zó kor mány ren de le tek ben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Vé le mé nyem sze rint az egy sze rû sí tett össze vont éves be szá mo ló az ön kor mány zat 2006. évi költ ség ve té se tel je sí té sé -
rõl, a 2006. 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.

Hav jár Mi hály s. k.,
könyv vizs gá ló

Vas kút Köz ség Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá 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 1 770 919 – 1 770 919 811 132 – –
I. Im ma te ri á lis ja vak 2 006 – 2 006 28 – –
II. Tár gyi esz kö zök 1 760 376 – 1 760 376 802 520 – –
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 3 398 – 3 398 3 888 – –
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott 

esz kö zök 5 139 – 5 139 4 696 – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 24 485 – 24 485 86 306 – –

I. Kész le tek 81 – 81 – – –
II. Kö ve te lé sek 10 153 – 13 153 34 588 – –
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 8 891 – 8 891 19 599 – –
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 2 360 – 2 360 32 119 – –

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 795 404 – 1 795 404 897 438 – –

D) SAJÁT TÕKE 1 657 728 – 1 657 728 792 722 – –
1. In du ló tõ ke 120 346 – 120 346 120 346 – –
2. Tõ ke vál to zá sok 1 537 382 – 1 537 382 672 376 – –
3. Ér té ke lé si tar ta lé kok – – – – – –

E) TARTALÉKOK –19 402 – –19 402 45 206 – –
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok –19 402 – –19 402 45 206 – –
II. Vál lal ko zá si tar ta lék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 157 078 – 157 078 59 510 – –
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek – – – 5 411 – –
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 126 425 – 126 425 47 588 – –
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 30 653 – 30 653 6 511 – –

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 795 404 – 1 795 404 897 438 – –
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Egy sze rû sí tett pénz for gal mi je len tés
2006.

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 237 474 248 580 210 058
02. Mun ka adót ter he lõ já ru lék 74 962 78 768 68 370
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 118 133 126 277 142 618
04. Vég le ges pénz esz köz át adás, egyéb tá mo ga tás 85 307 74 225 69 569
05. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
06. Fel újí tás 10 000 11 170 5 256
07. Fel hal mo zá si ki adá sok 68 282 98 427 20 688
08. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (1+…+7) 594 158 637 447 516 559
09. Hi te lek, köl csö nök ki adá sai – – 29 759
10. Ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
11. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (9+10) – – 29 759
12. Pénz for gal mi ki adá sok (8+11) 594 158 637 447 546 318
13. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok – – 19 458
14. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 53 903
15. Ki adá sok össze sen (12+13+14) 594 158 637 447 619 679
16. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 55 177 55 177 51 603
17. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 206 492 213 006 224 356
18. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé tel 25 319 22 050 41 865
19. 18.-ból ön kor mány zat 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 218 786 258 830 263 343
21. 20.-ból ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 174 709 214 754 214 517
22. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen (16+17+18+20) 505 774 549 063 581 167
23. Hi te lek, köl csö nök be vé te lei 79 892 79 892 –24 282
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) – – –24 282
26. Pénz for gal mi be vé te lek (22+25) 585 666 628 955 556 885
27. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 8 492 8 492 2 382
28. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 6 371
29. Be vé te lek össze sen (26+27+28) 594 158 637 447 565 638
30. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (22+27–8–13) 

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let (+)] – – –47 532
31. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (25–11) – – –54 041
32. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (28–14) – – –47 532

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

1. Zá ró pénz kész let 8 891 – 8 891 19 458 – –
2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo- 

lá sok egyen le ge (±) –28 293 – –28 293 47 532 – –
3. Elõ zõ év ben kép zett tar ta lé kok ma rad- 

vá nya (–) 1 785 – 1 785 – – –
4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi 

ered mé nye (–) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány 
(1±2–3–4) –21 187 – –21 187 66 990 – –

6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) – – – –10 690 – –
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) –21 187 –21 187 56 300 – –
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 Vas kút Köz ség Ön kor mány za tá nak 2006. évi egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló ját,
an nak ré sze it és té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti könyv vizs gá la ti stan dar dok -
ban fog lal tak sze rint fe lül vizs gál tam, és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az
egy sze rû sí tett éves be szá mo lót a szám vi te li tör vény ben, il let ve az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze -
té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli
elvek szerint készítették el.

Az egy sze rû sí tett éves költ ség ve té si be szá mo ló Vas kút Köz sé gi Ön kor mány zat és in téz mé nyei 2006. 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.

Te mes vá ri La jos s. k.,
könyv vizs gá ló

Vas vár Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 121 124 3 706 883
I. Im ma te ri á lis ja vak 11 598 12 134
II. Tár gyi esz kö zök 1 970 555 2 594 489
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 182 870 181 818
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 956 101 918 442

B) FORGÓESZKÖZÖK 102 359 285 843
I. Kész le tek 938 289
II. Kö ve te lé sek 15 864 29 942
III. Ér ték pa pí rok – –
IV. Pénz esz kö zök 80 281 251 059
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 5 276 4 553

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 223 483 3 992 726
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Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

D) SAJÁT TÕKE 2 896 354 3 546 815
1. In du ló tõ ke 220 686 220 686
2. Tõ ke vál to zá sok 2 675 668 3 326 129
3. Ér té ke lé si tar ta lék – –

E) TARTALÉKOK 63 066 235 101
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 63 066 235 101
II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 264 063 210 810
I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 35 925 76 535
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 205 647 113 764
III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 22 491 20 511

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 223 483 3 992 726

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 382 494 384 560 381 138
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 121 839 122 231 120 101
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 292 550 308 785 285 084
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 31 402 30 452 28 019
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 6 100 7 100 7 094
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás 70 827 44 501 27 668
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 442 026 475 244 475 237
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 12 952 14 552 5 486
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
4 000 4 012 3 522

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 600 600 –
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 1 364 790 1 392 037 1 333 349
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 4 580 4 580 4 580
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 75 644 75 644 754 645
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 80 224 80 224 80 225
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 1 445 014 1 472 261 1 413 574
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 8 304 8 104 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –723
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 1 453 318 1 480 365 1 412 851
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 105 897 107 220 125 505
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 292 641 301 910 304 087
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 116 127 127 771 116 225
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek – 110 3 920
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 16 730 17 980 14 454
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 16 730 16 730 13 146
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 463 063 219 407 195 043
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
1 878 244 268 444 354

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 224 788 314 748 315 395
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 224 788 314 748 314 748
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 600 600 427
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen
(24+…+28+30+31+32+34+35)

1 221 724 1 334 014 1 519 410

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 62 262 62 262 45 190
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 111 018 25 775 21 009
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 173 280 88 037 66 199
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 1 395 004 1 422 051 1 585 609
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 58 314 58 314 59 028
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –2 110
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 1 453 318 1 480 365 1 642 527
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–93 056 –7 813 245 089

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 93 056 7 813 –14 026
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –1 387

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés Elõ zõ év Tárgy év

 1. Zá ró pénz kész let 79 813 250 461
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok össze vont zá ró e gyen le ge (±) –16 747 –15 360
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya (–) 4 374 4 685
 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) 58 692 230 416
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) –436 –24 220
 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) 58 256 206 196
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 58 256 206 196
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

A könyv vizs gá lat so rán a Vas vár Vá ros Ön kor mány zat 2006. 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, Vas vár Vá ros Ön kor mány za ta
2006. 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.

Kõ hal mi né Ma jor Ju dit s. k.,
könyv vizs gá ló
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Za la Me gye Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9 828 053 – 9 828 053 10 431 011 – 10 431 011
I. Im ma te ri á lis ja vak 34 455 – 34 455 64 011 – 64 011

II. Tár gyi esz kö zök 8 892 477 – 8 892 477 9 344 389 – 9 344 389
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 230 220 – 230 220 41 246 – 41 246
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 670 901 – 670 901 981 365 – 981 365

B) FORGÓESZKÖZÖK 2 967 300 – 2 967 300 4 060 258 – 4 060 258
I. Kész le tek 145 453 – 145 453 146 219 – 146 219

II. Kö ve te lé sek 1 405 794 – 1 405 794 2 290 958 – 2 290 958
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 1 294 525 – 1 295 525 1 551 205 – 1 551 205
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 121 528 – 121 528 71 876 – 71 876

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 12 795 353 – 12 795 353 14 491 269 – 14 491 269

D) SAJÁT TÕKE 10 416 601 – 10 416 601 11 055 972 – 11 055 972
1. In du ló tõ ke 2 952 463 – 2 952 463 2 952 463 – 2 952 463
2. Tõ ke vál to zá sok 7 464 138 – 7 464 138 8 103 509 – 8 103 509
3. Ér té ke lé si tar ta lék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 917 250 – 917 250 1 087 189 – 1 087 189
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 917 250 – 917 250 1 087 189 – 1 087 189

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 461 502 – 1 461 502 2 348 108 – 2 348 108

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 204 908 – 204 908 498 526 – 498 526
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 757 791 – 757 791 1 313 690 – 1 313 690

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 498 803 – 498 803 535 892 – 535 892

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 12 795 353 – 12 795 353 14 491 269 – 14 491 269

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

E Ft-ban

Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

01. Sze mé lyi jut ta tá sok 7 763 877 8 130 007 7 814 129
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 438 544 2 546 279 2 429 926
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 6 712 363 7 234 370 7 013 239
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 110 595 128 088 109 177
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 179 309 188 962 172 164
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai 16 748 18 138 17 434
07. Fel újí tás 10 795 50 721 46 124
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 1 179 279 2 292 130 1 447 002
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 80 000 47 956 38 120
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
24 000 23 227 22 835

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 8 000 8 000 1 800
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – – –
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 18 523 510 20 667 878 19 111 950
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 20 390 20 390 12 386
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 28 486 28 486 –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 48 876 48 876 12 386
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 18 572 386 20 716 754 19 124 336
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 762 293 355 934 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – 197 666
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – –49 652
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 19 334 679 21 072 688 19 272 350
24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 1 479 797 1 484 180 1 513 353
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 3 855 112 4 204 569 4 200 267
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 9 441 036 9 637 866 9 493 048
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz-

át vé te lek
32 597 70 171 50 047

28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 640 368 642 771 648 111
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 24 168 25 814 30 178
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 90 950 223 686 160 770
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
7 420 78 917 78 869

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 2 609 237 2 973 974 2 713 975
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2 609 237 2 973 974 2 702 480
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 8 000 8 000 6 381
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se – – 500
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
18 164 517 19 324 134 18 865 321

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le – 582 205 358 740
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le 846 325 219 222 70 214
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 846 325 801 427 428 954
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 19 010 842 20 125 561 19 294 275
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 323 837 947 127 853 645
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – 197 666
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – 25 057
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 19 334 679 21 072 688 20 370 643
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–797 449 –752 551 607 016

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 797 449 752 551 416 568
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – 74 709

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 1 193 006 – 1 193 006 1 437 654 – 1 437 654
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –275 756 – –275 756 –350 465 – –350 465
 3. Elõ zõ év(ek)ben kép zett tar ta lé kok ma rad vá nya

(–) 169 281 – 169 281 93 482 – 93 482
 4. Vál lal ko zá si te vé keny ség pénz for gal mi ered mé -

nye (–) – – – – – –
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Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 5. Tárgy évi he lyes bí tett pénz ma rad vány
(1±2–3–4) 747 969 – 747 969 993 707 – 993 707

 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 11 261 – 11 261 –80 988 – –80 988
 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) 759 230 – 759 230 912 719 – 912 719
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 – – – 21 780 – 21 780
12. A 10. sor ból kö te le zett ség gel ter helt pénz ma rad -

vány 759 230 – 759 230 890 939 – 890 939
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány – – – – – –

Hi te le sí tõ zá ra dék:

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

Vé le mé nyünk sze rint az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló a Za la Me gyei Ön kor mány zat költ ség ve té sé nek tel je sí té sé rõl,
a 2006.  december 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl, va la mint a mû kö dés ered mé nyé rõl meg -
bíz ha tó és va lós ké pet ad. A Za la Me gyei Ön kor mány zat össze sí tett be szá mo ló já ban sze rep lõ net tó sí tott ada tok az ön -
kor mány zat 2006. évi zár szám adá sá ról, a pénz ma rad vány meg ál la pí tá sá ról szó ló ren de let ter ve zet ben ki mu ta tott ada tok -
kal megegyeznek.

Dö mö tör fy Jó zsef s. k.,
könyv vizs gá ló

Za la ka ros Vá ros Ön kor mány za tá nak egy sze rû sí tett mér le ge
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 198 336 – 4 198 336 4 291 080 – 4 291 080
I. Im ma te ri á lis ja vak 5 501 – 5 501 10 945 – 10 945

II. Tár gyi esz kö zök 3 086 202 – 3 086 202 3 169 595 – 3 169 595
III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 798 735 – 798 735 800 096 – 800 096
IV. Üze mel te tés re, ke ze lés re át adott esz kö zök 307 898 – 307 898 310 444 – 310 444
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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 241 716 – 241 716 75 142 – 75 142
I. Kész le tek 137 – 137 241 – 241

II. Kö ve te lé sek 160 507 – 160 507 31 473 – 31 473
III. Ér ték pa pí rok – – – – – –
IV. Pénz esz kö zök 68 462 –  68 462 30 320 – 30 320
V. Egyéb ak tív pénz ügyi el szá mo lá sok 12 610 – 12 610 13 108 – 13 108

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 440 052 – 4 440 052 4 366 222 – 4 366 222

D) SAJÁT TÕKE 4 188 154 – 4 188 154 4 195 801 – 4 195 801
1. In du ló tõ ke 290 456 – 290 456 290 456 – 290 456
2. Tõ ke vál to zá sok 3 897 698 – 3 897 698 3 905 345 – 3 905 345

E) TARTALÉKOK 57 055 – 57 055 24 556 – 24 556
I. Költ ség ve té si tar ta lé kok 57 055 – 57 055 24 556 – 24 556

II. Vál lal ko zá si tar ta lé kok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 194 843 – 194 843 145 865 – 145 865

I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 5 200 – 5 200 100 000 – 100 000
II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 165 626 – 165 626 29 993 – 26 993

III. Egyéb passzív pénz ügyi el szá mo lá sok 24 017 – 24 017 18 872 – 18 872

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 440 052 – 4 440 052 4 366 222 –  4 366 222

Egy sze rû sí tett éves pénz for gal mi je len tés
2006.

