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1. számú melléklet

Szerencs Város Önkormányzata
Az egyszerűsített mérleg

2007. év
Ezer forintban 

  
 

ESZKÖZÖK 

 Előző évi
költség-
vetési

beszámoló
záró adatai

 Auditá-
lási

eltérések
(±)

 Előző év
auditált

egyszerű-sített
beszámoló
záró adatai

 Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záró adatai

 Auditá-
lási

eltérések
(±)

 Tárgyév
auditált

egyszerűsített
beszámoló záró

adatai

A) BEFEKTETETT    
ESZKÖZÖK

5.967.860 5.967.860 6.535.536 6.535.536

I. Immateriális javak 11.468 11.468 5.361 5.361

II. Tárgyi eszközök 5.314.769 5.314.769 5.168.343 5.168.343

III. Befektetett pénzügyi   
eszközök

204.125 204.125 208.166 208.166

IV. Üzemeltetésre, kezelésre 
átadott, koncesszióba, 
vagyonkezelésbe adott, 
illetve vagyonkezelésbe 

     vett eszközök

437.498 437.498 1.153.666 1.153.666

B) FORGÓESZKÖZÖK 207.265 207.265 679.739 679.739

I. Készletek 12.102 12.102 8.981 8.981

II. Követelések 71.749 71.749 92.579 92.579

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 8.226 8.226 462.196 462.196

V. Egyéb aktív pénzügyi  
elszámolások

115.188 115.188 115.983 115.983

ESZKÖZ ÖSSZESEN 6.175.125 6.175.125 7.215.275 7.215.275

2



1. számú melléklet
Szerencs Város Önkormányzata

Ezer forintban 
  
 

FORRÁSOK

 Előző évi
költség-vetési

beszámoló
záró adatai

 Auditá-
lási

eltérések
(±)

 Előző év
auditált

egyszerű-
sített

beszámoló
záró adatai

 Tárgyévi
költség-vetési

beszámoló

 Audi
tá-lási
eltéré
sek
(±)

 Tárgyév
auditált

egyszerűsített
beszámoló
záró adatai

D) SAJÁT TŐKE 5.231.270 5.231.270 5.374.656 5.374.656
1. Induló tőke 508.504 508.504 508.504 508.504
2. Tőkeváltozások 4.722.766 4.722.766 4.866.152 4.866.152
3. Értékelési tartalék
E) TARTALÉKOK -15.516 -15.516 447.454 447.454
I. Költségvetési tartalékok -15.516 -15.516 447.454 447.454
II. Vállalkozási tartalékok
F) KÖTELEZETTSÉGEK 959.371 959.371 1.393.165 1.393.165
I. Hosszú lejáratú 

kötelezettségek
177.845 177.845 1.003.243 1.003.243

II. Rövid lejáratú 
kötelezettségek

642.596 642.596 259.197 259.197

III. Egyéb passzív pénzügyi 
elszámolások

138.930 138.930 130.725 130.725

FORRÁS ÖSSZESEN 6.175.125 6.175.125 7.215.275 7.215.275

2. számú melléklet
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Szerencs Város Önkormányzat
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2007. év
    Ezer forintban

Sorszám  Megnevezés  Eredeti Módosított Teljesítés
   előirányzat  
1 2 3 4 5

 01  Személyi juttatások 1.377.371 1.410.229 1.400.487
 02  Munkaadókat terhelő járulék 433.508 455.864 447.078
 03  Dologi és egyéb folyó kiadások 652.760 1.007.712 1.002.064
04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb 

támogatások
60.396 157.060 153.732

 05 Államháztartáson kívülre végleges működési 
pénzeszközátadások

158.483 253.669 253.116

 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai
 07 Felújítás 1134.342 59.530 51.400
 08 Felhalmozási kiadások 687.465 851.915 723.814
09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb 

támogatások 
10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási 

pénzeszközátadások
8.000 35.394 35.392

11 Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása 9.376 9.376
12 Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+13) 3.512.325 4.240.749 4.076.459
14 Hosszúlejáratú hitelek 76.182 342.871 239.342
15 Rövidlejáratú hitelek 255.673 255.673 307.875
16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

kiadásai
 18 Finanszírozási kiadások összesen (14+…17) 331.855 598.544 547.217
19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 3.844.180 4.839.293 4.623.676
20 Pénzforgalom nélküli kiadások 11.900 400.000
21 Továbbadási (bonyolítási) célú kiadások 
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 4.250
23 Kiadások összesen (19+…22) 3.856.080 5.239.293 4.627.926
24 Intézményi működési bevételek 183.835 271.781 270.326
25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1.290.236 1.421.965 1.428.753
26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb 

támogatások 
359.573 408.994 409.711

27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz 
átvételek 

1.802

28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 80.237 287.845 285.056
 29 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 

tőkebevételei
5.405 5.406

30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb 
támogatások 

617.333 490.719 514.423

 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz 
átvételek

25.300 32.071

32 Támogatások, kiegészítések 818.139 1.015.241 1.015.241
 33 32-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása 818.139 1.015.241 1.015.241
34 Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése 2.000 4.258 4.258
35 Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése 
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+… 3.351.353 3.926.103 3.961.641

4



+28+30+31+32+34+35) 
37 Hosszúlejáratú hitelek felvétele 193.107 68.099 5.442
38 Rövidlejáratú hitelek felvétele 311.620 236.444 122.683
39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 1.000.000 1.000.000
40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

bevételei
41 Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 504.727 1.304.543 1.128.125
42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 3.856.080 5.230.646 5.089.766
43      Pénzforgalom nélküli bevételek 8.647 8.647
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 
45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -7.870
46 Bevételek összesen (42+…+45) 3.856.080 5.239.293 5.090.543
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-

20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]
-308.545 -705.999 -106.171

48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 308.545 705.999 580.908
49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások 

különbsége (44-21)
50  Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) -12.120

3. számú melléklet
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Szerencs Város Önkormányzata

Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 

2007. év

Ezer forintban
  
 

Sor-
szám

  
 
 

Megnevezés

 Előző évi
költség-
vetési

beszámoló
záró adatai

 Auditá-
lási

eltérések
(±)

 Előző év
auditált

egyszerű-
sített

beszámoló
záró adatai

 Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záró adatai

 Auditá-
lási

eltérések
(±)

 Tárgyév
auditált

egyszerűsített
beszámoló
záró adatai

1. Záró pénzkészlet 7.995 7.995 461.965 461.965
2. Egyéb aktív és passzív 

pénzügyi elszámolások 
összevont záróegyenlege (±)

-23.511 -23.511 -14.511 -14.511

3. Előző év(ek)ben képzett 
tartalékok maradványa (-)

4. Vállalkozási tevékenység 
pénzforgalmi eredménye (-)

 5. Tárgyévi helyesbített 
pénzmaradvány (1±2-3-4)

-15.516 -15.516 447.454 447.454

 6. Finanszírozásból származó 
korrekciók (±)

-78.687 -78.687 -50.682 -50.682

 7. Pénzmaradványt terhelő 
elvonások (±)

 8. A vállalkozási tevékenység 
eredményéből alaptevékenység
ellátására felhasznált összeg

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

 10.  Módosított pénzmaradvány 
(5±6±7±8±9)

-94.203 -94.203 396.772 396.772

 11. A 10. sorból az 
egészségbiztosítási alapból 
folyósított pénzmaradvány

8.537 8.537 10.759 10.759

12. A 10. sorból kötelezettséggel 
terhelt pénzmaradvány

-94.203 -94.203 396.119 396.119

13. A 10. sorból szabad 
pénzmaradvány

653 653
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