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Kifizetési kérelemnek helyt adó határozat

Beke Magdolna
Tárgy:

Ügyintéző:

Támogatási határozat iratazonosítója 1083'138798

A 141/2008. (X. 30,) FVM rendelet alapján á HelyiVidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyiakciócsoportok részérenyújtotttámogatás

jogcímre, 2oog'o1'27 napján benyújtott 2049905610 iratazonosÍtó számon nyilvántartott kiÍizetési kérelme tárgyában az alábbi

határozatot
hozom:

A kifizetési kérelmének helyt adok.

A határozatom alapján a HelyiVidékÍejlesáési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtott támogatás jogcímre 2a09.01'27

napján benyújtott kifizetési kérelme az elszámolt bruttÓ kiadás alapján 181 055 0 F|, azaz egymilliÓ-nyolcszáztízezer-ötszázötven forint

támogatásban részesül'

A jóváhagyotttámogatásiösszeg 3' tengelyre vonatkozó része 1810550 Ft,azaz egymilliÓ-nyolcszáztízezer-ötszázöNen forint, melynek 75

százalékáÍaz EurÓpai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, 25 százalékátaMagyar Állam nemzeti költségvetése finanszirozza,

A támogatás összegét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál vezetett ügyfélregiszterben nyilvántartott bankszámlájára rendelem

átutalni.

A határozathozatal idópontjában az ügyfélregiszter nyilvántartása szerint számlavezető pénzintézete: DUNA Takarékszövetkezet ,

Bankszámlaszáma: 58600269-1 1 165835-00000000

Tájékoztatom, hogy a HVK vagy LEADER HACS cím lH általtörténó visszavonása a támogatásijogosultság megszűnését eredményezi a Helyi

Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az EurÓpai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési AlapbÓl nyújtandó

vidékfejlesztésitámogatásrÓlszóló'1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtotttámogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30')

FVM rendelet 8'$ (1) bekezdés értelmében.

Amennyiben a művelet a közbeszerzésekről szóló 2003. éviCXXIX. törvény hatálya alá tartozik, akkor a közbeszezésieljárás lefolytatásaa

támogatás igénybevételének feltételét képezi, ennek hiánya, illetve nem a jogszabályoknak megfelelő mÓdon történő lebonyolítása esetén az

ügyfél által igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül, és azt köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékénel'

megfelelő kamattal növelten visszafizetni,

A Mezőgazdasági és VidékÍejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatóságának illetékességét és hatáskörét a Mezőgazdasági és

VidékfejlesztésiHivatalrÓl szőló256t2007,(X.4.)Korm.rendelet3.$(2)bekezdéseésaz5,$(3)bekezdésd)pontjaállapitjameg.

Az eljárás illetékmentességét a mezőgazdasági, agrár_vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhe:

kapcsolÓdÓ eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVll' törvény 74. $ (a) pontja állapítja meg.

www.mvh.gov.hu 1385 Bp.62. Pf:867 Tel.:06-1 -374-3603, 06-1 -37r
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Határozatom részletes indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást ellenérdekű fél hiányában - a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szÓlÓ 2004. CXL. törvény i2. s (4) bekezdése alapján mellőztem'

Zalaegerszeg, 2009. február 26

-fn\.*L,Ur-Kiadmány hiteléül:

A fentiekről értesülnek:

1.: Ügyfél

2': lratlár

www.mvh.gov,hu
1385 Bp. 62. PÍ:867 Tel.:06-1-374-3603, 06-1 -374-3604
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Apnosítási információ

Ügyfél-re gisrlráciÓs szám: 1004334183
Támogatásilatározat

iratazonosítrj]a:
83L3879
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lntegrált lgazgatási és E{lenözési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesítő B betétlap
BenyÚ]tandó a kitöltési Útmutató szérintl
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lntegrált lgazgatási és Ellenőzesi Rendszer

Számla. és bizonylatösszesítő D betétlap . Személyijellegű
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltési úEnutató szerini!

2 _ Dátum és aláÍrás

Azaláírásdátuma: 
]z o o EC m ER

- Mosoni-síÍr
EgyesÜlet

retaieg 5B6jor"un_i

MunkavállalÓ neve: l

t

- l AdÓazonosítÓjele:

Ugyfél aláírása:

3 _ Személyi juttatások adataI

1. 2. 3 4 5 6 7. &
s
or

''A'sorszáma Tárgyidószak (év,

hó)

személyi jellegű iuttatás
Jogcíme Összege Köíerhei

Elsámolt személyi

összesen

PénzÜgyi téljesítés idópontia (óv, hó, nap)