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 291 336 291 609 287 152
02. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 84 185 84 322 82 050
03. Do lo gi és egyéb fo lyó ki adá sok 274 492 302 769 284 328
04. Mû kö dé si cé lú, tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 14 660 14 610 14 007
05. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át adá sok 8 280 21 740 21 640
06. El lá tot tak pénz be li jut ta tá sai – – –
07. Fel újí tás 45 000 88 627 84 534
08. Fel hal mo zá si ki adá sok 241 800 178 942 162 655
09. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû ki adá sok, egyéb tá mo ga tá sok 5 900 108 309 103 150
10. Ál lam ház tar tá son kí vül re vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át adá -

sok
2 000 10 551 11 373

11. Hosszú le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa 3 000 6 569 6 486
12. Rö vid le já ra tú köl csö nök nyúj tá sa – 1 954 1 954
13. Költ ség ve té si pénz for gal mi ki adá sok össze sen (01+…+12) 970 653 1 110 002 1 059 329
14. Hosszú le já ra tú hi te lek 11 200 11 200 11 200
15. Rö vid le já ra tú hi te lek 86 385 86 385 86 385
16. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
17. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ki adá sai – – –
18. Fi nan szí ro zá si ki adá sok össze sen (14+…+17) 97 585 97 585 97 585
19. Pénz for gal mi ki adá sok (13+18) 1 068 238 1 207 587 1 156 914
20. Pénz for ga lom nél kü li ki adá sok 56 673 4 635 –
21. To váb bi (le bo nyo lí tá si) cé lú ki adá sok – – –
22. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó ki adá sok – – 498
23. Ki adá sok össze sen (19+…+22) 1 124 911 1 212 222 1 157 412
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Sor -
szám

Meg ne ve zés
Ere de ti Mó do sí tott

Tel je sí tés
elõ irány zat

24. In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek 126 562 139 938 134 875
25. Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 441 668 448 165 494 239
26. Mû kö dé si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 30 126 40 273 40 280
27. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges mû kö dé si pénz esz köz át vé te lek – 2 595 3 594
28. Fel hal mo zá si és tõ ke jel le gû be vé te lek 155 000 155 000 122 305
29. 28.-ból: ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei – – 17
30. Fel hal mo zá si cé lú tá mo ga tás ér té kû be vé te lek, egyéb tá mo ga tá sok 116 537 107 217 75 753
31. Ál lam ház tar tá son kí vül rõl vég le ges fel hal mo zá si pénz esz köz át vé -

te lek
10 000 13 406 4 672

32. Tá mo ga tá sok, ki egé szí té sek 106 188 112 198 143 161
33. 32.-bõl: ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 106 188 112 198 112 198
34. Hosszú le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 3 530 5 330 4 136
35. Rö vid le já ra tú köl csö nök vissza té rü lé se 300 700 1 400
36. Költ ség ve té si pénz for gal mi be vé te lek össze sen

(24+…+28+30+31+32+34+35)
989 911 1 024 822 1 024 415

37. Hosszú le já ra tú hi te lek fel vé te le 100 000 100 000 100 000
38. Rö vid le já ra tú hi te lek fel vé te le – – –
39. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
40. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok be vé te lei – – –
41. Fi nan szí ro zá si be vé te lek össze sen (37+…+40) 100 000 100 000 100 000
42. Pénz for gal mi be vé te lek (36+41) 1 089 911 1 124 822 1 124 415
43. Pénz for ga lom nél kü li be vé te lek 35 000 87 400 88 009
44. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek – – –
45. Ki egyen lí tõ, füg gõ, át fu tó be vé te lek – – –5 817
46. Be vé te lek össze sen (42+…+45) 1 124 911 1 212 222 1 206 607
47. Költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge (36+43–13–20)

[költ ség ve té si hi ány (–), költ ség ve té si több let(+)]
–2 415 –2 415 53 095

48. Fi nan szí ro zá si mû ve le tek ered mé nye (41–48) 2 415 2 415 2 415
49. To vább adá si (le bo nyo lí tá si) cé lú be vé te lek és ki adá sok kü lönb sé ge 

(44–21)
– – –

50. Ak tív és passzív pénz ügyi mû ve le tek egyen le ge (45–22) – – –6 315

Egy sze rû sí tett pénz ma rad vány-ki mu ta tás
2006.

E Ft-ban

Meg ne ve zés

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

 1. Zá ró pénz kész let 68 442 – 68 442 29 628 – 29 628
 2. Egyéb ak tív és passzív pénz ügyi el szá mo lá sok

össze vont zá ró e gyen le ge (±) –11 387 – –11 387 –5 072 – –5 072
 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) 57 055 – 57 055 24 556 – 24 556
 6. Fi nan szí ro zás ból szár ma zó kor rek ci ók (±) 30 345 – 30 345 58 542 – 58 542
 7. Pénz ma rad ványt ter he lõ el vo ná sok (±) – – – – – –
 8. A vál lal ko zá si te vé keny ség ered mé nyé bõl alap te -

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

Elõ zõ évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Elõ zõ év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

Tárgy évi
költ ség-
ve té si

be szá mo ló
zá ró ada tai

Au di tá lá si
el té ré sek

(±)

Tárgy év
au di tált

egy sze rû-
sí tett

be szá mo ló
zá ró ada tai

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

10. Mó do sí tott pénz ma rad vány (5±6±7±8±9) 87 400 – 87 400 83 098 – 83 098
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 50 400 – 50 400 82 670 – 82 670
13. A 10. sor ból sza bad pénz ma rad vány 37 000 – 37 000 428 – 428

Hi te le sí tõ zá ra dék:

Za la ka ros Vá ros Ön kor mány za ta a 2006. évi egy sze rû sí tett mér le gét a szám vi te li tör vény ben és az ál ta lá nos szám vi te -
li alap el vek ben fog lal tak sze rint ál lí tot ta össze. Az egy sze rû sí tett mér leg az ön kor mány zat va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del -
mi hely ze té rõl va lós ké pet ad.

Szíj ár tó né Gor za Klá ra s. k.,
könyv vizs gá ló

A Leg fõbb Ügyész ség
köz le mé nye

ügyész sé gi szol gá la ti iga zol vány ér vény te le ní té sé rõl

Bog nár Mik lós né dr. fõ vá ro si fõ ügyész sé gi ügyész el tu laj do ní tott 010315., dr. Ma ros Esz ter veszp ré mi vá ro si
ügyész sé gi ügyész el ve szí tett 011579., dr. Ale ku Mó ni ka bu da pes ti XI. ke rü le ti ügyész sé gi fo gal ma zó el tu laj do ní -
tott 050437., Kiss Ta más Ist ván Haj dú-Bi har me gyei fõ ügyész sé gi tiszt vi se lõ el tu laj do ní tott 100917., va la mint Sza bó
 Nikolett gyõ ri fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi ír nok 121162. sor szá mú szol gá la ti iga zol vá nyát a Leg fõbb Ügyész ség Sze -
mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tá lya ér vény te le ní tet te.

Dr. Miks An tal s. k.,
fõ osz tály ve ze tõ ügyész
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Hi va ta los ér te sí tõ
pá lyá za ti fel hí vá sok ról

Az ÁNTSZ Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

kis tér sé gi tisz ti  fõ or vo si ál lás be töl té sé re

A re gi o ná lis tisz ti fõ or vos pá lyá za tot hir det az ÁNTSZ
Za la eger sze gi, Len ti Kis tér sé gi In té ze te kis tér sé gi tisz ti
fõ or vo si fel adat kör ének köz tiszt vi se lõi tör vény sze rint ha -
tá ro zott ide jû ki ne ve zés sel tör té nõ be töl té sé re. 

Fel adat: ÁNTSZ kis tér sé gi in té ze té nek, te vé keny sé gé -
nek szer ve zé se, irá nyí tá sa az egész ség ügyi ha tó sá gi és
igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991. évi XI. tör vény ben,
va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat ról és a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö -
lé sé rõl szó ló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let ben fog -
lal tak nak meg fe le lõ en.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai sze rint. 

Pá lyá za ti fel té te lek: 
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet,
– egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -

vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si képe -
sítés,

– leg alább 5 éves szak mai és 2 éves ve ze tõi gya kor lat. 

Elõnyt je lent: 
– köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan-

nép egész ség tan szak vizs ga,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó: 
– rész le tes szak mai ön élet rajz,
– szak mai prog ram,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány

(ha a pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör -
ben dol go zik, az er rõl szó ló iga zo lás),

– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás -
ban részt ve võk meg is mer he tik,

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok má so la tai.

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg -
je le nést kö ve tõ 15. nap. 

A pá lyá za tot dr. Pal ler Ju dit mb. re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos nak (9024 Gyõr, Jó si ka u. 16.) cí mez ve kell be nyúj ta ni. 

A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si pá -
lyázat”

A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa, el já rás mód ja: a Ktv.
10. §-ában fog lal tak nak meg fe le lõ en. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lül. 

Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en
azon nal. 

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás
dr. Pal ler Ju dit mb. re gi o ná lis tisz ti fõ or vos nál a (96)
418-065-ös vagy a 06 (30) 969-9105-ös te le fon szá mon
kér he tõ.

Az ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

az ÁNTSZ Ba jai, Bá csal má si Kis tér sé gi In té ze te
kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si fel adat kör ének el lá tá sá ra

köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel
és ha tá ro zat lan ide jû ve ze tõi megbízással

Fel adat: az ÁNTSZ Ba jai, Bá csal má si Kis tér sé gi In té -
ze te kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az egész -
ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló 1991.
évi XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi
és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006. (XII. 28.)
Korm. ren de let ben foglaltaknak megfelelõen.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint. 

Pá lyá za ti fel té te lek: 
– egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si, hi gi é ni kus or vo si,

vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si képe sítés,
– leg alább 5 éves szak mai és 3 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent: 
– köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan- 

nép egész ség tan szak vizs ga,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó: 
– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram, 
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a

pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szó ló iga zo lás), 

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok má so la ta,
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– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás -
ban részt ve võk meg is mer he tik.

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rit.
Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en

azonnal.
A pá lyá za to kat dr. Mu csi Gyu la re gi o ná lis tisz ti fõ or -

vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze -
té be (5600 Bé kés csa ba, Gyu lai út 61.) kérjük megküldeni.

Az ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze te
pá lyá za tot hir det

a he lyet tes re gi o ná lis tisz ti fõ or vos fel adat kör ének
el lá tá sá ra köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés sel

és ha tá ro zat lan ide jû ve ze tõi meg bí zás sal

Fel adat: az ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze te
 helyettes re gi o ná lis tisz ti fõ or vo si te en dõ i nek el lá tá sa az
egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl szó ló
1991. évi XI. tör vény ben, va la mint az Ál la mi Nép egész -
ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ról szó ló 362/2006.
(XII. 28.) Korm. ren de let ben fog lal tak nak meg fe le lõ en.

Il let mény és jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) sza -
bá lyai szerint. 

Pá lyá za ti fel té te lek: 
– egye te mi szin tû ál ta lá nos or vo si vagy hi gi é ni kus or -

vo si vagy fog or vo si szak kép zett ség és szak or vo si képe -
sítés, 

– leg alább 10 éves szak mai és 5 éves ve ze tõi gya kor lat.

Elõnyt je lent: 
– köz egész ség tan-jár vány tan vagy meg elõ zõ or vos tan- 

nép egész ség tan szak vizs ga,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó: 
– rész le tes szak mai ön élet rajz és szak mai prog ram, 
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány (ha a

pá lyá zó er köl csi bi zo nyít vány hoz kö tött mun ka kör ben
dol go zik, az er rõl szó ló iga zo lás), 

– vég zett sé get, kép zett sé get, nyelv is me re tet iga zo ló
ok ira tok má so la ta,

– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já rás -
ban részt ve võk meg is mer he tik.

Pá lyá za ti ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

El bí rá lás: a Ktv. 10. §-ában fog lal tak sze rit.
Az ál lás be tölt he tõ: a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en

azonnal.
A pá lyá za to kat dr. Mu csi Gyu la re gi o ná lis tisz ti fõ or -

vos nak cí mez ve az ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze -
té be (5600 Bé kés csa ba, Gyu lai út 61.) kérjük megküldeni.

Ba kony szom bat hely Köz ség
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot ír ki
jegy zõi ál lás be töl té sé re

A pá lyá zat a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi 
XXIII. tör vény 8. §-ában fog lalt fel té te lek sze rint kerül
kiírásra.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség, ma gyar ál lam -

pol gár ság,
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok irat má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– köz igaz ga tá si szak vizs gá ról szó ló ok irat má so la tát,
– rész le tes, szak mai élet utat is be mu ta tó ön élet raj zot,
– a pá lyá zó el kép ze lé sét a hi va tal irá nyí tá sá ról, a jegy -

zõi fel ada tok ellátásáról.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent az igaz ga tásszer -
ve zõi vég zett ség.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, az il let mény és
egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben foglaltak szerint
történik.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je az Ön kor mány -
zatok Köz lö nyé ben tör té nõ megjelenést követõ 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ el sõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülésen történik.

A jegy zõi ál lás a kép vi se lõ-tes tü let dön té sét kö ve tõ en
azon nal betölthetõ.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak cí me: Ba kony szom bat hely
köz ség pol gár mes te re, 2884 Ba kony szom bat hely, Kossuth 
u. 31.

Ér dek lõd ni le het a (34) 559-011-es te le fon szá mon.
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Besz te rec Köz ség
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

és Új domb rád Köz ség
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det
kör jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

A mun ka kör 2007. szep tem ber 1. nap já val be tölt he tõ.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– leg alább öt éves jegy zõi mun ka kör ben el töl tött gya -

kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, va la mint meg

kell fe lel nie a Ktv. sze rin ti ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te -
lek nek: 

= ma gyar ál lam pol gár ság,
= bün tet len elõ élet,
= cse lek võ ké pes ség,
= va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se

a Ktv. 7. § (7) be kez dé se alap ján.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül a hely is me -

ret tel ren del ke zõ pá lyá zó.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok fény má so la tát.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szó ló köz tiszt vi se lõi ki -
ne ve zés, ame lyet tel jes mun ka idõ ben kell ellátni.

Bé re zés és egyéb jut ta tás a Ktv. sza bá lyai alap ján.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve -

tõ együt tes tes tü le ti ülés.
A pá lyá za to kat Besz te rec köz ség pol gár mes te ré hez,

 Poór Jó zsef ré szé re kell be nyúj ta ni (4488 Besz te rec,
Kossuth u. 42.).

Bõ vebb in for má ció a (30) 998-4388-as te le fon szá mon
kap ha tó.

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
pá lyá za tot hir det

a Veszp rém Me gyei Föld hi va tal
(8200 Veszp rém, Vö rös marty tér 9.)

hi va tal ve ze tõi mun ka kö ré nek be töl té sé re

A Veszp rém Me gyei Föld hi va tal ve ze tõ jé nek fõbb fel -
ada tai:

– gon dos ko dik a Veszp rém Me gyei Föld hi va tal és az
alá ren delt sé gé be tar to zó kör ze ti föld hi va ta lok szak mai,

gaz dál ko dá si mun ká já nak szer ve zé sé rõl, irá nyí tá sá ról el -
len õr zé sé rõl;

– fe le lõs a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott fel ada tok
vég re haj tá sá ért;

– el lát ja a Veszp rém Me gyei Föld hi va tal ál ta lá nos kép -
vi se le tét;

– irá nyít ja a Veszp rém Me gyei Föld hi va tal in for ma ti -
kai fej lesz té sét, vég re hajt ja az eh hez szük sé ges mun ka -
szer ve zé si intézkedéseket;

– meg szer ve zi a Veszp rém Me gyei Föld hi va tal és a
me gye kör ze ti föld hi va ta la i nak hu mán po li ti kai te vé keny -
sé gét, a bel sõ el len õr zés sel és va gyon gaz dál ko dás sal kap -
cso la tos fel ada ta it, va la mint a szakmai ok ta tást, to vább -
kép zést, továbbá;

– kap cso la tot tart a szak mai társ in téz mé nyek kel, köz -
igaz ga tá si és tár sa dal mi szer ve ze tek kel.

A me gyei föld hi va tal ve ze tõ jé nek meg bí zá sa – köz tiszt -
vi se lõi ki ne ve zés sel – hat év ha tá ro zott idõ re szól. Be so ro -
lá sa, il let mé nye és jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sa a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
alapján történik.

A mun ka kör a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló
1995. évi CXXV. tör vény, va la mint a 35/1997. (V. 13.)
FM ren de let alap ján fon tos és bi zal mas mun ka kör nek mi -
nõ sül, ezért „B” tí pu sú kér dõ ív ki töl té sé vel kez de mé nye -
zett nem zet biz ton sá gi el len õr zés le foly ta tá sa az al kal ma -
zás fel té te le.

Az ál lás a pá lyá za tok el bí rá lá sa után, a mun ka kör re vo -
nat ko zó fel té te lek tel je sí té sét kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

A mun ka kör be töl té se ese tén a pá lyá zó a Ktv. vonat -
kozó ren del ke zé sei alap ján va gyon nyi lat ko zat-té tel re kö -
te le zett.

Pá lyáz hat nak azok a köz tiszt vi se lõi kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ szak em be rek, akik

– Ma gyar or szá gon szer zett – vagy ilyen nek el is mert –
egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû jo gász, ag rár mér nök, föld -
mé rõ (és tér in for ma ti kai) mér nök, épí tõ mér nök, tér ké pész, 
föld ren de zõ mér nök vég zett ség gel, in gat lan-nyil ván tar tá si 
szer ve zõi vagy államigazgatási szakképzettséggel,

– a ve ze tõi fel ada tok ered mé nyes el lá tá sá hoz szük sé -
ges ve ze tõi, dön té si, tár gya lá si, kap cso lat te rem tõ ké pes -
ség gel és ve ze tõi gya kor lat tal ren del kez nek, to váb bá vál -
lal ják a ve ze tõi al kal mas ság vizs gá la tát, a fon tos és bi zal -
mas munkakörrel együtt járó kötelezettségeket.

