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FŐ utca 1 14.

918,t
ÜgyÍél neve: Szigetköz_Mosoni-Sik Leader Egyesület
Ügyfélcíme: 9181 Kimle FóÚl114
MVHregisztráciÓsszám: 1004334183

Tárgy: Kifizetési kérelemnek részben helyt adÓ határozal
Ügyintező: Dávid Andrea

Támogatási halározat i ratazonos ítója 1 083 1 38798

A14112008' (X' 30') FVM rendelet alapján a HelyiVidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyiakciócsoportok részérenyÚjtotttámogatás
jogcínnre, 2009 03.'16 napján benyÚjtott 2051322964 iratazonosító számon nyilvántartott kifizetési kérelme tárgyában azalábbi

hozom: 
határozatot

A kifizetési kerelmének az alábbiak tekintetében helyt adok:

A határozatom alapján a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek es a LEADER helyi akciÓcsoportok rószére nyÚjtott támogatás jogcímre 2009.03.16
napján benyújtott kiíizetési kérelme az elszámolt bruttÓ kiadás alapján 2753282 FI' azaz kettőmillió-hétszázötvenháromezer_
kétszáznyolcvankettő forint támogatásban részesÜl.

Ajóváhagyotttámogatásiösszeg3.tengelyrevonatkozórésze 1860213 Ft,azazegymillió-nyolcszázhalvanezer_kétszáztizenhárom forint,
melynek 75 százalékát az Európai Mezőgazdasági és Vidékfej|esztési Alap, 25 százalékát a Magyar Áltam nemzeti koltségvetése
Íjnanszkozza.

A jóváhagyott támogatási összeg 4. tengelyre vonatkozÓ része 893069 Ft, azaz nyolcszázkilencvenháromezer-hatvankilenc íorint, melynek 80
százalékátaz Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési AIap, 20 százalékáta MagyarÁllam nemzeti költségvetése ÍinanszÍrozza'

A kiíizetési kérelmét a íennmaradó összeg tekintetében az indokolás részben meghatározottak szerint elutasÍtom.

A támogatás összegét a Mezogazdasági és VidékÍejlesztési Hivatalnál vezetett ügyfélregiszterben nyilvántartott bankszámlájára rendelem
átutalni'

A határozathozatal időpontjában az ügyíélregiszter nyilvántartása szerint számlavezető pénzintézete: DUNA Takarékszövetkezet 
'Bankszámlaszáma: 58600269-1 1 165835-00000000

Tájékoztatom, hogy a HVK vagy LEADER HACS cím lH általtör1énő visszavonása a támogatásijogosultság megszűnéséteredményezia Helyi
Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciÓcsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfe]lesztési támogatásrÓlszólÓ 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyÚjtott támogatás részletes íeltételeiről szÓlo 141I2rjOB. (X 30 )FVM rendelet 8 $ (1)bekezdése értelmében'

Amennyiben a művelet a kozbeszerzésekről szÓló 2003 évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozik, akkor a közbeszerzési eljárás lefolytatása a
támogatás igénybevételének feltételét képezi, ennek hiánya, illetve nem a jogszabályoknak megfelelő mÓdon történő lebonyolítása esetén az
ügyfél által igenybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül, és azt köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének

www'mvh'gov.hu 
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megfeIelő kamattal növelten visszafizetni.

Határozatom ellen' az annak kézhezvételétcjl számított tizenöt napon belül a Mezcigazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szervéhez
cimzett fellebbezésnek van helye, amelyet az [/VH MVH Zala Megyei Kirendeltség ( 8901 Zalaegerszeg PostafiÓk 142 )kell benyújtani'

Határozatom ellen benyújtott fellebbezéshez kapcsolódóan illetékfizetési kötelezettség nem terheli.

lndokolás

Az ügyfél 2008 1 1'28 napján támogatási kérelmet nyújtott be a MezcÍgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH) Az MVH
2033352613 azonosítÓ számú döntése értelmében támogatásra vált jogosulttá, amelyben tájékoztattuk arrÓl, hogy a támogatás pontos

összegéről a kifizetésről szóló határozatban dönt az MVH' Az ügyfél a kifizetés igénylése céljábóI 2009.03.16 napján kifizetési kérelmet
nyújtott be.