Juttatás Közteher

mI mm lvben-l WqFI táprÉr'5-_] EífimmEgq'lmm
2 m: -qJ E3 E--BEBI EsMEm- m Eq3EJffi FpplEJm-
3. m tr3 E3 F.uT-TA, I Fpolq -l[ffi M; E-q-q-tr183 Esqtmm
4. E] b,f tr! EJstLl Epqg,-l [-] Fpop, ,l Itlpsltrlmf, ]nn
5. til EM EiM Fpoql][J l6po,q; D-e-e.EmmI ln[l
6. Eil 43tr! E]íL_] EffiLJ rÉ?60_ .] tliSEf m[-lnn
7 tr:r mm EJKI I E11e;l LtqlmE! t, ,ln[,I
8. m nn [, ,, ;r --ILln[JL]n9. m nn n L*-_IL;] -"llnnLlnn1Í [-l []n [] [;-]t_l [ _.'l ,;rnnIll=]n
t1 LI nn [;J [- -'] mJ [;,- l rn[J r, ;rl:n
12 [J []n L-l L,-;[:, 1 [::J n-nn[ -][]rJ[J [Jn f--l l*:J[--'-]'- r--:J lttnL][--Jnn
t4 [J []n t, ''l Í-Jr*] t, ,-';'-l Ltnn[ -]nn
1a t-I u[] [: [:*-][-;l l;_J llt_Jn[lnnm nn t;t L -;r_t L-'l ; [t[]nt-,lnlJ
1 m [_]u t;l [. ;r_'_] t,;, ,l i-J[JiJ t_]nn
18 t. l _ln Ll [*_]nJ [ ;--l t- lllnmi-]Ll
't9 m nn [;] [;-JL_*] t-_,;J [,l[]nr;[]u
20 m nn Ll t_;-J[:;l [ -- 'l r_lnnr, li_J[]
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lntegrált Igazgatási és Ellenőzésj Rendszer

Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap. Személyi jellegű

ráfordítások
Benvúitandó a kitö|iési útmutató szerint!

'í 
- 

Alonosítási információ

Ügyfé|_regisitrációsszám; T-r-004334r-83
TámOgatáSi határozat

iratazonos ító]a: PH

Azaláírásddtuma: aq,0É p3 irs
2 
- 

Dátum.és a|áírás

Ugyfelaláírása:

r-3 _ Samélyi juttatások adatai

í Munkavá|laló'eve;
I

Itm
AdóazonosítÓ jele: T.l

I

2, 3. 4' 6. 7.

s
0l

''A" sorszárna Tárgyidőszak (év'

hó)

személyi iellegű juttatás

Jogcíme Összege Közterhei

Elszámolt személyi

összesen

Pénzügyi teljesítés időpontja (év' hó, nap)

Juttatás Közteher

1
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2 E-l ilE3 iuq.E m0--liuF6oal

-

255600r r r r I j_] E e-qi !,ri its q t EJ ttr
3 lO r

l-l
pJt{ iEj_[| f l6poo i i---, - Epgp*:l Fstdf !e,,t L 'lilL.l

Ta:) mEa im Fpqo-rl;-l E.,q0 l zooslrzil - 
;,l lL

5 Ig-] ÚE t1?oiT::_._) b-q,.J trZ fol .-1..r.]
6 m ta3trl pEPJ I ,'=?pq!, -.l t, I ,l Epqp--r

E-í] F3 F3 tr P-Jl [aqq,--] I-*:r [t?nA *--l :00e
- Lr lL L rL
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I nteg rált l gazgatási és E}l'egő'zési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap . Személyi jellegű

ráfordítások
BenyújtandÓ a kitoltési útmutatÓ szerint!

U gyfél-regisztráciÓs szám:

Támogatási határozat

iratazonosítója:

L00433418
1083L387 98

Munkavállaló neve: t- AdÓazonosítÓ jele:

-2_ 
Dátum és a|áírás 

-

Azaláírásdátuma: 
aq.'og| Ej 4

Ugyfél aláÍrása:

3 _ Személyijuttatások

t. 2. 3. 4. 5 6. Ir &

s
or

"A" sorsáma Tárgyidószak (év'

hó}

Személyi jellegii juttatás

Jogcíme Összege Közterhei

Elszámolt személyi

összesen

Pénzügyi teliesítés idópontja (év' hó, nap)

Juttatás Köíeher

1, m m"trl trril EÍ1ill,,-, ,l Et-l ,lnpplmm f*--]nm
ELJ lEEál ,. EB1.l Fe+.-l L , -l tre{qT-l to,qtmmLlnm

3 T--] []n L;r r tt, ,'l L-I []nnL-Jnn
4 t-l ln m i, ,,1 t,,-l [-J mnilrlun

[, ,l Lln t,l ml[.,11 t',".'l t-,lnnLl[J[r
6 [4,] [J[J t,-l l;::I[_;J t;,,- l r,lnnl tLIn
7 r--l nt ]I ll r [l [ ,-1 1,,-, l [, ,,-; l, -lnilL -ll,]t,l
I n Ltn Ll L, r[ ,1 [-] [.][J[J[,lt_]n
L] nÜ-]I r ll tl l: [l [;]rl l [:][Jnr ' ll' lE|