A ki vá lasz tás nál elõnyt je lent az ál lam igaz ga tás ban
vagy föld hi va tal ban szer zett gya kor lat, költ ség ve té si in -
téz mé nyi gaz dál ko dás ban szer zett jár tas ság, il let ve az an -
gol, fran cia vagy né met nyelv tárgyalóképes ismerete.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá zó szak mai élet út ját be mu ta tó ön élet raj zot, az

ed di gi mun ka hely(ek) és mun ka kör(ök) fel tün te té sé vel,
re fe ren ci át adó sze mély(ek) megjelölésével;
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– szak mai, ve ze tõi el kép ze lé sek rö vid le írá sát;
– is ko lai vég zett sé gét, szak kép zett sé gét, nyelv tu dá sát

iga zo ló ok ira tok másolatát;
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt;
– or vo si iga zo lást, hogy egész sé gü gyi leg al kal mas a

ve ze tõi mun ka kör ellátására.

A pá lyá za tot a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le nés -
tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell be nyúj ta ni a Föld mû ve -
lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Hu mán po li ti kai
fõ osz tá lyá ra „Veszp rém Me gyei Föld hi va tal hivatalve -
zetõi pályázat” meg je lö lés sel (1055 Bu da pest V., Kos suth
La jos tér 11., le vél cím: 1860 Bu da pest, Pf. 1).

A pá lyá za tok elõ ze tes ér té ke lé sé re a be ér ke zé si ha tár -
idõt kö ve tõ 30 na pon be lül ke rül sor. A pá lyá za to kat a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mó don ke zel jük. Az el bí rá lás
ered mé nyé rõl a pá lyá zó írás ban tá jé koz ta tást kap. 

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tást ad: 
– dr. Kocz ka K. At ti la mb. hi va tal ve ze tõ, Veszp rém

Me gyei Föld hi va tal, te le fon: 06 (88) 428-247,
– Ki rály né Va las tyán Tün de, FVM Hu mán po li ti kai fõ -

osz tály, te le fon: 06 (1) 301-4557.

Fü löp ja kab Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot ír ki jegy zõi ál lás

be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lán szer zett igaz ga tásszer ve -

zõi, vagy ál lam- és jog tu do má nyi egye te men szer zett jo gi
doktori képesítés,

– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény ben
fog lal tak szerint.

A kép vi se lõ-tes tü let él ni kí ván a Ktv. 8. § (2) be kez dés
b) pont já ban biz to sí tott jogával.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 30. nap.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– ok le vél és szak vizs ga má so la tát,
– szak mai ön élet raj zot,
– er köl csi bi zo nyít ványt.

A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö -
vetõ 30 na pon be lül történik.

Ki ne ve zés: az el bí rá lást kö ve tõ hó 1. nap já tól.
A pá lyá zat be nyújt ha tó: Fü löp ja kab köz ség pol gár mes -

te ré nél, 6116 Fü löp ja kab, Al kot mány u. 1.

Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros
Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la

pá lyá za tot hir det
ker tész ál lás hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:

– fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett ség,

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet.

Elõny ben ré sze sül, aki köz igaz ga tá si gya kor lat tal ren -
del ke zik.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

– szak mai ön élet raj zot,

– 30 nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -
ványt,

– vég zett sé get iga zo ló do ku men tu mok má so la tát.

Az el lá tan dó mun ka kör: Hód me zõ vá sár hely Me gyei
 Jogú Vá ros szak irá nyú fel ada ta i nak ellátása.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény és a ha tá lyos ön kor mány za ti ren de let ben
elõírtak alapján.

Az ál lás hely be tölt he tõ: a pá lyá za tok el bí rá lá sát köve -
tõen azonnal.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a pá lyá za ti ki írás Bel -
ügyi Köz löny ben va ló meg je le né sét követõ 30. nap.

A pá lyá za tok el bí rá lá si ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõt kö ve tõ 30 napon belül.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Hód me zõ vá sár hely
Me gyei Jo gú Vá ros jegy zõ je, 6800 Hód me zõ vá sár hely,
Kossuth tér 1.

Isz ka szent györgy Köz sé gi Ön kor mány zat
és Ba kony ku ti Köz sé gi Ön kor mány zat

pá lyá za tot hir det
Isz ka szent györgy–Ba kony ku ti Köz sé gek

Kör jegy zõ sé ge
kör jegy zõi mun ka kö ré nek be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek: 

– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy igaz ga tás-szer -
ve zõi  ké pe sí tés és köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,

– köz igaz ga tá si szerv nél szer zett leg alább ket tõ évi
köz igaz ga tá si gya kor lat,

– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség, ma gyar ál lam -
pol gár ság.
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A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– a pá lyá zó szak mai élet raj zát,

– is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó, köz jegy zõ ál tal hi te le sí -
tett oki rat má so la tot,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– szak mai el kép ze lé se ket. 

A kör jegy zõ fel ada ta a kör jegy zõ ség ve ze té se, va la mint
a jog sza bá lyok ban szá má ra meg ha tá ro zott ha tás kö rök el -
lá tá sa. 

A kör jegy zõ il let mé nyé nek meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alapján
történik.  

A ki ne ve zés kez dõ idõ pont ja: 2008. ja nu ár 1. 

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.

A pá lyá za tot 2 pél dány ban kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá za tot Isz ka szent györgy Köz sé gi Ön kor mány -
zat pol gár mes te ré nél – 8043 Isz ka szent györgy, Kos suth
tér 1. – kell be nyúj ta ni. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Kör -
jegy zõi pá lyá zat”.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ról Isz ka szent györgy Köz sé gi
Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te és Ba kony ku ti Köz -
ségi Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te együt tes ülés ke -
re té ben dönt. 

 A pá lyá za to kat a kép vi se lõ-tes tü le tek a pá lyá za ti ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lü li el sõ együt tes ülé sen bí -
rál ják el.

A pá lyá za to kat a Ktv. 10. § (9) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak meg fe le lõ en ke zel jük. 

Ka zinc bar ci ka Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada tot el lá tó (1 fõ)
ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re

El lá tan dó fel adat: ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek
dön tés re va ló elõ ké szí té se, vég re haj tá sa, va la mint épí tés -
ha tó sá gi ügyek városi önkormányzatnál.

A mun ka kör be töl té sé hez, il let ve a pá lyá zat el nye ré sé -
hez szük sé ges feltételek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség,

– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí -
tõ mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki)
szak kép zett ség; fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros -
gaz da sá gi mérnöki) szakképzettség.

Elõnyt je lent: köz igaz ga tá si alap vizs ga, köz igaz ga tá si
szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai te vé keny sé get is be mu ta tó rész le tes ön élet -

raj zot,
– is ko lai vég zett ség re, szak mai kép zett ség re vonat -

kozó ok má nyok másolatát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló – mó do sí tott – 1992. évi
XXIII. tv., va la mint a he lyi ren de let és az Egy sé ges köz -
szol gá la ti szabályzat alapján történik.

Az ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal be tölt -
he tõ. A ki ne ve zés sel lét re jö võ köz szol gá la ti jog vi szony
ha tá ro zat lan idejû, 6 hónap próbaidõvel.

A pá lyá za to kat a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le -
nés tõl szá mí tott 15 na pon be lül le het be nyúj ta ni Ka zinc -
bar ci ka vá ros jegy zõ jé hez (3700 Ka zinc bar ci ka, Fõ tér 4.)
a bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Ki emelt építéshatósági
ügyintézõi pályázat”.

A pá lyá za tok ról a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ
15 na pon be lül – a pol gár mes ter egyet ér té sé vel – a
jegyzõ dönt.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ci ót nyújt:
– dr. Il lés Pál jegy zõ, te le fon: (48) 514-766,
– Nagy Gyu la osz tály ve ze tõ, te le fon: (48) 514-786.

Két egy há za Nagy 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:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Elõny:
– szá mí tó gép fel hasz ná lói szin tû is me re te,
– ide gen nyelv-is me ret.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a vég zett sé get iga zo ló ok le vél má so la tát,
– szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.
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Bé re zés: a köz tiszt vi se lõi tör vény alap ján.
La kás: meg old ha tó.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30 napon belül.
A pá lyá za to kat a kép vi se lõ-tes tü let rend kí vü li ülés ke -

re té ben bí rál ja el a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott
30 napon belül.

Az ál lás be tölt he tõ: a dön tést kö ve tõ en azon nal.
A pá lyá zat be nyúj tá sa: Két egy há za nagy köz ség pol -

gármesterének, 5741 Két egy há za, Fõ tér 9. Te le fon: (66)
250-122.

Kis kun lac há za Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
jegy zõ je

pá lyá za tot hir det
köz te rü let-fel ügye lõi 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, cse lek võ ké pes ség,
– ren dé sze ti szak kö zép is ko lai vég zett ség, vagy ez zel

egyen ér té kû más, ko ráb bi kép zé si for má ban szer zett
 végzettség, rend õr-szak kö zép is ko lai, ha tár ren dész kép zõ
szak iskolai vég zett ség, kö zép is ko lai vég zett ség és rend õri
szak ké pe sí tés, vagy ez zel egyen ér té kû más ko ráb bi szak -
ké pe sí tés, kö zép is ko lai vég zett ség és köz te rü let-fel ügye -
lõi vizs ga.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– a köz igaz ga tás ban el töl tött gya kor lat,
– ha son ló mun ka kör ben szer zett gya kor lat,
– köz igaz ga tá si alap vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so la tát,
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

El lá tan dó fel adat kör: a köz te rü let-fel ügye let rõl szó ló
1999. évi LXIII. tör vény ben és a köz te rü let-fel ügye lõi in -
téz ke dé sek vég re haj tá sá nak mód já ról és esz kö ze i rõl szó ló
49/1999. (XI. 16.) BM ren de let ben meg ha tá ro zott köz te rü -
let-fel ügye lõi feladat- és hatáskörök ellátása.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény ben fog lal tak sze rint, ha tá ro zat lan ide jû
kinevezéssel.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban Kis kun lac há za nagy köz -
ség jegy zõ jé hez kell be nyúj ta ni (2340 Kis kun lac há za,
Kossuth tér 1.).

Az ál lás 2007. szep tem ber 1. nap já tól tölt he tõ be.

A ki író a pá lyá zat ered mény te len né nyil vá ní tá sá nak jo -
gát fenntartja.

A pá lyá zat tal kap cso la to san ér dek lõd ni le het Szar vák né 
dr. Ga rai Ág nes jegy zõ nél a 06 (24) 519-830-as te le fon -
szá mon.

Kör mend vá ros jegy zõ je
pá lyá za tot ír ki

Kör mend Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la
Vá ros fej lesz té si és Épí tés ha tó sá gi Iro da

ve ze tõi mun ka kö ré nek be töl té sé re

A mun ka kör ben el lá tan dó fõbb fel ada tok: a Pol gár mes -
te ri Hi va tal Vá ros fej lesz té si és Épí tés ha tó sá gi Iro dá já nak
ve ze té sé vel kap cso la tos mindennemû feladat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí -

tõ mér nö ki szak kép zett ség, vagy fõ is ko lai szin tû te le pü lés -
mér nö ki (vá ros gaz dál ko dá si mérnöki) szakképzettség.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– ha son ló mun ka kör ben szer zett már leg alább 2 éves

gya kor la tot,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te,
– nyelv is me ret.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– mo ti vá ci ós le ve let, mely tar tal maz za a mun ka kör el -

lá tá sá val kap cso la tos el kép ze lé se ket/szak mai el kép ze lést
tar tal ma zó vezetõi programot,

– vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok le ve lek, bi -
zo nyít vá nyok másolatait,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ha van, nyelv vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát.

Bé re zés és egyéb jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alapján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést követõ 20. nap.

Az ál lás elõ re lát ha tó lag 2007. szep tem ber 1-jé tõl tölt -
hetõ be.

A pá lyá za to kat Kör mend vá ros jegy zõ jé hez kell be -
nyúj ta ni 9900 Kör mend, Sza bad ság tér 7. cím re „Iro da ve -
ze tõi pá lyá zat” meg je lö lés sel.
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Náb rád Köz ség
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det
a Náb rá di Alap szol gál ta tá si Köz pont

in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té sé re

Az in téz mény ben el lá tott fel ada tok:
– há zi se gít ség nyúj tás,
– szo ci á lis ét kez te tés,
– nap pa li el lá tás,
– csa lád se gí tés,
– gyer mek jó lé ti szol gá lat.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– szak irá nyú fel sõ fo kú ké pe sí tés,
– leg alább 5 év szak mai gya kor lat.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– kép zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te les má so la tát,
– er köl csi bi zo nyít ványt.

A ve ze tõi meg bí zás 5 év idõ tar tam ra szól.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl

szá mí tott 15. nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sa a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö -

vetõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Bé re zés: a Kjt. sze rint.
A pá lyá za tot Náb rád köz ség pol gár mes te ré hez kell be -

nyúj ta ni: 4911 Náb rád, Kos suth tér 1. Tel.: (44) 510-172.

Nagy ha lász Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det
Pénz ügyi Iro da

iro da ve ze tõi mun ka kör be tö l té sé re

El lá tan dó fel ada tok:
– az iro da mun ká já nak ko or di ná lá sa, ve ze té se,
– az ön kor mány zat gaz dál ko dá sá val kap cso la tos fel -

ada tok ellátása.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– pénz ügyi szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség, vagy fel -

sõ fo kú is ko lai vég zett ség és emel lett leg alább mér leg ké -
pes köny ve lõi képesítés,

– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Az el bí rá lás nál elõnyt je lent:
– ha son ló mun ka kör ben szer zett ve ze tõi gya kor lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes is me re tek.

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,
– is ko lai és egyéb szak ké pe sí té sek má so la tát.

Az ál lás a dön tés után be tölt he tõ.
A ki ne ve zés re, be so ro lás ra, il let mény re az 1992. évi

XXIII. tv. ren del ke zé sei vo nat koz nak, a ki ne ve zés a kö zös 
ház tar tás ban élõ há zas-, il let ve élet társ ra és gyer mek re is
ki ter je dõ va gyon nyi lat ko zat-té te li kötelezettséggel jár.

Be kül dé si ha tár idõ: a Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je -
le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá za to kat írás ban Nagy ha lász Vá ros Ön kor mány -
za tá nak jegy zõ jé hez kell be nyúj ta ni az aláb bi cím re: 4485
Nagy ha lász, Arany J. u. 50. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni:
„ Pályázat Pénz ügyi Iro da iro da ve ze tõi munkakörének be -
töl té sé re”.

Nyer ges új fa lu Vá ros
Ön kor mány za ti Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det
Nyer ges új fa lu Vá ros

Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó pa rancs nok ság
(Nyer ges új fa lu, Szent-Györ gyi Al bert ut ca 1.)

pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té sé re

A pa rancs nok fõ fel ada tai:
– a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság tûz ol tá si, mû -

sza ki-men té si, ka taszt ró fa el há rí tá si, tûz meg elõ zé si, tûz -
vizs gá la ti és mun ka vé del mi, mi nõ sí tett idõ sza ki, gaz dál -
ko dá si és sze mélyügyi fel ada tai el lá tá sá nak  irá nyí tá sa,
szervezése és felügyelete,

– mû kö dé si, il le té kes sé gi te rü le tén kap cso lat tar tás a
társ szer vek kel, a la kos ság gal, a gaz dál ko dó szerveze -
tekkel.