A kérelem vizsgálatával összefüggő eljárásom során megállapítottam, hogy az alábbiakban felsorolt tételek az alábbiakban foglalt mértékben
nem felelnek meg a támogatásra jogosultság íeltételeinek, ezért azokat elutasítom az alábbi okok alapján:

'A Tétel Számlatétel Eszköz/ Elutasított Megnevezés Mennyiség lndokolás
SorSZ azonosító tipusa szolgáltatás összeg

azonosíti

5 2 VTSZ 4820 1 jegyzettömb 2 Az ügyfél 1 Fltal többet igényelt, mint a számla

nettÓ összege.
18 2 VTSZ 1701 1 kr' cukor 1 Az Ügyfél 1 Fltaltöbbet igényelt, mint a tétel nettÓ

összege.

Haiározatomat a közigazgaiási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó|ó 2004. CXL' törvény (továbbiakban: Ket.), a

mezőgazdasági, agrár-vidékíejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről
szÓlÓ 2007. évi XVll. törvény, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szőlő 2312007. (lV.17.) FVM rendelet, valamint a HelyiVidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi
akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szÓló 1698/2005/EK
tanácsi rendelet keretében nyÚjtott támogatás részletes feltételeiről szÓló 141/2008 (X. 30.) FVM rendelet rendelkezéseire alapítotiam.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatóságának illetékességét és hatáskörét a Mezőgazdasági és
VidékíejlesztésiHivatalrólszolő25612007.(X'4.)Korm rendelet3.$(2)bekezdéseésaz5 $(3)bekezdésd)pontjaállapítjameg.

A határozatom elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 9B. $ (1) bekezdése biztositja, az elciter';esztésre rendelkezésre álló határidőt a 99. $ (1)

bekezdése rögzíti'

A felIebbezési eljárás ilIetékmentességét a mezőgazdasági, agrár_vidékfejlesztési, valamint haIászati támogatásokhoz és egyéb
intezkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szolő 2007 . évi XVll. törvény 74' $ (a) pontja állapítja meg.

www.mvh.gov.hu 1385 Bp. 62. Pf:867 Tel.:06-1 -374-3603, 06- 1-374-3604
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Kiadmány hiteléÜl:

A Íentiekről értesülnek:

1.:Ügyfél

2.: lrattár

Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatósága
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lntegrált lgazgatási és EllenŐrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít B betétlap
BenyÚjtandÓ a kitöltési útmutató szerintI

D0035.04

L004334L83
1083138798

2 - Dátum és aláÍrás
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lntegrált lgazgatási és Ellenórzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖSszesÍt B betétlap
BenyÚjtandÓ a kitÖltési útmutató szerintI

] - AzonosítáSi informáciÓ

1004334L83
1083138798

2 _ Dátum és aláírás

Azaláírásdátuma: t'go3 m m Szi
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sorszáma azonosÍtó ttpusa (E/S) 

kulcsE EJ E Felr- J W Ll E pn ree.-, ;;mEJ E Fp13_JffiLf ilEilffiE] il E l.9?4-] ffi Er Eil m Flí=-=EilfJ E Feo,4-J@Ef Eilmffi-Em E mo,1 

-JffiLf 
Eqf trpfffitEiltrT EMJMNEEilffiEJEJ E Fpo,r_lffiff EilffiffiEl]E E FeoÍ-]ffiErEmffirmEn E Ee-rffiLrilErffi=tu-lEJ E mip-I@ErEilmffiEEI E Fple-J@nEf mffi

mJEf E re0,1 ;l;lffiEiflmEtffi
lzt llz, I El lorrr ,'lffitrj@lmFrqq;,,1
trJv:] E BT' ''- ' ]ffiErilMEíq- ltrl EJ E Bo,L,- :,-l m] Ll il EJ mfl ,,;
i-lzl llz I El lsrqr ,l,lffif lEmFpz,,];EfJ E [1p1q--JmLtEllmE?!*,*l
Em E [3É0''l' '.lmL]ilmbÍ==ilEl E Bor,-, ,,1 @LlE_lmEpq-1 ,-lEEJ ErlÍq1-IffiElEEilmr
Em E m01 l,lWE]EilEilFír----_rEilil E FOi-, ,-lffi]EjEmFpq,,--
EEI E Fer{-,,]@LlE[]mE'- ,1Ee-lEl E Feoil,-;mLlEmFpff,, ;
lzp I lz I E Fe?o_'l@E_l E mho_,-EEJ E Feqt,, ,-lffiElE[]mlF?'--,I
Ef EJ El Few-]@ElElEilm'p,,ll
L'i,.l'i 

^--uo 
l-t,..,.'u-d.| 1C91 O'f{c Á.j

tL,'""}n ú'Úc>Í a,'t'. "t.rl ]- n 
'.i\l

i



ilt il I ilililt I illllilil|il ilil I ilt
lntegrált lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖSszesít B betétlap
BenyÚjiandÓ a kitöltési útmutató szerint!