í0 m f ]ll',irl'Lrl "[, .;] [;]L,,l;l Í_.-::-lt"lrirl ---.]nnr l[Jn
11 n nn [- I [:-J[,- l' ] L- ,l'l I lnnrl[:]n
'12 m nLl [_l [;;]r, ,l t, ,,, ._-] ;;jnnr,lnl:l
1: [l-r nLl m r_ Jr- _J L; ,-l at[]nr tnn
14 LJ nn Ll [_-] t"__J [,,,l [,ltJ[J I - ][Jn
LJ nn L*;l F--l [;;J r-, l l [;][:]n[- li-]n

1t [J nn t; I tlT ll;- ] [,-Ju[J ['. l[Jt-]
17 LI T---] t-1,lr; [; [;ll=,--, '-] ---_--IilLr ',-,.rJ [lr[lr] []il[J],
1t n [Jn [:] [ ,,-l[- I r '.,'-;l L:;tnn[; llln
1! t-l l]n ll L,l[_,] [_l r,,lnnl;ll_,ln
2C [:lL] [, ;-,1 l ,-l [*] t_, ,-l -t-l[tn[-][][]
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ráfordítások
Benyújtandó a kitöItési útmutatÓ szerint|

1 - fuonosításí információ

Ugyíél-regiszkációs szám: 1004334183
10831387 98

2 - Dátum és aláírás

Azaláírásdátuma: Em. F3. E,o] s

3 - Személyi juttatások adttai
Munkavállaló neve:

unoo*rff

l AdóazonosítÓ jele:

3. 5 6. 7 &
s
ot

"A'' sorszáma Tárgyidószak (év,

hó}

személyi iellegú iuftatás
Jogcime összege Közterhei

Elszámolt személyi

összesen

Pénzügyi leljesítés idópontja (év, hó, nap)

Juttatás KöÍeher
1 m MEil Mnl E?qqJ[= @-l EíqdEJEI lnmEJ b3 Eálj, LLqE @-Ir: T-;_ i-

l-lfgls , , I ttqqllEJEI ']nm
3 t-,J iln [-l [_ l[: rl [;]nnt;]nn
4 L] [_][J [l t;-]L;J r, ,''-'l [J[-]iJ [_J[Jn
5, t-al In l-l.L iL.-: [;l t;-]nnrJ[]n
6. [J lJn r;t r;l[: t, ;:l - lnnt- lr-lt-l
7 tJ nn [t tl, ;[,,1 [_l lJ[J[J[;]nLl
I [J nn t.'l [;l[_l [;:I

-r[Jnn][JL_]
I [J t---t f; l, l.l ',,.1 l, [J r*._] [_:] f,-t-.- ---]

I i ..,r' r L l - l[.--ln [-l[]n-],
10 rt LJM. [, l'l l-, ,;;t;l

-+--l

I,l TJnni*lfJLl'
11 [] t_t [J r ,l ml[ _] m-l r-.:JniJ [- l[J[]
12. m -ln rl L_-][_T L;-l lni-,1 t___lt-ln
L,l :1il t-, ;'l t_ ][.,t l''lnnr;t[]n

14 m lJ [.] I l ,l t_;] [_] [;, t I;tn[J r_t[t[J[J ln i--l [ _ J[;;l L-;J [-i[Jn t ,ltL][-t
1( m n[J [,-] [__]t', ,, l L-a..--] [:_][]nL ln[]
17 [_J nt-l t-_J [ ;,-l[;;l L-;t[Jn[]ulti
l8 m t-l Ll n] mtl';-t [;-l t lt_lnLI[:]n
19 l_, l nn n] [.,]lt--_-:] L_--] [_ ]nllr_J n
2A [J [Jt-] []m_._l nl r,, l t_ ln['lL--][JLJ



llt il I ilil!il il llilililIil1 til I lll
D0037-03

lntegrált lgazgatási és Ellenőzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap . Személyi jellegű

ráfordítások
Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

U gyfél-regisztráciÓs szám:

Támogatási határozat

iratazonosítója:
10831387 98

L004334183

P.H.

E3 E3

3 - Személyijuttatások ada

MunkaválIa|ó neve:
-.. J

AdÓazonosító jere: t_:
t. 2. 3 ,'4 í 6. 7 ,&
s
or

"A'' sorszáma Tárgyidőszak (év'

hó}

' Személyi jellegü iuttatás
Jogcíme Összege Közterhei

Elsámolt személyi

összesen

Pélizüg}i teljesítés idópontja (év, hó, nap)