Pá lyá za ti fel té te lek: 
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– hi va tá sos tûz ol tó tisz ti ál lo mány vi szony fenn ál lá sa,
– fel sõ fo kú ál la mi is ko lai vég zett ség,
– fel sõ fo kú (fõ is ko lai vagy egye te mi) szak mai (tûz -

oltó) ké pe sí tés,
– ren dé sze ti szak vizs ga, ren dé sze ti ve ze tõ kép zõ, ren -

dé sze ti mes ter ve ze tõ kép zõ tan fo lya mi vég zett ség vagy
azok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé nek vál la lá sa,
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– tûz ol tá si, mû sza ki men té si vagy tûz meg elõ zé si te rü -
le ten szer zett leg alább 5 éves tûz ol tó szak mai gya kor lat,

– a pa rancs no ki be osz tás hoz szük sé ges egész ség ügyi,
pszi chi kai, fi zi kai al kal mas ság,

– va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség vál la lá sa.

Elõnyt je lent:
– leg alább „B” ka te gó ri ás jo go sít vány,
– mun ka vé del mi is me re tek,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me re tek.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is tar tal ma zó szak mai ön -

élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get, szak ké pe sí tést  ta nú sí tó ok ira tok 

má so la tát,
– a pa rancs no ki be osz tás sal kap cso la tos szak mai prog -

ra mot,
– a hi va tá sos tû zol tói ál lo mány ban el töl tött idõ iga zo -

lá sát,
– a szak mai gya kor lat ról szó ló iga zo lást,
– nyi lat ko za tot az elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -

le zett ség tel je sí té sé nek vál la lá sá ról,
– a ren dé sze ti szak vizs ga – ki ne ve zést kö ve tõ  egy éven 

be lül tör té nõ – el vég zé sé rõl, il let ve a ren dé sze ti ve ze tõ vé
kép zõ és a ren dé sze ti mes ter ve ze tõ vé kép zõ tan fo lya mok
elõírt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé rõl szó ló nyi lat ko za tot,

– a pa rancs no ki be osz tás hoz szük sé ges egész ség ügyi,
pszi cho ló gi ai, fi zi kai al kal mas sági iga zo lást,

– a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség vál la lá sá ról
szó ló nyi lat ko za tot.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa: a fegy ve -
res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi -
szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény és vég re haj tá si
rendeletei alapján.

A be osz tás Nyer ges új fa lu Vá ros Ön kor mány za ti Kép vi -
se lõ-tes tü le te dön té sét kö ve tõ en 2007. de cem ber 1-jé tõl
tölt he tõ be. A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.

A mun ka kör be töl té sé hez szol gá la ti la kás nem áll ren -
del ke zés re.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban az aláb bi cím re kell be -
nyúj ta ni: Nyer ges új fa lu Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la,
2536 Nyer ges új fa lu, Kos suth L. u. 104–106. Mis kol czi
 József pol gár mes ter. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Pá lyá zat
tûz ol tó-pa rancs no ki be osz tás ra”.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak a ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 15 na pon be lül.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa: Nyer ges új fa lu Vá ros Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát
kö ve tõ en az ok tó be ri tes tü le ti ülé sen dönt.

A pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ 15 na pon be lül a pá lyá za -
tok egy ide jû vissza kül dé sé vel az érin tett pá lyá zók írás be li
értesítést kapnak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást ad: Mis kol czi 
Jó zsef pol gár mes ter, 2536 Nyer ges új fa lu, Kos suth L.
u. 104–106. Te le fon: 06 (33) 455-616.

Or mos bá nya–Ru dolf te lep
Köz sé gi Ön kor mány za tok Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
a 2007. ok tó ber 1-jé tõl meg üre se dõ

kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ tar ta mú, a mun ka kört tel -
jes mun ka idõ ben kell ellátni.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tás szer ve zõ, vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri vég zett ség,
– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga.

Elõnyt je lent:
– köz igaz ga tá si gya kor lat,
– to váb bi szak mai ké pe sí té sek (pá lyá za tí rá si stb.),
– leg alább fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gép-is me ret,
– pénz ügyi te rü le ten szer zett jár tas ság,
– „B” ka te gó ri ás ve ze tõi en ge dély,
– ide gen nyelv is me re te.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes ön élet raj zot, amely tar tal maz za az ed di gi

mun ka kö rök, te vé keny sé gek leírását,
– az is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó ok irat köz jegy zõ ál tal 

hi te le sí tett másolatát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a kör jegy zõi mun ka kör rel kap cso la tos szak mai, ve -

zetõi el kép ze lé se ket (max. 5 oldal),
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já -

rás ban részt ve võk meg is mer he tik.

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény, va la mint he lyi ren de let alapján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést kö ve tõ 15 napon belül.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak cí me: Or mos bá nya–Ru dolf -
te lep Kör jegy zõ ség, 3743 Or mos bá nya, Petõfi tér 1.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Kör jegy zõi pá lyá zat”.
A pá lyá zók sze mé lyes meg hall ga tá sá ra – elõ ze tes ér te -

sí tést kö ve tõ en – a dön tés ho za tal elõtt kerül sor.

15. szám B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y 1357



A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár -
ide jét kö ve tõ együt tes tes tü le ti ülésen.

A pá lyá zat tal kap cso la to san fel vi lá go sí tást nyújt: Si ke
Fe renc né, Or mos bá nya köz ség pol gár mes te re, te le fon:
(48) 569-000.

A pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lás tól szá mí tott nyolc
na pon be lül a pá lyá zók írás be li ér te sí tést kapnak.

Az ál lás 2007. ok tó ber 1. nap já tól tölt he tõ be.

Pá hi Köz ség Ön kor mány za ta
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

A pá lyá zat a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi
LXV. tör vény 36. § (1) be kez dé se, va la mint a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 8. § (1) be -
kez dé se, va la mint 10. §-a alapján kerül meghirdetésre.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes
mun ka idõ ben kell ellátni.

A mun ka kör a pá lyá za tok el bí rá lá sát kö ve tõ en azon nal
betölthetõ.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tés,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga (vagy az alól va ló 
men te sü lés).

Elõnyt je lent:

– ve ze tõi gya kor lat,

– fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gé pes gya kor lat.

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben sze rep lõ ál ta lá -
nos al kal ma zá si fel té te lek nek is (ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ élet, össze fér he tet len ség
hiánya), és azokat igazolnia kell.

A kép vi se lõ-tes tü let jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs -
gá val nem ren del ke zõ pá lyá zót is ki ne vez het, fel té ve,
hogy a ki ne ve zés tõl szá mí tott egy éven be lül a jo gi vagy
köz igaz ga tá si szak vizs gát, vagy a szak vizs ga alól az OKV
el nök sé ge ál tal a tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek
mi nõ sí tett tudományos fokozat alapján adott mentesítést
megszerzi.

A pá lyá zat tar tal maz za a pá lyá zó

– ön élet raj zát,

– vég zett sé gét, ké pe sí té sét iga zo ló irat má so la tát,

– 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vá nyát.

A ja va dal ma zás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény sza bá lyai sze rint tör té nik.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: 6075 Pá hi, Vas út u. 2.
To váb bi in for má ci ó kat Oro szi Ist ván pol gár mes ter tõl

kér het nek a pá lyá zók. Te le fon: (78) 436-140.
Dön tés a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes -

tü le ti ülé sen várható.

Pi lis bo ros je nõ Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

pénz ügyi cso port ve ze tõi mun ka kör 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,
– kö zép is ko lai vég zett ség és szak irá nyú ké pe sí tés,
– mér leg ké pes köny ve lõi szak ké pe sí tés,
– leg alább 5 év azo nos te rü le ten szer zett gya kor lat.

Csa to lan dó ira tok:
– sze mé lyi és szak mai ön élet rajz,
– vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la ta,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– a cso port ve ze té sé vel kap cso la tos ve ze tõi elképze -

lések.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

Az ál lás be tölt he tõ: a dön tést kö ve tõ en azon nal.
Ér dek lõd ni az aláb bi te le fon szá mon le het: (26) 336-387.
A pá lyá za to kat írás ban – dr. Bu sai György jegy zõ ré -

szé re – az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Pi lis bo ros je nõ
Köz ség Ön kor mány za ta, 2097 Pi lis bo ros je nõ, Fõ út 16.

Pi lis bo ros je nõ Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

adó ügyi ügy in té zõ mun ka kör 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,
– kö zép is ko lai vég zett ség és a 9/1995. (II. 3.) Korm.

ren de let sze rin ti szak irá nyú képesítés,
– leg alább 5 év azo nos te rü le ten szer zett gya kor lat.
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Csa to lan dó ira tok:
– sze mé lyi és szak mai ön élet rajz,
– vég zett sé get iga zo ló ok irat má so la ta,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány.

El lá tan dó fel ada tok:
– épít mény adó,
– te lek adó,
– egyéb be vé te lek (sza bály sér té si bír sá gok, ide gen be -

haj tá sok) kezelése.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

Az ál lás be tölt he tõ: a dön tést kö ve tõ en azon nal.
Ér dek lõd ni az aláb bi te le fon szá mon le het: (26) 336-387.
A pá lyá za to kat írás ban – dr. Bu sai György jegy zõ ré -

szé re – az aláb bi cím re kell be nyúj ta ni: Pi lis bo ros je nõ
Köz ség Ön kor mány za ta, 2097 Pi lis bo ros je nõ, Fõ út 16.

Söj tör–Pusz ta szent lász ló
Köz sé gek Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
Söj tör–Pusz ta szent lász ló Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge

kör jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re

A pá lyá zat a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi
LXV. tör vény 40. § (1) be kez dés, va la mint a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (Ktv.) 8. §
(1) be kez dés alap ján kerül meghirdetésre.

A kör jegy zõi mun ka kör 2007. szep tem ber 1-jé tõl tölt -
he tõ be.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi egye -

te mi vég zett ség,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 5 éves, köz igaz ga tá si szerv nél szer zett szak -

mai gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség,
– a kör jegy zõ a Ktv. 22/A. § (8) be kez dé se alap ján va -

gyon nyi lat ko zat té te lé re köteles.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le ve lek, bi zo nyít vá -

nyok má so la tát az ere de ti be mu ta tá sa mellett,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gá ról, il let ve ezek
aló li men te sí tés rõl ki ál lí tott do ku men tu mot vagy ezek
másolatát.

El lá tan dó fel adat: a pá lyá za tot ki író te le pü lé sek kör -
jegy zõi fel ada ta i nak ellátása.

Mun ka vég zés he lye: Söj tör, Pe tõ fi u. 2.
Jut ta tá sok: a Ktv. sze rint.
A pá lyá zat be ér ke zé si ide je: a Bel ügyi Köz löny ben tör -

té nõ meg je le nést kö ve tõ 15. nap.
A pá lyá za tot aján lott kül de mény ként vagy sze mé lye sen

le het be nyúj ta ni Söj tör köz ség pol gár mes te ré nek (Bak sa
Ist ván, 8897 Söj tör, Petõfi u. 2.).

To váb bi in for má ció kér he tõ: Söj tör köz ség pol gár mes -
te ré tõl, te le fon: (92) 569-008.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
együt tes tes tü le ti ülé sen ke rül sor. A pá lyá zat ered mé nyé -
rõl a pá lyá zó 8 na pon be lül írásban értesítést kap.

Szi get szent mik lós Vá ros
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det
a Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó-pa rancs nok ság

Szi get szent mik lós
pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té sé re

A pá lyá zat az 1990. évi LXV. tör vény 9. § (4) be kez dé -
sé ben, va la mint a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló, több ször mó do sí -
tott 1996. évi LXIII. tör vény 269. § (3) be kez dé sé ben fog -
lal tak alapján kerül meghirdetésre.

A pá lyá za tot ki író szerv: Szi get szent mik lós Vá ros Ön -
kor mány za ta (2310 Szi get szent mik lós, Kos suth L. u. 2.).

A szol gá la ti hely ne ve és cí me: Hi va tá sos Ön kor mány -
za ti Tûz ol tó-pa rancs nok ság Szi get szent mik lós, 2310 Szi -
get szent mik lós, Gyá ri út 68.

A be osz tás sal já ró fel ada tok rö vid le írá sa:
– a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság tûz ol tá si, mû -

sza ki men té si, ka taszt ró fa el há rí tá si, tûz meg elõ zé si, tûz -
vizs gá la ti és mun ka vé del mi, mi nõ sí tett idõ sza ki, gaz dál -
ko dá si és sze mély ügyi fel ada tai ellátásának felügyelete,
szervezése,

– mû kö dé si, il le té kes sé gi te rü le tén kap cso lat tar tás az
ön kor mány za tok kal, a társ szer vek kel, a la kos ság gal, a
gaz dál ko dó szervezetekkel.

A be osz tás be töl té sé hez szük sé ges fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
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– hi va tá sos tûz ol tó tisz ti ál lo mány vi szony fenn ál lá sa,
– is ko lai vég zett ség, kép zett ség: a bel ügy mi nisz ter irá -

nyí tá sa alá tar to zó szer vek és az ön kor mány za ti tûz ol tó ság
szol gá la ti vi szony ban ál ló tag ja i val kap cso la tos hi va tá sos
be osz tá sok meg ha tá ro zá sá ról szó ló 11/1997. (II. 18.) BM
ren de let 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott is ko lai
vég zett ség és szak mai is ko lai vég zett ség, il let ve rendé -
szeti szak vizs ga, ren dé sze ti ve ze tõ kép zõ tan fo lya mi vég -
zett sé gé nek meg lé te, vagy azok elõ írt ha tár idõ re tör té nõ
el vég zé sé nek vállalása,

– leg alább 5 éves szak mai gya kor lat,
– leg alább 5 éves ve ze tõi gya kor lat tûz vé del mi igaz ga -

tás, tûz ol tás vagy tûz meg elõ zés te rü le tén,
– fog lal ko zás-egész ség ügyi (fi zi kai, pszi cho ló gi ai) al -

kal mas ság,
– va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se.

Elõnyt je lent:
– köz igaz ga tá si is me re tek,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me re tek,
– ide gen nyelv is me re te,
– leg alább „B” ka te gó ri ás jo go sít vány,
– vo nu lá si kör zet is me re te.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is tar tal ma zó szak mai ön -

élet raj zot,
– a pa rancs no ki be osz tás sal kap cso la tos szak mai prog -

ra mot, kon cep ci ót,
– is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get ta nú sí tó ok ira -

tok hi te les má so la tát,
– iga zo lást a hi va tá sos tûz ol tó ál lo mány ban el töl tött

idõ rõl és a ve ze tõi gya kor lat ról,
– ren dé sze ti szak vizs ga le té te lét iga zo ló ira tot, en nek

hi á nyá ban nyi lat ko za tot a ki ne ve zést kö ve tõ egy éven be -
lül tör té nõ el vég zé sé rõl, il let ve a ren dé sze ti mes ter ve ze -
tõ-kép zõ tan fo lyam elõ írt ha tár idõ re tör té nõ el vég zé sé rõl
szó ló nyi lat ko za tot,

– egész sé gi (fi zi kai, pszi cho ló gi ai) al kal mas sá got iga -
zo ló ok irat má so la tát,

– nyi lat ko za tot az elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -
le zett ség tel je sí té sé nek vál la lá sá ról,

– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a dön tés-elõ ké szí tõ bi zott -
ság tag jai meg is mer he tik a pá lyá za tot és an nak szak mai
prog ram ja sza ba don fel hasz nál ha tó.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa:
– a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak

szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény és
vég re haj tá si ren de le tei alap ján.

A mun ka kör 2007. de cem ber 30-tól tölt he tõ be, ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló ki ne ve zés sel.

A pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton kell be nyúj -
ta ni Szi get szent mik lós vá ros pol gár mes te ré hez cí me zett
– 2310 Szi get szent mik lós, Kos suth La jos u. 2. – le zárt
bo rí ték ban. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Pá lyá zat tûz ol tó-
pa rancs no ki beosztásra”.

A pá lyá zat be ér ke zé si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben 
tör té nõ meg je le nést kö ve tõ en, 2007. szep tem ber 1. nap -
jáig.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ról Szi get szent mik lós Vá ros
Kép vi se lõ-tes tü le te a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét kö -
vetõ 60 napon belül dönt.

A pá lyá za tok el bí rá lá sát kö ve tõ 15 na pon be lül – a pá -
lyá za tuk egy ide jû vissza kül dé sé vel – a pá lyá zók írás be li
értesítést kapnak.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást ad: a jegy zõ,
il let ve al jegy zõ, te le fon: (24) 505-508.