1 - AzonosítáSi informáciÓ

Támogatási határozat

iratazonosítója:

L004334L83
L08313879

2 _ Dátum és aláírás

o
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lntegrált lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitÖltési Útmutató szerintI

] - AzonosÍtási informáciÓ

L004334L83
1083138798

1c 9É.0'{co b.}
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P.H.

2 _ Dátum és aláíráS

Azaláírásdátuma: E!'' E3 E3
Ügyfélaláírása:

3 - Személyijuttatá5ok
Munkavállaló nevel AdÓazonositÓ jele:

't. 2. 3. 5. 6. 7 I
s

or

''A'' srrszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

Személyijelleg juttatás

JogcÍme Összege KozteÍhei

Elszámolt Személyi

ösSzeSen

Pénzügyi telesÍtés id ponla (év, hÓ' nap)

Juttatás KÖÍeher

t. E] mm EJtííl F/6pll [-l F/6p;l Fímmmr;[J[J
2. EíJ i,ll m EJ'ííl n1q4,;t, , ]l n8{; TEfiEJMT,' l[]N
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5. [J -ll,-l rl r--'lT, ,,l'l i, -;-l lr[Jnr,;nnm _Jn [:J l,-, ;;llt;;'l [,-, 'l -, ;nnr,rnn
7 [:J -1il I I r, ; lt,-, ;; rJ ,;][]nItnn
I. [-] ln i',l [-Jt;, ;ll t;, .l ,-lnnr, -lnn
9. m ]tl t, .'-] r,;,Ir_-l [-l ,-l r[]n[]n[J
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1i m nn i, -_-] t -,ll;_l ,lnn[ ,tl]n
13 m nn t_l t, ,,1 [,,-l t, ,,-'l t,tnnLlnnm [Jn L l] T, -l[,,; t, ,l r-tLtnr,r[Jnnn t-l t, ,,1[,1 t, , ,,r ;:]LJNLTLJTJ
í6 n JiI I,' '] [:JEJ t; ,;r llJnnLlnlJ
17. m ln l l t, ;;;rt_J L;,;l lrnnLlnn
18 m l[J tl [, ;,lL,,-'l r,;; [-]un[-tnn
'nl LJ nn L;;-l t_-l L,-, ,' l ml r;ru[J[-;lnn
,.l L] nn [-l [- l[:,'] t-,-l'l i,;nnr,lllLr
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lntegrált lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla_ és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitö|tési útmutató szerint!

] - Azonosítási informácio

2 _ Dátum és aláírás

L004334L83
L083L38798
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Azaláírásdátuma; 

'E!íE E3 E3
Ugyfélaláírása:

3 _ Személyijuttatások
Munkavállaló neve: ]

L f a-i /-e-Cit ,', tu
t ., -^ rl

/(i "'r-Li ,. nt'' -

P.H.

1 2 3, 4 5, 6. 7. 8.

S

or

"A'' Sorszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

Személyijelleg juttatás

JogcÍme Összeqe KÖzteÍhei

Elszámolt személyi

ÖSSzeSen

Pénzügyi teljesÍtés id pontja (éV, hÓ, nap)