Juttatás Közleher

Eil mm Fűr] F;'][ _:-i F ,,,-l rrnn[;tnn
2 Eil mEe Em m-IL,l'l tr--J [.;lnnL_iiln
3. L.J _]n t-l i_'lL ,;l [_.-J -I[Jnr,lnn4 L-l -]n [*J [*]n;-l [, _l r,t[]ni;J,IrJ

r_J nn i;J [_][-; [-r l[Ji_]l-, ln[l
6 m nL:l rJ t;J[_; t--- ] tnnr, ';][-tnt-J Ltn [-,-] [* ll [_J t_*l;l l;ln I t[J[J
I [t nn r-J r, ;' l[,1 r, ,,1 [_ rl]n I t]nl]
I [] L-, ln [J [--]l;;l r, l [, .l[]n[:][]n
10 [-J nn l;l.l |----* ll= ,'l [t; l [-l[_in,il][Jt]
1í. m t;]n EI [;lJ[- l [--] t-lmn[- ][]r_l
12. L.J [:]n [;l r_l]t_l [,,,1 r. ,-l[InLlnn
13 n [J [J [;,ll r,l[][J [, ;n[J
14 m l]L-t f;-l rll_l [], l [- ][,i[J t,liln
IJ m nLl l l t_,_l[;- ] LT l- lllnr;nn
1( m nn [l [ _ll= l'l [-] [-:J[ ]n[-][.iu
17 m LJN rt [J[;:J t-_ , _l L,lllnL;I[]n
18 l';l LJN L;l [_*]m.] t- ,1 [Jn[Jr]nn
19 [] nn t-- t, , l[ ,,1 MJ [- l[]ni-_J[]ll
20 [I nn t, I mlt_,1 [-- l [lIJLJ t,__]nLJ
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lntegrált lgazgatási és EilÉniírzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesítő D"beÍétlap . Személyi jellegű

ráfordítások
BenyújtandÓ a kilöltési útmutató szerjnt!

1 - Azonosítási információ

Ügyfél_regisztrációs szám : t1
Támogatási határozat

iratazonosítÓja:
10831387 98

Adóazonosító jele:

2 - Dátum és aláírás

Az aláírás dátuma: J .*ruoldlldÜucltullld' 20 q9.0_1 .|29
Ügyfélaláhása:

2 3. 5 6. &

s
ol

''A" sorsáma Tárgyidószak (év,

hó)

személyi jellegú iuttatás
Jogcíme Összege Közterhei

Elszámolt személyi

összesen

Pénzügyi teljesÍlés id,5pontia (év' hó' nap)

Juttatás Köáeher
í EJ m"rfl EEí] F?3-] t-J F?il-, l l Eppdmmt,-lJnm
2 EI [dEá.', .Em Fel;l[ --] EsqqteJE f -lll[j,m []n r, ,l [;Jn_-J L.; tnnI l[Jn
4 t--l nn [-J t-;][_,1 [-_] [,lLJn i--*----r[Jn
5 [] nn I l [-]L_i [-l [,lLJn[_:]Lln
6 m nn [l L_,,]L_; _,rnn[;t[]n
1 t-I []n r_-J i -;[-, 'l L,,l l L-lnnt-t[]n
I. t-l L-lrl [,;l r, -;r:;,.l [-,I [., r[]urtnn
I m r -'l T;-.'l

Lr l'l 'l .1 [, l l_ l[;l t .,-- - ----------_ll,:l
LI!: II [-]-l'-J[-,-lnl,

10 t-_j I ll .l
ll "l-l''l mJ[-;] I

Lrr Llil [*][Jnl-,ln[J'
11. m nn t, ,-l [;;J[--_J [, -l t-;l[,-]n f;ll lt-'l
12. f-,'-l nn [-J t;Jl-_] r--,-''l Ll[]il[*]nn
13 m n[J I l L,,-l[ l L-ll

-:t[J[J 
t,'-lL-][J

14 [J tJn u i-lr; [:;:J [JnnL-]nn
1! [J [;ln [*J ,- ]t'-ln L-lLlrl
1( IJ nn r:l [_]n_l r-;I -',- ,lnn[;]i;lt-al
17 [;

l- T-*:l

lt1" [J T ,l[_; t,tl',1 []nnlJilLll''
1! [j nn L-l r- J[*l'] [;;t [-r[]nt.'-][J[-r
L] iln [] [,-, ,',*.]L ,l t;;l L-l[]Lj L,l[J[]

20 [:] nn [-ll [;-:lr,; [_l [;:tt:]n[;r[-tn
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Azaláírásdátuma: 
E-q_qg m E3 le^* /vlosoni-sík

EE{ í]gvóéj!!^a

2 - Dátum és aláírás

Munkavállaló neve

ü1

1.., --
I A00az0n0stt0 Jele: I

I

! __.]
í 2, 3. 4. $ 6. &

s
oÍ

''A" sorszáma Tárgyidószak (év,

hó)

személyi jellegú juttatás

Jogcíme osszege Közterhei

Elszámolt személyi

összesen

Renrilgyi te1esitcs idópontja (év, hó, nap}

Juttaiás KözteherE] .'-3 Eil b!íT Fzu, l[-, ,] FBo,q ,l._.] tqqdmm[JL]n
2. EI EE tríil bpqq-J [*J mq--J mrlEIr,'; ]nLr
t-l LJN [ , 'l l ;l ,l t_.1 [;-:l ,ttJL-l [,'tL]n