Szil vás vá rad–Nagy vis nyó Köz sé gek
Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy igaz ga tásszer -

ve zõi ké pe sí tés,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se.

Elõnyt je lent:
– ide gen nyelv-tu dás,
– sa ját gép jár mû és jo go sít vány.

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 hi te les má so la tát,
– a mun ka kör be töl té sé vel kap cso la tos szak mai el kép -

ze lé se ket, ve ze tõi prog ra mot.

El lá tan dó fel adat: új on nan ala ku ló, pá lyá za tot ki író te -
le pü lé sek kör jegy zõi fel ada ta i nak el lá tá sa.
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Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény alap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá za tot pos tai úton vagy sze mé lye sen „Kör jegy zõi 
pá lyá zat” meg je lö lés sel Szil vás vá rad köz ség pol gár mes te -
ré hez kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: 3348 Szil vás vá -
rad, Mis kol ci út 7.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá zat be nyúj tá sá ra elõ írt ha -
tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés.

Az ál lás hely a pá lyá zat ered mé nyes el bí rá lá sát kö ve tõ
hó nap 1. nap já tól be tölt he tõ.

Szil vás vá rad–Nagy vis nyó Köz sé gek
Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
al jegy zõi ál lás hely be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy igaz ga tásszer -

ve zõi ké pe sí tés,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– va gyon nyi 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:
– 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 hi te les má so la tát.

El lá tan dó fel adat: új on nan ala ku ló, pá lyá za tot ki író te -
le pü lé sek al jegy zõi fel ada ta i nak ellátása.

Il let mény: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény alap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá za tot pos tai úton vagy sze mé lye sen „Al jegy zõi
pá lyá zat” meg je lö lés sel Szil vás vá rad köz ség pol gár mes te -
ré hez kell be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: 3348 Szil vás vá -
rad, Mis kol ci út 7.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá zat be nyúj tá sá ra elõ írt ha -
tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés.

Az ál lás hely a pá lyá zat ered mé nyes el bí rá lá sát kö ve tõ
hó nap 1. nap já tól be tölt he tõ.

Ti sza új vá ros Vá ro si Ön kor mány zat jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
ke res ke del mi igaz ga tá si mun ka kör be töl té sé re,

6 hó nap pró ba idõ ki kö tés sel, ha tá ro zat lan idõ re szó ló
ki ne ve zés sel

Pá lyá za ti fel té te lek:
– tu do mány egye tem ál lam- és jog tu do má nyi ka rán

szer zett vég zett ség,
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai, egye te mi vég zett ség,
– ke res ke del mi, ven dég lá tó-ipa ri és ide gen for gal mi fõ -

is ko lai végzettség,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:
– 5 éves szak mai gya kor lat,
– szá mí tó gé pes is me re tek.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
sze rint.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok má so la ta it.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 15. nap.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá za tot dr. He isz man Gé za jegy zõ nek cí mez ve

– „Pályá zat ke res ke del mi mun ka társ ál lás ra” feltünte -
tésével – kell be nyúj ta ni a pol gár mes te ri hi va tal cí mé re:
3580 Ti sza új vá ros, Beth len Gá bor út 7.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ció kér he tõ
a (49) 548-015-ös te le fon szá mon, a (49) 548-093-as fax -
szá mon, vagy a ka bi net@tuj va ros.hu cí men.

Ti sza új vá ros Vá ro si Ön kor mány zat jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
egész ség ügyi mun ka társ mun ka kör be töl té sé re,

6 hó nap pró ba idõ ki kö tés sel, ha tá ro zat lan idõ re szó ló
ki ne ve zés sel

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál ta lá nos or vos, vagy 
– egész ség ügyi fel sõ ok ta tás ban szer zett szak kép zett -

ség, vagy 
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– jo gász szak kép zett ség,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:
– egész ség ügyi me ne dzse ri ké pe sí tés,
– egész ség ügyi in téz mény ben szer zett gya kor lat,
– szá mí tó gé pes is me re tek.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
szerint.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok má so la ta it.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 15. nap.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá za tot dr. He isz man Gé za jegy zõ nek cí mez ve

– „Pá lyá zat egész ség ügyi mun ka társ ál lás ra” feltünte -
tésével – kell be nyúj ta ni a pol gár mes te ri hi va tal cí mé re:
3580 Ti sza új vá ros, Beth len Gá bor út 7.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ció kér he tõ
a (49) 548-015-ös te le fon szá mon, a (49) 548-093-as fax -
szá mon, vagy a ka bi net@tuj va ros.hu cí men.

Ti sza új vá ros Vá ro si Ön kor mány zat jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
mû sza ki el len õr mun ka kör be töl té sé re,

6 hó nap pró ba idõ ki kö tés sel, ha tá ro zat lan idõ re szó ló
ki ne ve zés sel

Pá lyá za ti fel té te lek:
– épí té si mû sza ki el len õr I. szak ké pe sí tés épít mény- és

épü let gé pész szak iránnyal,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:
– a mély épí tés és mély épí té si mû tár gyak szak irá nyú

mû sza ki el len õri I. szak ké pe sí tés megléte,
– 5 éves szak mai gya kor lat,
– szá mí tó gé pes is me re tek.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
sze rint.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok má so la ta it.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 15. nap.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá za tot dr. He isz man Gé za jegy zõ nek cí mez ve

– „Pá lyá zat mû sza ki el len õr ál lás ra” fel tün te té sé vel – kell
be nyúj ta ni a pol gár mes te ri hi va tal cí mé re: 3580 Ti sza új -
vá ros, Beth len Gá bor út 7.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ció kér he tõ
a (49) 548-015-ös te le fon szá mon, a (49) 548-093-as fax -
szá mon, vagy a ka bi net@tuj va ros.hu cí men.

Ti sza új vá ros Vá ro si Ön kor mány zat jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
Ok ta tá si, köz mû ve lõ dé si és sportiro da

iro da ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re
ha tá ro zat lan idõ re szó ló ki ne ve zés sel

Pá lyá za ti fel té te lek:
– egye te mi szin tû köz gaz da sá gi, ter mé szet tu do má nyi,

böl csé szet tu do má nyi, hit tu do má nyi, mû vé sze ti fel sõ ok ta -
tás ban szerzett szakképzettség, vagy

– fõ is ko lai szin tû pe da gó gus, köz gaz da sá gi, hit tu do -
má nyi, mû vész, köz mû ve lõ dé si, köz gyûj te mé nyi szak kép -
zett ség, vagy

– ál lam igaz ga tá si fel sõ ok ta tás ban szer zett szak kép zett -
ség,

– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

Elõnyt je lent:
– köz ok ta tá si ve ze tõi szak kép zett ség,
– ok ta tá si in téz mény ben szer zett ve ze tõi gya kor lat,
– szá mí tó gé pes is me re tek.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
sze rint.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– pá lyá za ti ké rel met,

– ön élet raj zot,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok má so la ta it.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 15. nap.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.

A pá lyá za tot dr. He isz man Gé za jegy zõ nek cí mez ve
– „Pá lyá zat Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si és Sport Iro da iro da -
ve ze tõi ál lás ra” fel tün te té sé vel – kell be nyúj ta ni a pol -
gármesteri hi va tal cí mé re: 3580 Ti sza új vá ros, Beth len
 Gábor út 7.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ció kér he tõ
a (49) 548-015-ös te le fon szá mon, a (49) 548-093-as fax -
szá mon, vagy a ka bi net@tuj va ros.hu cí men.

Tót szer da hely–Tót szent már ton
Köz sé gi Ön kor mány za tok Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Al kal ma zá si és ké pe sí té si elõ írá sok:

– bün tet len elõ élet,

– cse lek võ ké pes ség és ma gyar ál lam pol gár ság,

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tés,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,

– leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat,

– hor vát nyelv-tu dás elõnyt je lent.

Az il let mény és a pót lé kok meg ál la pí tá sa a köztisztvi -
selõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény alapján
tör té nik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó

– szak mai ön élet raj zát,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– va la mint a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a pá lyá -
zat ba az el bí rá lás ban részt ve võ sze mé lyek betekint -
hetnek,

– vég zett sé get iga zo ló do ku men tu mok hi te les máso -
latait,

– az in téz mény ve ze tés re vo nat ko zó szak mai el kép ze lé -
se ket tar tal ma zó ve ze tõi programot.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben 
va ló meg je le né sé tõl szá mí tott 15. nap.

Dön tés a ha tár idõ le já ra tát kö ve tõ 15 na pon belül.
A mun ka kör a dön tést kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá za tot Tis lér Ist ván pol gár mes ter ré szé re, Tót -

szer da hely–Tót szent már ton Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge,
8864 Tót szer da hely, Zrí nyi tér 2. címre kell eljuttatni.

Vár gesz tes Köz ség Ön kor mány za ta
pá lyá za tot ír ki

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Az ál lás 2008. ja nu ár 1. nap já tól tölt he tõ be.
Bé re zés: az 1992. évi XXIII. tv. ren del ke zé sei alap ján.

Ké pe sí té si kö ve tel mé nyek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri ké pe sí tés sel, jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gá -
val, vagy az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság
(a to váb bi ak ban OKV) el nök sé ge ál tal a tel jes kö rû en köz -
igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fo ko zat alap -
ján adott mentesítéssel rendelkezik, vagy

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tés sel ren del ke zik, és vál lal ja, hogy jo gi vagy köz -
igaz ga tá si szak vizs gá ját a ki ne ve zés tõl szá mí tott egy éven
be lül meg szer zi vagy

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tést adó fel sõ fo kú ta nul má nyo kat foly tat és vál -
lalja, hogy a ta nul má nya it a ki ne ve zés tõl szá mí tott két éven
be lül be fe je zi.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ké pe sí tést iga zo ló bi zo nyít vá nyok má so la tát,
– a ké pe sí tés hez szük sé ges ta nul má nyok foly ta tá sa

ese tén a fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény iga zo lá sát a ta nul -
má nyok folytatásáról.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– né met nyelv-tu dás,
– köz igaz ga tá si te rü le ten szer zett szak mai gya kor lat,
– ve ze tõi ta pasz ta lat.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2007. szep tem -
ber 15.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Vár gesz tes Köz ség
Pol gár mes te ri Hi va ta la, 2824 Vár gesz tes, Arany J. u. 69.
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Jegy zõi pá lyá zat”.
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Veszp rém Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak
Ügy ren di és Igaz ga tá si Bi zott sá ga

pá lyá za tot hir det
Veszp rém Me gyei Jo gú Vá ros

Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság
tûz ol tó-pa rancs no ki be osz tá sá nak be töl té sé re

A pá lyá zat a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi
LXV. tör vény 9. § (4) be kez dé sé ben, va la mint a fegy ve res
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo -
nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény 269. § (3) be kez dé -
sé ben fog lal tak alap ján át ru há zott hatáskörben kerül meg -
hir de tés re.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– fel sõ fo kú (egye te mi vagy fõ is ko lai) vég zett ség,
– fel sõ fo kú tûz ol tó szak mai ké pe sí tés,
– leg alább 5 éves hi va tá sos tû zol tói szol gá lat,
– hi va tá sos tûz ol tó tisz ti ál lo má nyi jog vi szony,
– tûz meg elõ zé si vagy tûz ol tá si te rü le ten szer zett gya -

kor lat,
– egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mas ság,
– nyi lat ko zat az elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -

zett ség vállalásáról,
– nyi lat ko zat a ren dé sze ti szak vizs ga el vég zé sé rõl, il -

let ve a ren dé sze ti ve ze tõ vé kép zõ és ren dé sze ti mes ter ve -
ze tõ vé kép zõ tan fo lya mok elõ írt határidõre történõ
elvégzésérõl.

Az il let mény és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sa az 1996. 
évi XLIII. tör vény (Hszt.) és vég re haj tá si ren de le tei alap -
ján történik.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó sze mé lyi ada ta it is tar tal ma zó szak mai ön -

élet raj zát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt,
– is ko lai vég zett sé gét/eit, szak kép zett sé gét/eit ta nú sí tó

ok irat(ok) hi te les másolatát,
– a pa rancs no ki be osz tás sal kap cso la tos szak mai prog -

ra mot,
– a hi va tá sos tûz ol tói ál lo mány ban el töl tött idõ igazo -

lását,
– elõ ze tes nyi lat ko za tot a nem zet biz ton sá gi el len õr zés

el vég zé sé hez szük sé ges hoz zá já ru lás ról és a pá lyá zat tar -
tal má nak ke ze lé sé re vonatkozó nyilatkozatot.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– tûz meg elõ zé si vagy tûz ol tá si te rü le ten szer zett ve -

zetõi gyakorlat,
– leg alább kö zép fo kú an gol- és/vagy né met nyelv-is -

me ret,
– tûz vé del mi mér nö ki szak ké pe sí tés.

A mun ka kör a pá lyá zat el nye ré se ese tén 2007. no vem -
ber 1-jé tõl tölt he tõ be ha tá ro zat lan idõ re.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést követõ 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a 2007 szep tem be -
ré ben tar tan dó köz gyû lés idõpontja.

Za la bér és Za la vég Köz sé gek
Ön kor mány za ta i nak Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
Za la bér szék hellyel kör jegy zõi ál lás hely 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,
– cse lek võ ké pes ség,
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko lai ál lam igaz ga tás-szer ve zõi,

vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri képesítés,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább 5 év jegy zõi, kör jegy zõi gya kor lat.

Ki ne ve zés, il let mény és egyéb jut ta tá sok: a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. ren del ke zé sei
alap ján. Lakás megoldható.

A mun ka kör va gyon nyi lat ko zat-té tel re kö te le zett.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -

löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap, az ügy -
fél fo ga dá si idõ végéig.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za tok el bí rá -
lá sá ra a pá lyá za ti fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá zók sze mé -
lyes meg hall ga tá sát kö ve tõ en, a pá lyá zat be nyúj tá sá ra elõ -
írt ha tár idõt kö ve tõ leg kö ze leb bi együt tes kép vi se lõ-tes tü -
le ti ülésen kerül sor.

A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók a dön tés meg ho za -
ta lát kö ve tõ en ér te sí tést kapnak.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– vég zett sé get, kép zett sé get iga zo ló ok ira tok fény má -

so la ta it (ere de ti ok ira tok be nyúj tás kor vagy meg hall ga tás -
kor történõ benyújtásával),

– jegy zõi, kör jegy zõi gya kor lat meg lé té re vo nat ko zó
iga zo lást,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Az ál lás hely be töl té sé nek idõ pont ja: 2007. szep tem ber
15-tõl tel jes mun ka idõ ben.

A pá lyá zó fenn tart ja ma gá nak azt a jo got, hogy a pá lyá -
za ti el já rást ered mény te len nek nyilvánítsa.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Za la bér Köz ség Ön -
kor mány za tá nak pol gár mes te re, Gér czei Il di kó [8798
 Zalabér, Rá kó czi Fe renc ut ca 2., tel.: (30) 206-2502].

He lyes bí tés

I.

A Bel ügyi Köz löny 2007. évi 13. szá má nak 2007. jú -
lius 3-án – a 936. ol da lán – meg je lent, a re gi o ná lis ko or di -
ná to rok, va la mint ön kor mány za ti és tér sé gi ko or di ná to rok
ré szé re ki fi ze ten dõ, a mun ka vég zés sel össze füg gõ költ sé -
gek és jut ta tá sok fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rend jé -
rõl szó ló 11/2007. (BK 13.) ÖTM uta sí tás szö ve gé ben „Az 
uta zá si költ ség té rí tés rend je” címû fejezet 15.4. pont já ban
kézirathiba folytán elírás történt.

Az uta sí tás 15.4. pont já nak szö ve ge he lye sen a követ -
kezõ:

„15.4. A PEF a ré szé re meg kül dött el szá mo lá so kat,
 dokumentumokat szám sza ki lag el len õr zi, és a költ ség té rí -
tés össze gét a költ ség el szá mo lás be nyúj tá sát kö ve tõ hó nap 
20. nap já ig az ön kor mány za ti és tér sé gi ko or di ná tor
bank szám lá já ra át utal ja. A pénz ügyi szem pont ból hi bás,
pon tat lan, hi á nyos igé nyek ki fi ze té sé re csak az elszámolás 
javítását követõen kerül sor.”