Juttatás KÖaeher

Esl dE3 Em Fpqt;[-l Fpqq ,l ,sqtmmLlnn-
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5 m -ln n] n-J[;-_J [,,ll t,tunI l[]n
6. r,ln i l t, ,;L --l [, ;, l ,t[]n['.l[]nLI ln ] .l l-,,-;r, ;,; t-J ,-runr,tnLl
I [-J lJn [-l L;;[ :t lr[Jt][t]L-]nn nil m L ,lr;:l [;-I T;nnr,t[]n
lc tJ _Jn I t,l I ttnll r;tl r,luur,lnn
1 i-l Jn t, .'l 1,,-, ]t;J nl] ,r[Jnr;n[,r
12 m nn t;ll r, ;,;r ]l i, -,-l ,t[Jnt,lnn
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14 nn [l r;;L,,'.] -;run[-]LI[J
'l [_J [J tt [-l i__] [;,; [;J [rnnr,;L]n
'ul [_J [Jn r,l t ''lt -t] r,-l'l --Jn[J[,;nnm nlJ i,l t=, ,-, l[,-'l [-J r-'Jn[J[t[Jn
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lntegrált lgazgatási és EllenÓrzési Rendszer

Számla_ és bizonylatÖsszesÍt D betétlap - SZemélyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitoltési útmutató szerint!

1 - AzonosÍtási informáciÓ

Támogatási határozat

iratazonosítÓja:

L004334L83
1083L38798

Szígett<ti

IEÁnl - Mosoni-sÍk
f8yesÜlet

AdÓazonosító jele:

Ugyfé| aláírása:

3 _ Személyijuttatások adatá.ij
Munkavállaló neve: lL

P.H.

1. 2 3. 4. 5. 6 7

S

or

"A" sorszáma Tárgyid szak (éV,

hr)

személyijelleg juttatáS

JogcÍme Összeqe KÖzterhei

ElsZámolt személyi

osszesen

PenzÜgyi teuesÍtés id pontja (éV, hÓ, nap)

Juttatás KÓzteher

Eil !Jm R.l EeqTlf ,;Il tr6r -aJ Esq3mmf, l[]n
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ilt il I ilililt il lllillillilt ilt I llt
lntegrált lgazgatási és ElIenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordÍtások

BenyÚjtandó a kitöltési útmutató szerintl

1 - AzonosítáSi informáciÓ

L004334L83
1083L38798

Ügyfél aláírása:

3 - Személyijuttatások adatai
MunkavállalÓ neve: AdóazonositÓjeI., 

m

P.H.

1, 2. 3. 4. 5 6. 8.

s

or

''A'' sorszáma Tárgyid szak (éV,

hr)

személyi jelleg juttatás

JogcÍme Ósszege KÖzterhei

Elszámoll Személyj

ósszesen

PénzÜgyi teUesltés id pontja (éV, hÓ, nap)

Juttatás Közteher

Lp.l mm EJlí-l F70'B'; 'l nJ itio.Ell tsqlEJmLl[]n
2. Ell Úm lcirnl EFq ,-ll f;;l Fpo--; z,qo3ffiE r, .-lLJ[J
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ilt il I Iililil ltllllilil1ilt ill I lil
Integrált Igazgatási és Ellenörzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap _ Személyijelleg
ráfordítások

BenyÚjtandó a kitoltési útmutató szerint!

1 _ AzonosÍtáSi informáciÓ

U gyfél-regísztráciÓs szám :

Támogatási határozat

iratazonosítója:

2 - Dátum éS aláÍrás

1004334L83
1083138798

Azaláírásdátuma: E'q9 m M u"jq

Ugyfél aláírása:

3 _ Személyi
MunkavállaIÓ neve:

| í.,ji *if ,-Ü rr ['.:
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E8yesület
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2. 3. 4. 5. 6. 7 I.
s

oÍ

''A'' Sorszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

Személyijelleg junatás

ÖsszegeJogcÍme Közterhei

Elszámolt személyi

Összesen

Pénzügyi teuesítés id ponqja (ev, hÓ, nap)