4 [] -- lnr l'L r I nl [- ]t*;l [;_l -lltnmnn
5 L] nn [],] L t[;:l L-:;l * l[J[Jr;rljn
6. L] tr Ll L;l n-ll,, l [,-l t -l[J[-] rJnn
7 L] nn LJ [_;][;] t, ,ll - luil[-]tJ[J
8. n [Jt-l r; [-_][;l L.--- l -lnltl-]ltn
9. LJ nn r-'--1 t_l[ - lnnr,=l[][]
10 m nn [l-l l* ,-]r-*J r-l [_llJ,n,,LT[Jn
11 [J rJn l;r,] [, , .[-l t 

---l
l,:]mlJ r-][]Lt

12 m Lin [J [ ,;nj] l-, ,,,l Lrtl[J [l]nn
13 [J [Jn LJ [-]t l [-:J [, 'lL]nr;tnu
14 m [J[J [;] LJ[--.] i-l [-lnn[-, ,][Jn
t-I nLI [J [*;-l L_-J [:;,t Llnn[;L]t.l

1( r-l []L,-l t; r,,;l.]t--_J r,-l t-,]nni,;]nn
17 [J nL-r r l ml[ 'l L-. a;l i*;unntt tn
1t [J t-JLl [,] [-]t, _ I t-,] r, ;nnL'-lnn
1! n t-ln i'J r,l[_] [:J] Ilnn[;]nn
20 Ll tJ tJ nl [,.JL_ ] [_*- [-lun[; ]nn
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2 - Dátum és aláÍrás

Ugyfél aláÍrása:

3 _ Személyi juttatások adatai
Munkavállaló neve: - 

] nooazonosÍtó jele:

1, 2. 3. 4 E
6. 7. &

s
ot

"A'' sorszáma Tárgyidószak (év,

hó)

Személyi jellegü juttatás

Jogcíme Összege Közterhei

Elszámolt személyi

összesen

Pénzügyi teljesítés idópontja (év' hó' nap}

Juttatiís Közteher
1 t1il mm mImn]I Ea{^ I ET-383m[J[]H-
2. m Mffi; m Etre-,-,] [-'.ll Ml.,-"-Tl EprP,lmm f ,l[]E',
3. n []Ll r-'l r, ,;ll[, ;1 t,-, , l Ll[]n[;]LlE
4 [-] -'ln [,] [*_][;;l [;,; mnLJr_ tnn
5 [:] -ln r I L_:[ _-l [-] tlulJr,tnn
5 [r- iln [][Jm] l-*; [, 'l[ll] L_.,'-r[:][JL] lLl n:l [_.] [* .I [-l lt,tun[-']nn
8. L] L-ln t [_,-]t*J L; ,; mt]n[;l[Jn
I [] rtf;.tll.lr-ij nl ,l-, ;; ] t , ,;,1 l'

I I .t't !

10 n []il' "f, l'l t, ,- l[ ,,-] [;]nnLln[:]''
11 n nn [J l-_,]i, 'l n:-'l L-'lt-lnL_l[lnm [Jil i; [;j[*l [:_-:] TJrnn[*nn
13 LI I t.L, I L-I i';l.=]t_; [;-__l r--, t[]n[*-]Ltn
14 L] nL, l Ll [ _,1 r, , ; [,,; tlnn[-]ut.-l
1 m L]L] t-_-i n;l[-l [,--.] Lln[J[;]Ltn
t-l [-ttrI 'Lf- l [I '-][l 

- 
] Lj;l [JnnIlilL.r

1i n il[!: L-l [- ,l r* ,] l ]tln[-rLJ[ i .

18 tJ t_J [] [,] [-]l ;;l [-,-,1 l-l[]nL--lLln
19 n -ln r,l [-]t, "; L, -] r,;[]n[J[JLt
20 L;] []n L] f*' .L,,1 L 

-J
Ll[][][Jnn
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ráfordítások

Benyújtandó a kitoltési útmutatÓ szerintl

Támogatási határozat

iratazonosítÓja:
10831387 98

2 _ Dátum és aláírás

Az aláírás dátuma: Í'.. = |-/'ud'|duduud'|u"'!d' 2,0 a:. 0 f-i.I^ 0

3 _ Személyijuttatások adatai
Munkavállaló neve: lbte: ,----l

3. 4. í 6. 7 &

s
ot

"A'' sorszáma Tárgyidószak (év,

hó)

Személyi jellegti juttatás

JogcÍme összege Közterhei

Elszámolt személyi

összesen

Pénzügyi teliesítés idóponlja (év' hó' nap)