II.

A Bel ügyi Köz löny 2007. évi 14. szá má nak 1139. ol da -
lán a Ba lin ka– Nagy ve leg köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei ál -
tal kör jegy zõi ál lás ra ki írt pá lyá za ta ad mi niszt rá ci ós hi ba
foly tán té ve sen je lent meg, így a pályázat érvénytelen.

III.

A Bel ügyi Köz löny 2007. évi 14. szá mának 1157. ol da -
lán a Két egy há za Nagy köz ség Ön kor mány za ti Kép vi se -
lõ-tes tü le te ál tal al jegy zõi ál lás be töl té sé re ki írt pá lyá za ta
ad mi niszt rá ci ós hi ba foly tán té ve sen je lent meg, így a pá -
lyá zat ér vény te len. A kép vi se lõ-tes tü let – he lye sen –  jegy -
zõi ál lás be töl té sé re ki írt pá lyá za ta a Bel ügyi Köz löny
2007. augusztus 10-én megjelenõ 15. számában kerül köz -
zé té tel re.

Tá jé koz ta tó

A Bel ügyi Köz löny min den hó nap ele jén és kö ze pén (1.
és 15. nap ján) je le nik meg.

Lap zár ta: a meg je le nés elõt ti 15. mun ka nap, dé li 12 óra.
A köz tiszt vi se lõi pá lyá za to kat a 441-1708-as fax szám ra 

kér jük meg kül de ni.
A pénz ügyi be szá mo lók meg je len te té se té rí tés el le né -

ben tör té nik.
Köz zé té tel dí ja: 43 000 Ft + áfa.

Lap zár ta után
ér ke zett pá lyá za ti fel hí vá sok

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pá lyá za tot hir det

a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó
és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

fõ igaz ga tói mun ka kö ré nek be töl té sé re

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
23. § (2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det a Kor mány -
za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si
Köz pont – ma ga sabb ve ze tõ be osz tá sú ál lás nak mi nõ sü lõ
– hat éves meg bí za tás sal együtt járó fõigazgatói munka kö -
ré nek betöltésére. 

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség (tár sa da lom tu do má -

nyi, köz gaz da sá gi, ál lam- és jog tu do má nyi vagy hu mán -
me ne dzse ri iskolai végzettség),

– leg alább öt éves, köz igaz ga tás ban vagy üz le ti szfé rá -
ban szer zett szak mai ve ze tõi gyakorlat,

– an gol, né met vagy fran cia nyel vek leg alább egyi ké nek 
mi ni mum kö zép fo kú (tár gya lá si szin tû) ismerete.

Elõnyt je lent:
– kor mány za ti köz igaz ga tás ban szer zett ve ze tõi ta pasz -

ta lat,
– a köz igaz ga tá si fo lya ma tok komp lex is me re te, s az eh -

hez kap cso ló dó rend szer meg újí tás képessége,
– mo dern hu mán erõ for rás-me nedzs ment el já rá sok és

gya kor la tok ismerete,
– össz kor mány za ti szin tû pro jek tek me ne dzse lé sé ben

va ló jártasság, 
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– kor mány za ti szin tû költ ség ve té si szerv irá nyí tá sá ban,
ki épí té sé ben, át szer ve zé sé ben és szer ve zet fej lesz té sé ben
szerzett tapasztalat,

– nagy szer ve zet ve ze té sé ben, át szer ve zé sé ben és me -
ne dzse lé sé ben szer zett tapasztalat.

A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges kom pe ten ci ák:
– stra té gi ai ter ve zés és gon dol ko dás, lé nyeg lá tás, egy -

ség ben va ló gondolkodás,
– ki emel ke dõ ve ze tõi kész ség, ké pes ség má sok ha té -

kony ve ze té sé re, mo ti vá lá sá ra és fejlesztésére, 
– tel je sít mény köz pon tú ság, 
– ru gal mas ság, fej lesz tõi szem lé let mód, ké pes ség vál to -

zá sok ge ne rá lá sá ra és meg va ló sí tta tá sá ra, 
– prob lé ma meg ol dás, prob lé ma meg elõ zés, 
– ki vá ló kom mu ni ká ci ós kész ség és má sok meg gyõ zé -

sé nek képessége,
– a szerv ha té kony kép vi se le té re va ló al kal mas ság és

azo no su lás an nak céljaival.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát (re fe ren ci át adó sze -

mé lyek meg je lö lé sé vel),
– vég zett sé get iga zo ló do ku men tu mok fény má so la tát,
– 1 db arc fény ké pet,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -

ványt,
– va la mint a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és

Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont fel ada ta i nak meg va ló sí -
tá sá ról szó ló (szak mai és ve ze tõi) el kép ze lé se ket tar tal ma -
zó 3 oldalnál nem hosszabb iratot.

A mun ka kör be töl té sé hez „C” tí pu sú nem zet biz ton sá gi
el len õr zés, va la mint va gyon nyi lat ko zat tétele szükséges.

A Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga -
tá si Kép zé si Köz pont fõ igaz ga tó já nak fel adat kö rét képezi:

– a köz pont két igaz ga tó sá gá nak (sze mély ügyi szol gál -
ta tó és köz igaz ga tá si kép zé si igaz ga tó ság) stra té gi ai irá -
nyí tá sa; mû kö dé sé nek összefogása és ellenõrzése,

– a köz pont ha té kony mû kö dé sé hez szük sé ges leg meg -
fe le lõbb szer ve ze ti és funk ci o ná lis struk tú ra ki ala kí tá sa;
egy sé ges mû kö dé si el vek, gya kor la tok és eljárások
megvalósítása, 

– a sze mély ügyi szol gál ta tó igaz ga tó ság ki épí té sé nek
ko or di ná lá sa és felügyelete,

– a köz igaz ga tá si kép zé si igaz ga tó ság fej lesz té sé nek és
meg újí tá sá nak irányítása, 

– a sze mély ügyi szol gál ta tó és köz igaz ga tá si kép zé si
igaz ga tó ság oly mó don tör té nõ ki ala kí tá sa, amely a köz -
igaz ga tá son be lül ha té kony és ma gas szin tû mû kö dést, il -
le tõ leg szol gál ta tás nyúj tást tesz lehetõvé,

– a kor mány za ti sze mély ügyért fe le lõs ál lam tit kár irá -
nyí tá sa alatt a köz pont fej lesz té se a kor mány köz igaz ga tá si 
sze mély zet po li ti ká ra, va la mint a kor mány za ti hu mán erõ -
for rás stra té gi á já ra vonatkozó döntései alapján.

A fog lal koz ta tás kö rül mé nyei, il let mény és jut ta tá sok:
A fõ igaz ga tó jog ál lá sá ra, il let mé nyé re és jut ta tá sa i ra a

köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény és vég re haj -
tá si ren de le tei az irány adók. A pá lyá zat nyer te se köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ba ke rül ki ne ve zés re, ve ze tõi meg bí zá -
sa 6 év re szól, a meg bí zás meg szû né se a köz al kal ma zot ti
jog vi szony fenn ál lá sát nem érin ti. A fõ igaz ga tói be osztás -
sal járó vezetõi pótlék mértéke: a pótlékalap 300%-a.

A pá lyá zat be nyúj tá sa: 
A pá lyá za to kat elekt ro ni kus úton a po san.ag -

nes@meh.hu ema il cím re és pos tán a Mi nisz ter el nö ki Hi -
va tal kor mány za ti sze mély ügyi ál lam tit ká rá nak cí mez ve
(1055 Bu da pest, Kos suth La jos tér 2–4., pos ta cím: 1357
Bu da pest, Pf. 2) le het be nyúj ta ni leg ké sõbb 2007. szep -
tem ber 5-ig. A pá lyá za tot kí sé rõ le ve lé ben kér jük fel tün -
tet ni: „Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és
Közigazgatási Képzési Központ fõigazgatói pályázat”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je: a pá lyá za tok el bí rá lá -
sá nak ha tár ide je: 2007. szeptember 15.  

A pá lyá za tot a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz -
ter ál tal ki je lölt bi zott ság bí rál ja el. A dön tés rõl a pá lyá zót
leg ké sõbb 8 na pon belül írásban értesítjük.

Az ál lás leg ko ráb ban 2007. szep tem ber 20-tól tölt he tõ
be.

A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi in for má ció
az (1) 441-4641-es te le fon szá mon kérhetõ. 

Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
pá lyá za tot hir det

az ÖTM Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti Fõ osz tály 
fõ osz tály ve ze tõi be osz tá sá nak be töl té sé re

A Ma gyar Köz tár sa ság ön kor mány za ti és te rü let fej lesz -
té si mi nisz te re a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot 
ír ki az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
(a to váb bi ak ban: ÖTM) Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso -
la ti Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõi beosztásának a betöltésére
az alábbi feltételekkel.

Az ÖTM Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti Fõ osz tály
ve ze tõ je irá nyít ja az ÖTM Hu mán erõ for rás és Ci vil kap -
cso la ti Fõ osz tály mun ká ját, gon dos ko dik az ügy kö ré be
tar to zó ren del ke zé sek, a fe let te sei uta sí tá sa i nak vég re haj -
tá sá ról. A fõ osz tály ve ze tõi ve ze tõi be osz tás rész le tes fel -
ada ta it az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri -
um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról
szóló 2/2006. (MK. 94.) ÖTM utasítás 7. §-a, a fõosztály
feladatait a 20. §-a tartalmazza. 
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A fõ osz tály ve ze tõi be osz tás be töl té sé nek a fel té te lei:
– ma gyar ál lam pol gár ság, 
– cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet,
– a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról szó ló, több -

ször mó do sí tott 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let 3. szá mú
mel lék let 43. pont já ban az ügy in té zõ I-es be so ro lá si osz -
tály ra vo nat ko zó an meg je lölt fel sõ fo kú ál la mi is ko lai
végzettségek valamelyikének a megléte,

– a pá lyá zó nak a fõ osz tály ve ze tõ te vé keny sé gé nek a
vég zé sé re vo nat ko zó szak mai el kép ze lé se it tar tal ma zó
pályázat mellékelése,

– a fõ osz tály ve ze tõi meg bí zás sal egy ide jû leg ha tá ro zat -
lan idõ re szó ló köz szol gá la ti jog vi szony létesítése,

– a mi nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze tõk re vo nat ko zó an a
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló 1995. évi CXXV.
tör vény 2. szá mú mel lék let 14. pont já ban el õírt, „C” tí pu sú 
nem zet biz ton sá gi feltételeknek megfelelés, 

– a Ktv. 9. § (1) be kez dé sé ben és 21. §-ban le írt össze -
fér he tet len sé gi kö rül mé nyek hiánya,

– a Ktv. 22/A. § (8) be kez dés c) pont ja sze rint va gyon -
nyi lat ko zat meg té te lé nek vállalása,

– a pá lyá zó sze mé lyes ada ta it (név, szü le té si hely, idõ,
lak cí me), az élet út ját (ed di gi mun ka he lyek és mun ka kö rök 
fel so ro lá sá val), to váb bá a szak mai gya kor la tát tartalmazó
önéletrajz leadása,

– a pá lyá zat nyer te sé re vo nat ko zó an üzem or vo si al kal -
mas sá gi vizs gá la ton meg ál la pí tott egész ség ügyi
alkalmasság.

Az ál lás hely be töl té sé nél elõnyt je lent:
– ve ze tõi gya kor lat,
– köz igaz ga tá si szerv nél sze mély ze ti-mun ka ügyi te vé -

keny sé gi te rü le ten a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál -
lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti jog vi szo nyá ról szó ló 1996.
évi XLIII. tör vény al kal ma zá sa során szerzett legalább
ötéves gyakorlat,

– az ÖTM-ben, vagy a szak irá nyí tott szer vek nél szer zett 
gya kor lat,

– köz igaz ga tá si alap vizs ga, vagy an nak meg fe le lõ is ko -
lai vég zett sé gek megléte,

– köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy an nak meg fe le lõ jo gi
szak vizs ga, tu do má nyos fo ko zat megléte,

– az an gol nyelv tár gya ló ké pes is me re te, vagy a ma gya -
ron kí vül az Eu ró pai Unió más hi va ta los nyel vé nek tár -
gyaló ké pes ismerete,

– szö veg szer kesz tõ, táb lá zat ke ze lõ szá mí tás tech ni kai
prog ra mok fel hasz ná lói szintû ismerete.

Az ál lás hellyel já ró il let mény és egyéb já ran dó sá gok,
fog lal koz ta tá si jog vi szony, ve ze tõi meg bí zás idõ tar ta ma: a 
fõ osz tály ve ze tõi be osz tás be töl tõ je mi nisz té ri u mi fõ osz -
tály ve ze tõi il let mény re és a Ktv.-ben, va la mint az 1/2007.
(BK. 1.) ÖTM uta sí tás sal ki adott köz szol gá la ti sza bály zat -
ban meg ha tá ro zott jut ta tá sok ra jo go sult, köz szol gá la ti

jog vi szo nya határozatlan idõre, a vezetõi megbízása
hatévi határozott idõre szól.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak, el bí rá lá sá nak fel té te lei,
ha tár ide je: a pá lyá zat a Bel ügyi Köz löny ben tör tént meg -
je le nés tõl szá mí tott 30. nap tá ri nap – ha az nem mun ka nap, 
ak kor az azt kö ve tõ mun ka nap – 14 órá já ig ad ha tó be a kö -
vet ke zõ cím re: sze mé lye sen az Ön kor mány za ti és Te rü let -
fej lesz té si Mi nisz té ri um Ügy fél szol gá la ti Iro dá ján, Bu da -
pest V., Ná dor u. 2., le vél cím: 1903 Bu da pest Pf. 314. A
pá lyá za ton „ÖTM Hu mán erõ for rás és Civilkapcsolati
Fõosztály vezetõi pályázat” jeligét kérjük szerepeltetni.

Az egyéb pá lyá za ti fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá zó kat
a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál la mi élet és
a nem zet gaz da ság jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz -
ton sá gi fel té te lek nek meg fe le lést tisz tá zó el len õr zés hez
szük sé ges nyi lat ko zat és kér dõ ív ki töl té se és az üzem or vo -
si al kal mas sá gi vizsgálat lefolytatása végett írásban
megkeressük.

A pá lyá za tok ér té ke lé sét az ön kor mány za ti és te rü let fej -
lesz té si mi nisz ter ál tal meg bí zott sze mé lyek bõl ál ló bi zott -
ság vég zi. A pá lyá za tok ér té ke lé sét kö ve tõ en a be nyúj tá si
ha tár idõ tõl szá mí tott 30 na pon be lül az ön kor mány za ti és
területfejlesztési miniszter dönt.

A pá lyá zó kat a pá lyá zat ered mé nyé rõl írás ban tá jé koz -
tat juk.

Az ál lás hely be töl té sé nek vár ha tó idõ pont ja: a ve ze tõi
be osz tást a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök re elõ írt, az ál -
la mi élet és a nem zet gaz da ság jog sze rû mû kö dé sé hez
szük sé ges biz ton sá gi fel té te lek nek meg fe le lést tisz tá zó el -
len õr zés le foly ta tá sa és az üzem or vo si vizs gá lat le foly ta tá -
sa után, leg ko ráb ban várhatóan 2007. október 1. nappal
lehet betölteni. 

Az ön élet rajz és a szak mai el kép ze lé se ket tar tal ma zó
pá lyá zat hoz csa to lan dó iratok:

– a ma gyar ál lam pol gár ság és a cse lek võ ké pes ség iga -
zo lá sá ra a sze mély azo no sí tó iga zol vány ról, vagy az zal egy 
te kin tet alá esõ más ok mány ról ké szí tett, köz jegy zõ vel
hitelesített másolat,

– a bün tet len elõ élet iga zo lá sá ra 3 hó nap nál nem ré geb -
bi er köl csi bi zo nyít vány, amely leg ké sõbb a pá lyá zat el bí -
rá lá sá nak ha tár ide jé ig benyújtandó,

– az is ko lai vég zett ség, az ide gen nyelv-is me ret, va la -
mint a köz igaz ga tá si alap vizs ga, a köz igaz ga tá si szak vizs -
ga, vagy jo gi szak vizs ga meg lé té nek iga zo lá sá ra az ok le -
ve lek rõl ké szí tett, közjegyzõvel hitelesített másolat.