Juttatás KÖzteher

W] 9J bJ EJKí] W,*lr' ;,'l W::: J Fgq9mmr;[Jm
2 Fe.] mE3 ló,Jri.-l ríqa.,l I-' ', l IrieJ,ll EieqmEJ[;LIu
3 m Jtl r; r, ;[;,J l ,,;.l lrJnt tnn
4 m _Jn I ''l l;l[;-I t, ,,,'l rtnni,'-lnn-
5. LI -JtJ l;, 1 r, ;,'l[,- ll [,,; -,]t]ul=;[Jn
6. m _Jn L;t L ,';[*] r, ,,; ,;'lnnrtllLl
7 m []n r,t r;t[;t [,-, t rLJnt-lJnrr
8. lLl r, ; l t_:lr, ,-l -,rn[J[, ;rtJn
9. m .'tn I ' l t_l[,,1 [], ,l *][]nt,tnll
1( m -]n i,-t i,-, ;l-, --; r;,t I l[Ju[rnn
11 [-J ln r 'l r, ;-1 t,,-,l ra,;l ,;[]nL,.lnn
12 m :JN l l [_lr;] [--l ,tnnr, t'luLl
1 n .]n L lll t- ;; l-, --' l r, ;, ,-l r l[Jut ,-.l[-jn
14 n [J r] r ,l r, ,' l[_ J -, ,-t [run[-'][]nL] nn I '-J t, ,,lr*l t, ;;,; r, ' lniJr tlln
1ö L] nn [-l [,,l[_; t, -; r lnnLlnn
7 [J _-ln [;r t;l[, ;t r ,-t ;lnnr,rn[J

18 [J nLr r,l L-l[ ,,-l ,,][JnLlnn
1S m nLr l.; L-l[;J -;']nn[;tnn
*l L-, l _Jn r 'l t;tl ;t ,t][Jnt l-'lnn
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ilt ilIilrilil ilililililIfi iltIlil
D0037.03

lntegrált lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitöItési Útmutató szerint!

1 _ AzonosítáSi informáciÓ

L004334L83
L083L38798

jele: n

P.H.

2 - Dátum é5 aláírás

Azaláírásdátuma: E'q9 m M
Ügyfél aláírása:

3 - Szemelyijuttatások

MunkavállalÓ neve:

2. 3 4. 5. 6 7. 8.

s
or

''A'' sorszáma Tárgyid Szak (éV,

hÓ)

Személyijelleg juttatás

]ogcÍme Összege KÖzterhei

ElSzámolt személyi

0sszesen

Pénzügyi teuesÍtés id pon!]a (éV, hÓ, nap)

Juttatás Közteher
'| Eil _9JbJ EJKí] l5p5'4- l[ ' ]; FesÉ' ;''l |'íE]lE3mr '][Jn
2. m tJn t, ''l L;a lt;,-';] tl -J[Jntl[]n[J ln I i, ,;l[:J t; ,-'ll tL__lnt, ;uL]n nn t--l r;[_l ntlnLln[j
5. m nn [l L-;| ,-';l mt t,;unt;lnn
6. [J _Jn i It, ,;[,-; f;,-, ; L, lnui,lnn
7 [_J It-l I l,l r, , ,l l=--l,ll [-, a,l t,;nnIl]nn
I [-] -ln t, .,l [;];n-J t;;t t -tnnr, l[]nI. [J :JN L 'l lT,-l[;,t r, ,,-; ;Jnnt,,-liJ[Jm JN r, ;'l L -l[,,-t ;r[Jnr rrnil
1 m nn [l [,-, l[; l , l[]nt_ lnn[J ln tt] t;,;L ,;_] i-,-ll -, ;'lnnr]nn

Lrr i irn l''l r;tmJ r, ;, :l -lt']n[- lnn
1t m nn r,;,l i, , ,l-_-l r, ; ,lnn[Jnn
15 m []n LT r,,,l-lr ;-l r;; [l-lnl]t_ lnn
1€ n ]n I It;l[ ;; 'l ,lnnr, lnlJ
1 LI ln Ll t, ,,lL-,'.] rtnnL;n[J
'ul n ln r-'l [;l[-; l;:; [;nn[]nlt
1S [J nn Ll r;,;r; t [,,t; i,lnnI 'lnn
'l m ,ln [.' -l r,lm_J [--, 'l l[Jn[, l[J[-]
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ilt ilI lllilil illllillillilt ilt Ilil
D0037-03

lntegrált lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg
rálordítások

Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

1 - AzonosÍtási információ

L004334L83
L083138798

Azaláírásdátuma: Em EE M xgel
ÉF,q

2 - Dátum é5 aláírás

Ügyfél aláírása:

3 _ Személyijuttatások adatai
MunkavállalÓ neve:

i-,, art /24) t\4) rt' Li

\ "-Q-, "'{c D.7

P.H.