Juttatás KöÍeher
'I E.i e3tr ffi m,qdmEil [- l[]m
2 FLI Effi .léEI ] tg?a, '-] L; l p,EmmEl mllm.
3 r,,l -ln [] [], l'll,,; [-J[]nr, ;nn
4 [l ]n t;l L_J[l,''l [aa;l L ,lnLJ [, ;]u[, I
5, L;] L-ln [;J L-.JI_;-J [-- l -, l[]nLl[]t,-l
6. tJ [J [:r L''l n_-Jm-l [,'-l l''rnnt.]nl]
7 t-l :in L:l [ -,-l l-^,1 i_a--; [,]L_]nL'-ln[J
I m nLl L_l L;. ]l__J L-,1 [_ ]Lln[; ]lJ[l
I I--l

- 

tr--
I L'-l. l=-,l l-- -l[;,,l

-

11I -*;.,,.,_J l lnnL lf ,'lE;i,,
10 m N[] 'l= ,''] [-_:]L,,-l f- 

-;[]n[ -'][Ju
í1 m nn l l tr-ll f^ J [-::l [rL]nL''lnn
12 m nn L;._] [, .l[, , l,] [_l r- t[-ln[;ll-lnm nLl [-_J [, lJl';J t;r t--_:jl-.]n [;;-ll;l[;l
14 I--] [-][J [;] [--_] [_l [_.1 I - lL-_ nt llJntJ nn l__-J [],]Lil t*_, ,l [,lnn[,l[ln
16 m ill;l L_J mlT, ,l T-- lL-r, ,l [;nL][_Jnn
17. r-l

irl []H ll [;JL*l [aa,-J [; -tun[- tn[]'
t& L] nn L'] t, ,l[, , l t -,,r []nnL,'_][JL:]
ls n []Lr [l r, ,lt_J L ,I [,tnnL-]Ltn
20. [_] nn [l [;]Il----I [ ,,; r,lnnL;tLl[J
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lntegrált lgazgatási és Ellenőzési Rendszer 
:

Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap . Személyijglegű
ráfordítások

BenyÚjtandÓ a kitöltési útmutató szerint|

1 - Azonosítási információ

Ü gyfél-regisztráciÓs szám : ll-

10831387 98
2 - Dátum és alákás

Az aláírás dátuma:

Ügyfél aláÍrása:

m-qqEl m
3 - Személyi juttatások adatai

A00az0n0srt0 Jele:

1. 2. 3. 4, í 6. 7 &

s
OI

"A'' sorszáma Tárgyidószak (év'

hó)

Személyi jellegű juttatás

Jogcíme összege Közterhei

Elszámolt személyi

összesen

PémÜgtyi teljesítés idópontja (év, hó' nap)

Juüatás Közteher

1 m PJB m Ep4or , ,l t-l Eelq-J EsqdtrZt.;lt.ll[]Ll
2 E-l mEil Mrm1]ml EC{,l mfimET, ;tJn
3 tJ It,-l L-l r, ; l[ ,; [;-:l LJunrlt]n
4. [:J n[J tl-, 1 [_Jt, ,,; l,-, ,,1 r, r[]nLr]nl]
5 ta.l [J[J [aJ t;*J[, ,t'-] [;:atl [-.lnL-J[;-]nLl
6 nn [J [__] [,,-l [;r'-] [,ln[J[; nn
7 n[J [-J [, .]m_J [-,,] [,lnnrl[Jn
I L] Ltt;r t-,. 

_-] [--ll=_ I [;-l [lni][-]nn
I m t-ln r -__., 1 t^;J i - ,l[]ni,,llln
t0 [t nn [-' l i--:, lr -l [-] t--lL-]ffi l' - l[Jn

[-] l-l L'l l,:all l --, . l[ l L-l ['.lnn[- r[Jn
[J L-ln r;l t_l[ -, ;. ] r, ,l rl, rnn[;][]n

í3 m nn I I [-:Jn-]l L,__:-_] LlnLlt,lnn
i.;l lt lat t l [_,_]l=_ l t--,, l l-_-,-,tnnLlLJn

15 m [Jn [] [;,][_] r,, -l I l[Jnr,lnn
16 ral nn --l L;_*] l-, ,' , l t;t l.-lnn[-J[Ju
1 t-I [Jn u [, ,,;[,-; [;;J [ -rnn r ][Jn
18 m [:][J i --lmJm tt LlnnL'][Jn
19 LJ LJN t-,J [;IL_l t-, ;l [;nn[,ru[J
20 L] [ ][J t,l-l [_-;,] t--J []l t ;]nn[lr-]n
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lntegrált lgazgatási es niJiÉrzesi Rendszer

Számla- és bizonylatösszesítő D betétlap - SzeméIyijellegű
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Támogatási határozat

iratazonosítója:
10831387 98

2 - Dátum és aláírás

Azaláírás dátuma:'É'q-q9 83.E3 : .- Mosoni-síg
R Egyesület

Ugyfél aláÍrása:

3 _ Személyijuttatások
MunkavállalÓ neve: 

1

l

AdÓazonosító jele: 
i'1"

1. 3. 4. s 6. 7, ö

s
or

''A'sorszáma Tárgyidöszak (év'

hó)

személyi jellegű juttatás

Jogcíme Összege Közterhei

Elsámolt személyi

összesen

Pénzügyi teljesítés idópontja (év' hó' nap)