A pá lyá zó aláb bi ak ról szó ló nyi lat ko za ta it: a fon tos és
bi zal mas mun ka kö rök re a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok -
ról szó ló 1995. évi CXXV. tör vény 2. szá mú mel lék let
14. pont já ban elõ írt, az ál la mi élet és a nem zet gaz da ság
jog sze rû mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te lek nek
meg fe le lést tisz tá zó „C” típusú ellenõrzésnek a pályázó
aláveti magát.
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Az ál lás hely be töl té sé nél össze fér he tet len sé get ered mé -
nye zõ kö rül mény nem áll fenn, il let ve azo kat a pá lyá zó a
ki ne ve zé se idõ pont já ig meg szün te ti. 

A Ktv. 22/A. § (8) be kez dés c) pont já ban elõ írt va gyon -
nyi lat ko za ti kö te le zett sé gé nek a pá lyá zó ele get tesz.

A pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a ki ne ve zé se elõtt az 
egész ség ügyi al kal mas sá gát tisz tá zó üzem or vo si vizs gá -
lat nak alá ve ti ma gát.

Amennyi ben a pá lyá zó köz igaz ga tá si alap vizs gá val és
szak vizs gá val il let ve az ezek kel egyen ér té kû is ko lai vég -
zett sé gek va la me lyi ké vel, jo gi szak vizs gá val, tu do má nyos 
fo ko zat tal nem ren del ke zik, ak kor ar ra vo nat ko zó nyi lat -
ko za tát, hogy a ki ne ve zé sé tõl, fõ osz tály ve ze tõi meg bí zá -
sá tól szá mí tott egy éven be lül a vizs ga kö te le zett sé ge i nek
ele get tesz.

A pá lyá zó hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát ar ról, hogy a pá lyá -
za tát az el bí rá lá sá ban részt ve võ sze mé lyek meg is mer jék.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni, írá sos tá jé koz ta -
tást kér ni, tá jé koz ta tó anya got át ven ni az Ön kor mány za ti
és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um Hu mán erõ for rás és Ci -
vil kap cso la ti Fõ osz tá lyán (1051 Bu da pest V., Ná dor u. 2.
IV. em. 406.) dr. Gém Lász ló nál, idõ pont-egyez te tés a 06
(1) 441-1524-es te le fon szá mon, fax: 06 (1) 441-1434.

Bé nye és Ká va köz sé gek ön kor mány za tá nak
kép vi se lõ-tes tü le tei
pá lyá za tot ínak ki

kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tás szer ve zõ vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga,
– leg alább öt éves szak mai gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség
– ki ne ve zés ese tén va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -

ség a Ktv. 22/A. § alap ján.

Pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tok fény má so la tát (ere de ti

ok ira to kat meg hí vás kor tör té nõ be mu ta tá sa szük sé ges),
– szak mai prog ra mot, ve ze tõi el kép ze lést,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy az el bí rá lás ban részt ve võk

meg is mer he tik a pá lyá zó anya gát.

Elõnyt je lent:
– köz igaz ga tá si szak ma cso port hoz tar to zó kép zett ség,
– köz igaz ga tás ban szer zett ve ze tõi gya kor lat,
– szá mí tás tech ni kai is me re tek,
– gép jár mû-ve ze tõi en ge dély és sa ját gép jár mû hasz ná -

la tá nak vállalása.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
szerint.

Pá lyá zó ré szé re a két ön kor mány zat la kást nem biz to sít.
El lá tan dó fel adat: az új on nan ala ku ló pá lyá za tot ki író

te le pü lé sek kör jegy zõi fel ada ta i nak ellátása.
Pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2007. au gusz tus 31.
Pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2007. szep tem ber 25.
Az ál lás hely 2008. ja nu ár 1. nap já tól tölt he tõ be. 
A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá za tot Racs kó Ká roly, Bé nye köz ség pol gár mes -

te ré hez kell be nyúj ta ni.
Cím: 2216 Bé nye, Fõ u. 74.
Ér dek lõd ni le het Bé nye és Ká va pol gár mes te ré tõl.
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Jegy zõi pá lyá zat”.
A kép vi se lõ-tes tü let jo go sult a pá lyá za tot ér vény te len -

nek nyil vá ní ta ni.
A pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ 8 na pon be lül min den pá -

lyá zó írá sos ér te sí tést kap.

Bu da pest Fõ vá ros XXIII. Ke rü let So rok sár
Ön kor mány za tá nak jegy zõ je

pá lyá za tot hir det 
ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi ügy in té zõ mun ka kör

be töl té sé re

A köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sá ról szó ló 9/1995.
(II. 3.) Korm. ren de let nek meg fe le lõ en az ál lás be töl té sé -
hez szük sé ges iskolai végzettség:

– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki (szer -
ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki) szak kép zett ség, fõ -
is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz da sá gi mér nö ki)
szak kép zett ség, vagy aki ezek kel egyen ér té kû nek elismert
végzettséggel rendelkezik.

Az el lá tan dó fel adat rö vid is mer te té se: épít mény, épü -
let együt tes meg épí té sé nek, át ala kí tá sá nak, bõ ví té sé nek,
fel újí tá sá nak, hely re ál lí tá sá nak, kor sze rû sí té sé nek, le bon -
tá sá nak, el moz dí tá sá nak, il let ve hasz ná lat ba vé te lé nek,
fenn ma ra dá sá nak vagy a ren del te té sé nek meg vál toz ta tá sá -
nak a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ese te i ben az épí tés -
ügyi hatóság engedély kiadásához szükséges dön tés-elõ -
ké szí tõ feladatok ellátása.
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A je lent ke zés hez szük sé ges to váb bi fel té te lek:
– gép ko csi, il let ve „B” ka te gó ri ás gép jár mû ve ze tõi en -

ge dély,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A je lent ke zés hez szük sé ges ira tok:
– rész le tes szak mai ön élet rajz,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok le vél hi te les má so la ta.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2007. au gusz tus 21.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2007. au gusz tus 31.
A pá lyá za tok ról a há rom ta gú elõ ké szí tõ bi zott ság ál tal

fel ál lí tott rang sor fi gye lem be vé te lé vel, a be nyúj tás ra elõ írt 
ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül, a mun kál ta tói jog kör gya -
kor ló ja dönt.

A pá lyá zók az ered mény rõl, leg ké sõbb a pá lyá zat el bí -
rá lá sát kö ve tõ nyolc na pon be lül, írás ban tá jé koz ta tás ra
ke rül nek.

Az ál lás 2007. szep tem ber 3-ától tölt he tõ be.
Je lent kez ni le het: szak mai ön élet rajz zal, Bu da pest Fõ -

vá ros XXIII. Ker. So rok sár Ön kor mány zat Pol gár mes te ri
Hi va tal – dr. Ho mon nai Il di kó jegy zõ – 1239 Bu da pest
Gras sal ko vich út 162. sz. cím re meg küld ve.

Bé re zés és egyéb jut ta tá sok a köz tiszt vi se lõi tör vény
ke re te in be lül tör té nik

To váb bi fel vi lá go sí tást ad: Kis né Stark Vi o la mû sza ki
osz tály ve ze tõ, te le fon: 289-2135-ös te le fon szá mon.

Di ósd Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

Köz ség gaz dál ko dá si Iro da
iro da ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re

Je lent ke zé si fel té te lek: 
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség,
– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség (fõ is ko lai/egye te mi dip -

lo ma), a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról szó ló
9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék let 16.
pont ja sze rint,

– fel hasz ná lói szin tû in for ma ti kai is me re tek,
– 5 év köz igaz ga tá si, pénz ügyi te rü le ten szer zett gya -

kor lat.

El lá tan dó fel ada tok: 
– éves költ ség ve té si kon cep ció ki dol go zá sa,
– éves költ ség ve té si ren de let és év kö zi mó do sí tá sa i nak

elõ ké szí té se,
– év kö zi kép vi se lõ-tes tü le ti be szá mo lók és az év vé gi

zár szám adá si ren de let elkészítése,
– gaz da sá gi te rü let tel össze füg gõ dön tés-elõ ké szí tõ

elem zé sek, elõ ter jesz té sek készítése,
– a Ma gyar Ál lam kincs tár fe lé jog sza bály ban elõ írt be -

szá mo lók, az év vé gi zár szám adás el ké szí té sé nek
felügyelete, 

– pénz for ga lom bo nyo lí tá sá nak és a fõ köny vi köny ve -
lés fel ügye le te,

– adó ügyi mun ka tár sak mun ká já nak fel ügye le te,
– egyéb gaz da sá gi vo nat ko zá sú fel ada tok. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– fény ké pes szak mai ön élet rajzot,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so latát.

Az il let mény és egyéb jut ta tá sok a köz tiszt vi se lõk jog -
ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény, va la mint Di ósd
Köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek 32/2003.
(XII. 19.) szá mú ön kor mány za ti ren de le te szerint kerülnek 
megállapításra. 

Je lent ke zé si ha tár idõ: meg je le nést kö ve tõ 15 na pon
belül.

El bí rá lás ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
15 na pon be lül. A pá lyá zat ered mé nyé rõl az el bí rá lás tól
szá mí tott 8 na pon be lül a pá lyá zók írásban értesítést
kapnak. 

Az ál lás hely az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A je lent ke zé sek le adá si cí me: 2049 Di ósd, Szent Ist ván

tér 1. E-ma il cí münk: on kor many zat@diosd.hu. 
A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a hu mán -

po li ti kai elõ adó nál sze mé lye sen vagy a (23) 545-550-es
telefonszámon.

Eper jes és Ár pád ha lom köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei
pá lyá za tot ír nak ki

Eper jes köz ség szék hellyel mû kö dõ kör jegy zõ ség ben
meg üre se dõ

kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

A kör jegy zõ fel ada ta: a kör jegy zõ ség hez tar to zó két
köz ség ben a min den ko ri ha tá lyos ha tás kö ri jegy zék ben
rög zí tett jegy zõi fel ada tok el lá tá sa.
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A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel té tel:
a) igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri ké pe sí tés, to váb bá jo gi vagy köz igaz ga tá si
szakvizsga

b) leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat,
c) ma gyar ál lam pol gár ság,
d) bün tet len elõ élet.

A kör jegy zõ il let mé nye: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXIII. tv. sze rint ke -
rül megállapításra.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 30. nap.

A pá lyá za tot két pél dány ban, zárt bo rí ték ban kér jük be -
nyúj ta ni Eper jes köz ség pol gár mes te ré hez: 6624 Eper jes,
Petõfi S. u. 1.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ kö zös kép vi se lõ-tes tü le ti ülés
idõpontja.

A kör jegy zõi ál lás az el bí rá lást kö ve tõ hó nap el sõ nap -
já tól be tölt he tõ.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó ira tok:
– is ko lai és szak vizs ga vég zett sé get iga zo ló ok irat má -

so la ta,
– köz igaz ga tá si gya kor la tot bi zo nyí tó ok ira tok

másolata,
– rész le tes ön élet rajz,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– nyi lat ko zat ar ról, hogy a Kjt. 7. § (7) be kez dés ben fog -

lalt va gyon nyi lat ko zat tal kap cso la tos kö te le zett ség nek
ele get tesz,

– rö vid szak mai el kép ze lést a kör jegy zõ ség ve ze té sé vel
kap cso lat ban.

A pá lyá zó nyi lat ko za tát kér jük ar ra vo nat ko zó an, hogy
a pá lyá za ti el já rás ban részt ve võk a tel jes pá lyá za ti anya -
got megismerhetik.

Az ön kor mány zat ki ne ve zés ese tén szol gá la ti la kást
biztosít.

Ér dek lõd ni le het dr. Kiss Csa ba pol gár mes ter nél a (63)
455-527, (30) 351-4430-as te le fon szá mo kon.

Hi deg ség és Fer tõ boz köz sé gek ön kor mány za tai
pá lyá za tot hir det nek

Hi deg ség-Fer tõ boz Kör jegy zõ sé ge kör jegy zõi
ál lá sá nak be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tés vagy ok le ve les köz igaz ga tá si me ne dzser
szak ké pe sí tés vagy az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi -
zott ság (OKV) el nök sé ge ál tal tel jes kö rû en köz igaz ga tá si
jel le gû nek mi nõ sí tett tu do má nyos fokozat alapján adott
mentesítéssel való rendelkezés,

– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga meg lé te,
– leg alább 2 év köz igaz ga tá si gya kor lat.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot va gyon nyi lat ko zat le té te lé -

hez.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes
mun ka idõ ben kell ellátni.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nést kö ve tõ 15. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve -
tõ együt tes tes tü le ti ülésen.

Az ál lás be tölt he tõ: 2007. au gusz tus 30-ától.
Bé re zés: il let mény és egyéb jut ta tá sok a Ktv. alap ján.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: 9491 Hi deg ség, Pe tõ fi

S. u. 1.
A pá lyá zat ról tá jé koz ta tás kér he tõ Ko vács Ist ván tól, Hi -

deg ség köz ség pol gár mes te ré tõl a (30) 946-3981-es és
Tóth Jó zsef tõl, Fer tõ boz köz ség pol gár mes te ré tõl a (20)
947-1930-as telefonszámokon.

A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Jegy zõi pá lyá zat”.

Kun ba ja Köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább két éves jegy zõi gya kor lat,
– szá mí tó gép leg alább fel hasz ná lói szin tû is me re te,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– va gyon nyi 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:
– szak mai ön élet raj zot,
– vég zett sé get és szak vizs gát ta nú sí tó hi te les má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
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– a pol gár mes te ri hi va tal ve ze té sé vel kap cso la tos szak -
mai el kép ze lé se ket,

– nyi lat ko za tot a Ktv. 7. § (7) be kez dé sé ben elõ írt va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség – ki ne ve zés ese tén
tör té nõ – teljesítésérõl.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok a Ktv. elõ írá sai sze rint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a meg je le nés tõl

szá mí tott 15. nap.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 

le jár tát kö ve tõ el sõ testületi ülés.
Az el bí rá lás mód ja: sze mé lyes meg hall ga tás után a kép -

vi se lõ-tes tü let dönt.
A jegy zõi mun ka kör be töl té sé nek idõ pont ja: a pá lyá zat

el bí rá lá sát kö ve tõ en azonnal.
Szol gá la ti la kás – hosszabb tá von – meg old ha tó.
Pá lyá za tot sze mé lye sen vagy pos tai úton le het be nyúj -

ta ni Kun ba ja köz ség pol gár mes te ré hez: Ha lász Ist ván pol -
gár mes ter, Kun ba ja, Rá kó czi út 16. Telefon: (79) 471-088.

Méh ke rék, Köt egyán és Új sza lon ta köz sé gi
ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás hely re

Méh ke rék, Köt egyán és Új sza lon ta köz sé gi ön kor -
mány za tok kép vi se lõ-tes tü le tei a he lyi ön kor mány za tok -
ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény 40. § (1) be kez dé se, va -
la mint a köz tiszt vi se lõk jo ga i ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény 8. § (1) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det nek
2007. szep tem ber 1. nap já val be tölt he tõ tel jes mun ka idõ -
ben határozatlan idõre szóló körjegyzõi állás betöltésére.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– ál lam igaz ga tá si fõ is ko la igaz ga tásszer ve zõi vagy ál -

lam- és jog tu do má nyi egye te mi dok to ri képesítés,
– leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat,
– leg alább öt éves ve ze tõi gya kor lat,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tó gép-ke ze lõi is me ret,
– a kör jegy zõ a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.

évi XXIII. tör vény 22/A. § (8) be kez dé se alap ján va gyon -
nyi lat ko zat tételére köteles.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet rajz, az ed di gi mun ka kö rök,

te vé keny sé gek leírása,
– a kör jegy zõ ség ki ala kí tá sá ra, mû kö dé sé re vo nat ko zó

ve ze tõi el kép ze lé sek rész le tes bemutatása,

– is ko lai vég zett sé get iga zo ló do ku men tu mok ere de ti
vagy ezek hi te les másolata,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -
vány.