1 2. 3. 4. 5 6. 8.

s

or

''A'' SorSZáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

szemé|yijelleg juttatás

JogcÍme Ósszege KÖzterhei

ElSzámolt Személyi

összesen

Pénzügyi te!esités id pontja (éV, hÓ, nap)

Juttatás KÖzteher

Eil !,1teJ Em Ees6;[ ,,1 lzpqo, ,'' ] 'qíqmmr'lnn2. l6p l !,3 E3 lolrrrl Ffi;[,-l l tlÍq-*J zóóg]ffiEr'ln[l
3. L] _Jn t, ; l r,-;[-l t, ,;l -, l[Jn[,r[]l1
4 m ln r, ;,l t_l[ l ,,', ] ,tn,[J[, tnLt
5. ta'l [J [J l,; [_-l r--; [;;J t,'l[:]iJt,,-'lnn
6 m _Jn [;J [ ,,-lr, ;; t;;; mun[rnlt
7 t-J []n [-J [_ l[:.] r,, 'l-l [lunr,;[Jr,t
I m Ltn [] r-;r, tl; t- ,-l It-_tn t, -t[]n
r-l [Jn l I r___][ l l-;,:l I'*'']NLJM[JLI

10 L] _Jn t; [, ,;[;-.l ,;nnt;t[J[J
t-l l[J rt l, ;[l, ; t, , --l L'-lnnrlnnm -ln i .'l l' ,;La,ll t ;, ,-l r,r[]nmnl:t

1i m ]n r, ; L ,t[,1 t ;, ,-l LlnnLr[]n
14 m [Jn tlt_J[,;t r ,,'l r,rmnl;tiln
15 m n[J LI [-;r_J t- -l rllJnr, lnn
16 trl r,-; [J[; 'l ,,,llJnL_,lnn
'l n nn rl nJt ,; r;,1 -, ;]LJIJr;nu

'ul [:J .i r,l t ,l n;' ln-,_] Ln l 'lun[Jnn
1S [J Ltn t, ;;l t-, ;1.;l r ;,; -;l[]nrlnn
2A [J nlt t,l [ _ l[*l [,;,1 L -'lnn[rnn
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ilt ilI ilIilil illllillil]il iltIlil
D0037.03

lntegrált lgazgatási és ElIenŐrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesÍt D betétlap _ Személyijelleg
ráfordítások

Benyú.itandó a kitöltési ÚtmutatÓ szerintl

1 _ AzonosÍtási információ

1004334L83
108313879

2 - Dátum éS aláíráS

Azaláírásdátuma: mfi m E3
Ugyfél aláÍrása:

3 _ Személyijuttatások adatai 
j

Munkaválla|ó neve iÁdfu46r9sítÓ jele:

P.H.

'l 2. 3. 4. 5. 6. B.

s

or

"A' sorszáma Tárgyid szak (éV,

hó)

SZemélyijelleg juttatás

JogcÍme Összeqe KÖzterhei

Elszámolt személyi

összesen

PénzÚgyi teuesÍtés id pontJa (éV, hÓ, nap)

Juttatás Közteher
1. m ilm lqir-l Fp6sl[T,] Fp6,q l l 'íq3mEat.llnn2 m !,_t m tGrKr-l FplA-l[-;'l tp1Á-; zoóg]ffimr' ''l[]n
3 m ,ln r, ''l l=, , ,l-l [], lll [ _l ,r[Jn[ '-;l[Jt]
4 t:i _ltI Ll [l' ][,J I r r_l tlJní'-''lnnm _Jn t;;l [,,;m] [;;I r;rnnr,'- lnn[J n[J r; [.,lt;,] Ll ;-jLJnr,;Ll[Jm nn t l [ - lL , ,; l a-lnnr,lnn
I. [-J ][J m L,,;'lr, ,'l r, ,,,-t , ll , lilrtn[l
I tJ nn r, ',l [_Jl,,,'*l [t;,'l i, lnnt,lnn

[,] _Jn t, ;'l [;IL;;'l r, a- '] ,tnnrlllltn
11 tJ ,-]n I I n-Jnl-l [-,-; t tllnllr, l,_lnn
12 m nn ll r, ']n:J [--ll --:lnnL_Jnnm -Jn [,''l La;r, , 'l [-,1 , tlalnt,lnn
11 [l nn I ' l [_]r ; 'l t, ;, -l -, 'Jnll[__Jnn
1a L] ln t,-t T;, t [*] I'rrrrl

- lnn[_:][Jlt
16 [J nn r] L ,-lr;' l [-] _ lllnr,t[Jrl
11 L] _Jn t, ''l t, ,;alr l t, , , ,-l r l[Jnr,rnlt
18 m -Jn I 'l t;;lr, ; [;; [_ tnni lnn
1S m -J [J I I t*']t-, ,;, l [l.] -, ,][Jnr,lnn
,.l L- nn I I l--,1[-, ;;l t-,,; L.J[][J I l[Jt]
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ilt il I Iililil il lllililllilt ilt I lil
D0037-03

lntegrált Igazgatási és ElIenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖSszesÍt D betétlap - Személyijelleg
ráFordÍtáSok

BenyÚjtandó a kitöltési útmutató szerint!