Juttatás Közteher

EsJ m"E fuT m:Jl,_ll EM andmm[Jnk7
2. [il mlmH ,, fwril Fe46,l L-J []Eri e'stlblm t-----l[Jm.
3. m nn [:J [ ,, lt.'-,] L,,,1 * Il[JI ll]n
4. L-l t-l tl [J [;]r,-l t ,,,l,l

-ltJnnlLJL,-l5.

llll nLl t--l t*l r ,-,-l T, ,,1 _:Jnni,lrJl.l
6. m [Jr, ] rl t_, ]r ,-ll [],::] [_ ][J[J [,][l[J
7 [':] [Jn r, ' l t_ln:J [;-, -'l [,li_lilt-]Lln
I r,l tJn [',l t,,,-lL ,l La-l t. -, lnnr;.][]n
I r-J [1ffi,, t,-l T,,-l[ ,1 t----li;",_,,1 Llnn[,ll=, lLl],,
í0 m []LT,' "[ll [;l[,;]-J __1_tJ_ [lunI J-fln'''
11 t_J nlJ t, ' l 1,,-lL,,l [-J [Jnnt-a][][J
12 m []lJ t,_:J [- ll;,l t-;,-r r]LlLl r-ln[J
]J r-:;] nLt [;] [-J[a--] [-;-r t;- rnnL,-l[J[:]
14 n []n l-, ' l n,ll--; r, ,,,-l LlLtnL;l[]n
15 n Ltn l=;l L,,-lL__;] [ 

--tr
[;'l[]nL,_J[]n

[J Ljl.J rJ n;IL-:;l [.4::J [J[-]nI lt.]t;l
17. m nLl' r---:-- l1 r r r l'* i [*JL-][-] [JLi['i
1i [l [Jn l-, l,l i,l ,ll_-l L,l-l -t[Jt] l=;l[J[J
19 n tJn L-J IJt--_] t=-l r,ln[JlJtJn
20 m nn t_-a-:l l-;, ]t-,,; r, l ,lnnrlLtil
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ráfordítások
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Ugyfél+egisztrációs szám:

Támogatási határozat

iratazonosítója:
10831387 98

EADER rgyesriíet
iö] Kím]e, ró,:t l.ta.

3 - Személyijuttatások
Munkavál|alÓ neve: r

l
A00azon0stt0 tele:

2, 3. 4. í 6. 7 !&
s
o

''A" sorsáma Tárgyidőszak (év'

hó)

' Személyi jellegii juttatás

Jogcíme összege Közterhei

Elszámolt személyi

összesen

Pémügyi teljesítés idópontia (év' hó' nap}

Juttatás Közteher

E:] pf El EI,KIl Ep?o, l[--,-l Epqol -l tqqSEJE[,.*lnn
2. [J f lrl

i_l'l rl L;;l r--:l [;l [,- ,1 lnnr,lnll
3. rl [J L] f;l [ l;J[, ,,1 1,,,,,1 l-, ]un[ ,]nn
4 r-l nL-l [-, 

-] lnnrJ[l[]m L-]L] [.-] [;lt ,,l r..; _ l[JnT;ll[]n
6. L] [J[] [l n-]rl [:l -, 'lt_;ln[;l[][-l
7 LJ [ l r-l

I r.L I I Ll t;-t[, t L;J _:-lLlul--lnn
I [J n[J i; [_l t-, -l t,;,',1 ;,][]nr-]nn
I [J [Jn t, ''l [-,-ll-'_-,1 tr-; tlnn[-:]nn
1( rt I l.L, i f lll ,,.[; ,l[l*J n--l lL,nllnlj
11 L,l n[J l.:lll [,, , l mJ t_-l [, lE[J r tnn
ll nn [-l [--_Jl-, -lll t-. t-; rltl[Jr - ri Jn

1: rJ [] [J [;,J i, ; lt;;-] t,l.-l [rnnllnn
1t L] t_;t t-J l-- ,-l l;-,,1 t,-:J t-:J lrLtnutJn
1l t'll LJN tl [_-'][-J t-;, '-l t=- tillJ rl[Ju
to L] iI[r [l [:--J[*] t,lnnt- ']tln
17 t-l nn L-t L,l[,]l 1,,;J L,lLln[;J[Jn
18 [J nn [l L,,''lt, ,l [J l=;,lL-rn [JL.][J
19 r,; I rt;t [--l [;;-lt; t L---- -] [,][Jn [JL][J
20 I,l [ln [.J t-li-_-;] i ,:,1 [' lL]l-a_l t- ll-lt-l
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10831387 98
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2 - Dátum és alákás

Azaláírásdátuma: mm m. E0
Szi

tL

Ügyfél aláírása:

Munkavállaló neve: L I Adóazonosító jele:

1. z, 3. + 5 6. &

s
or

''A' sorszáma Tárgyidószak (év'

hó)