El lá tan dó fel adat: az új on nan ki ala kí tan dó kör jegy zõ -
ség hi va ta lá nak meg szer ve zé se, a kör jegy zõi feladatok
ellátása.

El vá rá sok: kör jegy zõ ség szak mai ap pa rá tu sá nak ma gas
szín vo na lú irányítása.

Mun ka vég zés he lye: Méh ke rék, Kos suth u. 80.,
Kötegyán, Kos suth u. 33., Új sza lon ta, Bé ke u. 35.

Bé re zés és egyéb jut ta tá sok a Ktv. sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je és he lye: a pá lyá -
za tot Méh ke rék köz ség pol gár mes te re cí mé re (Mar tyin
Tiva dar 5726 Méh ke rék, Kos suth u. 80.) kell be nyúj ta ni
2007. augusztus 24-én 16 óráig.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban „kör jegy zõ” jel igé vel,
aján lott kül de mény ként kell megküldeni.

To váb bi in for má ció kér he tõ: Mar tyin Ti va dar, Méh ke -
rék köz ség pol gár mes te ré tõl, te le fon: (66) 277-570, Nagy -
né Fel föl di Ilo na, Köt egyán köz ség pol gár mes te ré tõl,
telefon: (66) 278-422.

A pá lyá zat el bí rá lá sa: 2007. au gusz tus 31-ig.

Az ál lás be tölt he tõ: 2007. szep tem ber 1-jé tõl.

A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zó írás ban ér te sí tést
kap.

Pál há za Vá ros Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot ír ki

vá ro si fõ épí tész fel adat kör be töl té sé re

A pá lyá za tot ki író szerv meg ne ve zé se, szék he lye: Pál -
há za Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 3994
Pál há za, Dózsa Gy. út 151.

Meg bí zás alap ján be töl ten dõ fel adat kör: vá ro si fõ épí -
tész.

A vá ro si fõ épí tész ál tal el lá tan dó fel ada tok: az épí tett
kör nye zet ele me i nek ala kí tá sá val és vé del mé vel, to váb bá
a te rü let- és te le pü lés ren de zés sel, a te rü let- és te le pü lés fej -
lesz tés sel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa [az ön kor mány za -
ti fõ épí té szi te vé keny ség el lá tá sá nak rész le tes szak mai
sza bá lya i ról és feltételeirõl szó ló 9/1998. (IV. 3.) KTM
rendeletben foglaltak alapján].

Pá lyá za ti fel té te lek:

– ma gyar ál lam pol gár ság,

– bün tet len elõ élet,

– épí tész mér nö ki egye te mi vég zett ség,
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– leg alább öt éves – a te le pü lés ren de zés ben, az épí té sze -
ti ter ve zés ben, il le tõ leg az épí tés ügyi igaz ga tás ban össze -
sen el töl tött – gyakorlat, illetve

– leg alább nyolc éves – a te le pü lés ren de zés ben, az épí té -
sze ti ter ve zés ben, il le tõ leg az épí tés ügyi igaz ga tás ban
össze sen el töl tött – gya kor lat, va la mint szak irá nyú fel sõ -
fo kú kiegészítõ szakképzettség,

– a fel adat kör be töl té sé hez épí tész ka ma rai tag ság, va la -
mint a te rü le ti leg il le té kes épí tész ka ma ra 90 nap nál nem
ré geb bi szakmai vélemény.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: szak mai te vé keny sé get 
is be mu ta tó rész le tes ön élet raj zot, a mun ka kör el lá tá sá ra
vo nat ko zó szakmai elképzeléseket.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tot
vagy an nak köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát, há rom
hó nap nál nem ré geb bi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt je lent: ön kor mány za ti igaz ga tás ban szer zett
szak mai gya kor lat, elõ ze te sen be szer zett re fe ren cia, vá ros
helyi ismerete.

A meg bí zá si idõ és meg bí zá si díj mér té ke: a meg bí zó és
a meg bí zott meg ál la po dá sa szerint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí -
vás meg je le né sé tõl szá mí tott 30 nap. A pá lyá za tok ról a be -
nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül – a pol gár -
mes ter egyetértésével – a jegyzõ dönt.

A pá lyá za tot Pál há za vá ros pol gár mes te ri hi va ta la cí -
mé re (3994 Pál há za, Dó zsa Gy. út 151.) sze mé lye sen vagy
pos tai kéz be sí tés útján lehet benyújtani.

To váb bi fel vi lá go sí tás kér he tõ: Csa tó Sza bolcs jegy zõ -
tõl a (47) 370-001-es te le fon szá mon.

Pi lis csa ba Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
meg bí zott jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

igaz ga tá si iro da ve ze tõ mun ka kör be töl té sé re

1. A mun kál ta tó szerv: Pi lis csa ba Nagy köz ség Ön kor -
mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal, 2081 Pi lis csa ba, Ki ni zsi
Pál u. 1–3.

2. A be töl ten dõ mun ka kör: igaz ga tá si iro da ve ze tõ, ha tá -
ro zat lan idõre.

3. Az el lá tan dó fel ada tok:
– a pol gár mes te ri hi va tal Igaz ga tá si iro da ve ze té se (szo -

ci á lis ügyek, gyám ügyek, anya köny vi ügyek, köz ok ta tás,
lakásügyek),

– a pol gár mes ter ha tás kö ré be tar to zó ál lam igaz ga tá si
ügyek dön tés re elõkészítése,

– a pol gár mes ter ál tal át adott ha tó sá gi ügyek ben dön -
tés-elõ ké szí tés,

– a kép vi se lõ-tes tü let és a bi zott sá gok ülé sén ta nács ko -
zá si jog gal részvétel,

– a ha tás kö ré be utalt ügyek ben dön tés.

4. A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel té tel:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy igaz ga tásszer ve -

zõi ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább 3 évi köz igaz ga tá si gya kor lat.

Elõnyt je lent a pá lyá zat nál:
– köz igaz ga tás ban szer zett ve ze tõi gya kor lat,
– a sa ját gép jár mû és ve ze tõi jo go sít vány,
– az ide gen nyelv-is me ret.

5. Az il let mény és egyéb jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), va la mint Pi -
lis csa ba Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek 4/2004.
(I. 28.) ÖKT. számú rendelete alapján. 

6. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je, mód ja: a Bel -
ügyi Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 15. nap az
ön kor mány zat meg bí zott jegy zõ jé nek, dr. Sulcz And re á -
nak cí mez ve (2081 Pi lis csa ba, Kinizsi Pál u. 1–3.).

A le zárt bo rí ték ra rá kell ír ni: „Igaz ga tá si iro da ve ze tõi
pályázat”.

7. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be -
nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 15 napon belül.

8. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: a pá lyá za tok elõ ze -
tes ér té ke lé sét elõ ké szí tõ bi zott ság vég zi. Az ál ta la fel ál lí -
tott rang sor fi gye lem be vé te lé vel a jegy zõ ha tá roz,
egyetértésben a polgármesterrel. 

9. Az ál lás be töl té sé nek idõ pont ja: a dön tést kö ve tõ en
azonnal.

10. A pá lyá zat hoz csa to lan dó ira tok:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– a vég zett sé get, szak kép zett sé get, ide gen-nyelv is me re -

tet iga zo ló ok ira tok vagy azok hi te les másolata,
– rész le tes szak mai ön élet rajz.

11. Rész le te sebb in for má ció: Pi lis csa ba Nagy köz ség
Ön kor mány za ta meg bí zott jegy zõ jé tõl, dr. Sulcz And re á -
tól, tel.: 06 (26) 575-506.

12. Egyéb meg jegy zés: a pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá -
lyá zók az el bí rá lás tól szá mí tott 8 na pon be lül írás ban kap -
nak értesítést.
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Rá dóc köl ked, Nagy köl ked és Ha rasz ti fa lu köz sé gek
ön kor mány za ta i nak kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
kör jegy zõi ál lás be töl té sé re

1. A köz igaz ga tá si szerv meg ne ve zé se: kör jegy zõ ség,
Rá dóc köl ked.

2. a) A be töl ten dõ mun ka kör: kör jegy zõ.
b) A ve ze tett szer ve ze ti egy ség: kör jegy zõ ség, Rá dóc -

köl ked.

3. Az el lá tan dó fel ada tok is mer te té se: a hi va tal ve ze té -
se, a kör jegy zõ fel adat- és ha tás kö ré be utalt feladatok
ellátása.

4. A mun ka kör be töl té sé hez, il let ve a pá lyá zat el nye ré -
sé hez jog sza bály ban elõ írt és egyéb szük sé ges feltételek:

– bün tet len elõ élet,
– cse lek võ ké pes ség,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– igaz ga tásszer ve zõi ké pe sí tés vagy ál lam- és jog tu do -

má nyi dok to ri képesítés,
– a pá lyá zó nak – amennyi ben szük sé ges – ki ne ve zé sé -

tõl szá mí tott 1 éven be lül köz igaz ga tá si szak vizs gát kell
tenni.

5. Il let ményre és egyéb jut ta tá sok ra vo nat ko zó tá jé koz -
ta tás: az il let mény és a kö te le zõ jut ta tá sok a Ktv. sze rint
biztosítottak.

6. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei, ha tár ide je, va la -
mint el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za tot zárt bo rí ték ban
Lász ló Zol tán pol gár mes ter nek cí mez ve 9784 Rá dóc köl -
ked, Fõ u. 92. szám cím re kell be nyúj ta ni, a pá lyá za ti fel hí -
vás Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le né sé tõl szá mí tott
15. na pig. A pá lyá za tok el bí rá lá sa a be nyúj tá si ha tár idõt
kö ve tõ el sõ együt tes tes tü le ti ülé sen tör té nik. A pá lyá zók
az elbírálást követõ 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak 
az eredményrõl.

7. A pá lyá za ti el já rás ra és a pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód -
já ra vo nat ko zó tá jé koz ta tás: a pá lyá za tok ról a kép vi se -
lõ-tes tü le tek együt tes ülé sü kön dön te nek. A pá lyá zat el -
nye ré sé hez a kép vi se lõ-tes tü le tek mi nõ sí tett több ség gel
ho zott, egy be hang zó dön té se szük sé ges. A kép vi se lõ-tes -
tü le tek dön té sük meg ho za ta la elõtt a pá lyá za ti ki írás ban
sze rep lõ fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá za to kat nem kí ván -
ják hall gat ni. A meg hall ga tás a sze mé lyes kap cso lat te rem -
tést szol gál ja, nem mi nõ sül ké pes ség-, il let ve al kal mas sá gi 
vizs gá lat nak. A meg hall ga tás ra vár ha tó an a képvi se lõ-tes -
tü le tek együttes ülésén kerül sor. Képesség-, illetve al -
kalmas sá gi vizsgálat lefolytatására nem kerül sor.

8. A mun ka kör a kép vi se lõ-tes tü le tek dön té sét kö ve tõ en 
azon nal betölthetõ.

9. A pá lyá zat hoz csa to lan dó ira tok fel so ro lá sa:
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít vány,
– szak mai ön élet rajz,
– a pá lyá zó ké pe sí té sét, szak kép zett sé gét iga zo ló ok le -

ve le(ke)t, vagy an nak (azok nak) má so la tát (fõ is ko la/egye -
tem, szak vizs ga/OKV-mentesítés stb.).

A pá lyá zat tal kap cso la to san fel vi lá go sí tás kér he tõ
Lász ló Zol tán pol gár mes ter tõl. Cím: 9784 Rá dóc köl ked,
Fõ u. 92. Te le fon/fax: (94) 528-003, illetve (30) 564-7823.

Ta ta Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det

köz te rü let-fel ügye let in téz mény ve ze tõi mun ka kör
be töl té sé re

Fel adat kör meg ha tá ro zá sa: a köz te rü let jog sze rû hasz -
ná la tá nak el len õr zé se, va la mint an nak rend jét meg bon tó
jog sér té sek ha té kony meg elõ zé se, meg aka dá lyo zá sa,
szank ci o ná lá sa az ön kor mány za ti va gyon, a közterület
rendjének és tisztaságának védelme.

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben (Ktv.) sze rep lõ
ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek (ma gyar ál lam pol gár -
ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ élet, össze fér he tet -
len ség hiánya) és azokat igazolnia kell.

Ké pe sí té si fel té te lek:
– fõ is ko lai szin tû rend vé del mi fel sõ ok ta tás ban szer zett

szak nyo mo zó vagy szer ve zõ szakképzettség;
– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû ka to nai fel sõ ok ta tá si

in téz mény ben szer zett ha tár ren dé sze ti és vé del mi ve ze tõi,
il let ve az zal egyenértékû szakképzettség;

– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû vég zett ség és a Rend -
õr tisz ti Fõ is ko lán szer zett szak ké pe sí tés;

– egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû vég zett ség és köz te rü -
let-fel ügye lõi vizsga,

– igaz ga tá si vagy ren dé sze ti szer vek nél el töl tött leg -
alább 2 év szak mai gyakorlat.

A ké pes sé gi, il let ve al kal mas sá gi vizs ga le foly ta tá sá ra a 
78/1999. (XII. 29.) sz. EÜM-BM együt tes ren de let vo nat -
ko zó sza bá lyai ke rül nek alkalmazásra.

A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a vég zett sé get iga zo ló ok irat köz jegy zõ ál tal hi te le sí -

tett másolatát;
– rész le tes szak mai ön élet raj zot;
– rész le tes szak mai prog ra mot;
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.
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A pá lyá zat: 
– be ér ke zé sé nek ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben tör -

té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 21. nap,
– be nyúj tá sá nak he lye: Ta ta vá ros pol gár mes te re, 2890

Ta ta, Kos suth tér 1.,
– el bí rá lá sá nak mód ja: sze mé lyes meg hall ga tás a kép vi -

se lõ-tes tü let ülésén,
– el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2007. szep tem be ri kép vi se -

lõ-tes tü le ti ülés.

A köz szol gá la ti jog vi szony ha tá ro zott idõ re, 2011. már -
ci us 31-ig szól.

Az ál lás be töl té sé nek az idõ pont ja: 2007. ok tó ber 1.
Il let mény és egyéb jut ta tás a Ktv. sze rint.
A ki író a pá lyá zat ered mény te len né nyil vá ní tá sá nak jo -

gát fenn tart ja. 

Vajsz ló nagy köz ség jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

Vajsz ló Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va tal
pénz ügyi elõ adói 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,
– szak irá nyú kö zép fo kú vagy fõ is ko lai vég zett ség és

mér leg ké pes köny ve lõi szak ké pe sí tés,

– két év köz igaz ga tá si pénz ügyi te rü le ten szer zett gya -
kor lat,

– fel hasz ná lá si szin tû szá mí tó gé pes is me re tek (World,
Excel).

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– rész le tes szak mai ön élet rajzot,

– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok má so latát,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

Elõnyt je lent ön kor mány za ti igaz ga tás ban szer zett
szak mai gya kor lat.

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

Az ál lás azon nal be tölt he tõ.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je a meg je le nést kö ve tõ
15. nap.

A pá lyá za tok ról a be nyúj tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ en
a jegy zõ dönt.

Vajsz ló nagy köz ség jegy zõ je fenn tart ja a jo got, hogy a
pá lyá za ti el já rást ered mény te len nek nyil vá nít sa. A pá lyá -
za tot zárt bo rí ték ban Vajsz ló nagy köz ség jegy zõ jé hez le -
het be nyúj ta ni: 7838 Vajsz ló, Szé che nyi u. 13. Te le fon:
(73) 485-141. To váb bi fel vi lá go sí tás kér he tõ: dr. Or nó di
Lí via, te le fon: (73) 485-676.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Megrendelem a

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az 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 jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MAGYARÁZATA
címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.) megalkotása során az Európai Unió
társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jog-
alkalmazók több mint másfél évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég megszûntek, az elsõ tár-
sasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatálybalépése óta a gazdasági élet szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és
elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jog-
alkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló, a Legfelsõbb Bíróság és
az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben továbbra is irányadó.

Ára: 3024 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint 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.
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