1 - Azonosítási informáciÓ

L004334L83
1083138798

2 _ Dátum éS alákás

AzaláÍrásdátuma: E!99 m
Ugyfélaláirása:

3 - Személyijuttatások
Munkavá|laló neve;

L { ,lÁ /')'-.u t\'rj, n" t-

ld *wL ,{.u i l,'
I

"alsetk
{14Í)

Ájífs3noslto;ere:
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1 2 3. 4, 5, 6. 7. 8

S

0l

''A'' SorSzáma TáÍgyid szak (éV,

hÓ)

személyiJelleg juttatás

JogcÍme Összege Közterhei

Elszámolt személyi

ÖsszeSen

PénzÜgyi leljesÍtés id pon1ja (év, hÓ, nap)

Juttatás Közteherm i,l E3 EEí] |./6p' ,llmJ I 
37qe FsillEJmLJ['][J

2 Eú tr!m EJlííl ii1s'4;[' '-; l1íq{" ' ' l FsqiEJm L ltJLJ
3. nn I ' l [,,,-l [;, -l t, ,,,1 ,'-,lnLl[t[]u
n m L-l l ;l I l,l [_ ][ ,---l l-I l'-lun[]'Jnn

[:] [][J i ''l [;tl[ -l t,r[]nL'-']nn
6 [l nn r, l l L--lr, ;l l,;-; L-]nn[';ll[Jt]
7 IJ [J [J ll [,-;,][], ',l t, , ,;; [rnnl,l[]n
I m -lLl r;'l L-Jn-:I I,.l [,;[JnLJni;tm TN r,l L;,tL ;; [ ,,ll r,runL'-'lnnt; ln tll r, ,,-lm t:, I I :_:lnnt-lnn
1 L] ln [J t-_J[-l t-:-_-l --_lLJn [--][][J
1Z m _Jn t, l 1,,-;[;,; t, ,,-; - l'lnn [ ,-,-]iltlm [Jn T; m-:][;t -;runr,r[Jn
iJ ]i t [; r, ;;-lt ; r;-; r;[Jnr l[]n

15 m nn t, l'l [;::]t- --l r, - ' l r-lun[, l-lnn
í6 m -ln t, ,,-] t*I[_J r ,,,; - 1il_Jn[-rnn
11 tt l][J Lt t, ;;[, l L;,t -;nn[ln[J
''l [t _ln LJ r,,-;L ;;] [, ll ;rnnt;'lnn
'*l LI JN [, ,-] [,, -ll';-,_] [a, ,; ,lnnr, ;nn
2A m nn n l,;r_,_"] [,,; r '-lt'in[-tnn



ill il I ilililt illillilillilt til I llt
lntegrált lgazgatási és EllenŐrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltési útmutatÓ szerint!

1 - Azonosítási informáciÓ

Támogatási határozat

iratazonosítÓja:

L004334L83
L083138798

2 _ Dátum és aláíráS

s.2.5 r ,
A00az0n0srt0 lele:

P.H.

Azaláírásdátuma: 
E' 0| o'9 13

Ügyfél aláírása:

3 - SzemélyijuttatáSok

MunkavállaIó neve:

y I cu L l.}-ü 
^ü 'i 

' Íu
/:1

l'd.y \.u t4 
, '<4, ') 

.')

1. 2. 3. 4. 5. 6 1. 8.