Személyi !ellegú juttatás

Jogcíme összege Közterhei

Elsámoll személyi

összesen

Pénzügyi teljesítés idöpontja (év' hó' nap}

Juttatás Köíeher

EJ m"El Em m[,t m,'-l m3EJEdt_lnp_"l
t,:I il[-]" [, .''] t_-l[, ,;'l r ..-;-- l

] ' ',,....r..t.]
[:Jt][] L;[Jm

3 l-;l L,-ln ml rl ,'][;J [-::] t,l[Jn[;[]n
4 t_J L|--l L; t_ J[,;,1 [,;l r ,lnn[,rnn
5 t-_'J Llr,l [, , l I llr;,I [,-';-l r, rnnr-;Ltn
6 l,-l ]t_:l l=, ll t -Jn-l [---] t--lt_Jt-:lt, lnn
L] nn u [;;r[; ['_*-] [;, rnLJm[Jn

8 m Ltn i-,1 [,-;mJ [-l rlnlJ[ -'r[JL]I t--] nlr.li -l.L r:i' [-] [- ]r l E.ir,,-,:] [-lnn[, ,.ll] ,.

1( n f,_l fJ",, 'f,l [, ,,-ln_] L--]LJL-] TJIJ[J"
11 l-l nn [;l [;:Jt;,-,-l r_-l r-t[Jt][-]nn
tl nt_.1 l-, ,:l [-::]mJ [_ :_] LliJnL.,l[J[,]

13 n ln t l l-, ,l[-] L,,'ll _lnnl,lnil
14 iJ t_-ltl [-J [ ' ,-,.l [_:] l=- I L-;lEnrl[]n
1t n []t_J [:-J [ ;l[--,-, l r--ti.][J[,][t[]
1t n | --tt---lI ' l.L 

'
I l [_l[a,l F,_._-] r-,;t-ln f - rl'l[a]

17 r_l ----t T--iilLr , [, 'l [J[_,] Il.l lr!_tll L a-lnn I -l[' l[-r,
t-l [J i_] r, ; l= ' ]t_-,] r; ;-] L.]nn[lnl]

19 L-l iln t-.'l [-]t-a; [*, '-l rrnnrJnn
2( m nn -;-,', , J nr_liJrrl[l[J
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ráfordítások
Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

U gyfél_regisztráciÓs szám:

Támogatási határozat

iratazonosítója;
10831387 98

10 0 43 3 418

2 - Dátum és aláírás

AzaláÍrásdátuma: mg! m m 51nen:ggyestilát

Ügyfél aláírása: f-

- 
3 _ Személyi iuttatások adatai

MunkavállalÓneve: l 

-Adóazonositójele:

2. 3. 4. s 6. 7 &

s
ol

"A" sorszáma Tárgyidószak (év,

hó)

személyi jellegii juttakis

Jogcime Összege KöÍerhei

Elszámolt személyi

iisszesen

Pénzügyi teljesítés időpontja (év' hó' nap)

Juttatás Közteher

1 Lil mm EEí] táerq '-lr, ''l bqil
2. m il[-],., ,,,r-l L-''lL-l

-a-:ff
lrr-LfrL al[]Ltt*tilE;

3. [J n[J [_J t;altl;l [ ,-' l ;ri__Jt,J[,' lnn
4. [,' l nn i, ,.--l L,, ]t,_:J LJ -l[]Ljr, lun
5. il nLl [:J i-- ll ,l [-*;J :lrJL_] t - lil[J
6. t; t-ll l tl l- ,-..lr;,'-l [, ,-J i -.]tl[Ji-, ]nn
7 n nL, I [:] r,,-ll[;J t* ,l Llnnr,, l[-lu
I [J nn t,l [*,][,-, .l [.,-_:] [ln[JI lu[]
9. m nm Ll [-,li-,' l r:- ,--lI L r .. \ l t 1 l rllnn [, , I[, lE-],
í0 [J l l[- ,

rl.
'r-l [*aJt, ,,1 f-:r--_l

lrtL' [Jn[] 1-l[]n'
11 n [ln i, 'l i, ,;t ,;-r [,:J TJLJN I;IIJLJ
12 n nn t,. l i ,-lLJ t:ll_ln[]lln
13 m nLl [-] [;-Jt--;l t--, ,l t-_ lnLJr-Jnn
14 m Lln [;l i ;;lt_;-;] tl t- ilJn[,ln[J
15 n L]L] [-] L,,ll-- J l--'l r- l[]nm[Jn
1t t-l n,[J [_J [ ,lt_-l [il [lnn[- l[Jt'l
L] [--_l r--r:L,l.ll Ll r,---,lll l - 

-::.:--.. ---1
",,ti ' 

, 

'

Il[']nnl[n.
18 m n[J [:J [-l[,,1 r--:J [J[]n[;-]nn
19 i:l irn ['] [,1r,-] [;;.-] [-][Ju l-]t-llr
2C I,l [lL.l Ll rlL ,'-l tl:J Llt]nr;l[]n