S

or

"A'' sorszáma Tárgyid szak (éV,

no)

SZemélyijelleg juttatás

JogcÍme Összege Közterhei

EIszámolt személyi

Összesen

Pénzügyi teljesítés id ponla (éV, hÓ, nap)

Juttatás KÖZteher
I. Fa,l Et.J Em Fro,r,-',l[,,-l Fz6,r-l trqqtEJmf,' 'lnn-

[.] rJn t,'-.-l ra-tn;l Ltnnr,l[Jn
3. [J -Jil IJ [;,ll;-J i--, ,; -'][Jnr,']nn
4 n -lu [..l r, , l[,_] t;,t,t l--llnnt*]t]ll
5. l']tJ [l [,- l[, ,l t, r[Jn[;ll[]u
6 [J []u i--J [;-Jr, ,; l t, ;, ,-' l I luu[- '-lLJnm nn ['' 'l L;lt;,; i_J t,lnni-,;n[l
8. L'r -]n L-l mJt*J [.i,1 L'Jnnl-, ln[J
9. tJ I ',l t_J[, :l r,' l , ,tnLJr,l[Jn
't0 L:J nn [ ';l t ;]L,J ta] _ltln r,ll_lu

JtJ l-, ' l r_:l t_ I ,lnnLlnr.l[J nT l
J-l'l rl t'-,l t_l[_] r--, ;l lt]u[Jr,'-'l[Jn

[J JN [:] [-,][;l m:l r,rn[JItn[J
14 m nn rt [;;Ir;-''l ,tnn[tnn
15 [J _Jn t- 'l i, ;;; [l;; t;; Jnnl,lLtn
1€ L] ln l' .l [_lml -, ,,lnnllnil
t7 [J mn T, , l [;][_l r,tnnr, ;tnn
18 [J nLr [-] n]r;,.-l l=, ,,;l r l[Jn[tn[J
10 n nn [J L:;][-,; [, ,,1 t tunl t[J[.]
'l m [J l-l [l [*lmj [,-,; ,ln[Jr,lLrLJ
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ill ilIil1ilil iltilil1il]ll ilt Iilt
D0037-03

lntegrált lgazgatási és EllenŐrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

Benyujtandó a kitöltési útmutato szerínt|

l _ AzonosÍtási informáciÓ

L004334L83
1083L38798

2 - Dátum eS aláírás

Azaláirásdátuma: Eíq9 m M'
Ügyfél aláírása:

3 _ Személyijuttatások
Munkavállaló neve: l

I

;Buii343/_1:::, 6rt r?
?,fiftEonosítÓ jele:

1. 2. 3 4. 5. 6. 7 I
S

ol

''A'' sorszáma Tárgyid szak (éV'

hÓ)

Személyijelleg juttatáS

JogcÍme Ósszeqe Közterhei

ElSzámolt személyi

ÖssZesen

Pénzligyi teUesÍtés id pontja (év, hÓ, nap)

Juttátás KÖzteherm mm lcJKr l Fpqql f, , . l Fps,q , l FíqlD3m [:]nn
2. [l -J tJ l '''-] t, ;l ,lt,,,; r, ;, .l mnnr;nll
3. m J[J r'l m[-ll'l L,-; r, ;unrtnn
4 m Ljn [l n_Jt-, ,,1 r,ln[Jl=, lut]
5 LI [Jn t*J t ,''lr, ,'-l [-; ;rnnr,,- ]nn
6 tJ L-ln rJ m-l[,,; L, l tnn[ttJn
7 L] LJN [] [* 'lr--ll l-, ,,- ll - ;]u[J[li]L-l
8 m nn t, ';l t_ll ,,1 [-, l -, ;rnnL, lnn
I L-l _t[J i -'l t-;;r, ,l T; ;,r 'lnn[ln[J
1f m ln [l-l rttn_J l=, ;l l mnnt;llJnm ln l=l l-1, ,l[ ,;ll ,lnnLltJn
12 m tJ tJ t, ''ll,-;;f, ,l r,l -, ;n[JmtJ[,1
1r [] _]n r, ; l [,,]n_I lrnn[l 'lnntJ nn rJ r , lt,,,;'-] t, ,,; r r_Jn[Jr,l[Jt,tm nn ta] t,-, '' lu,.l t;-l [r' lLJnr ,'][]n
íf r,l nn _l i, -.'][,-l t- l ] t-;r[]nr, lnn
1i [J ln LJ L,:lt-,; [;J ta;[Jn[:_]nn
1€ m _Jn L''l l;'lt,,l [;-ruLJr, - lnn
'nl [J ---l[l [;] l=, ,,;[ ,1 r;,-;

-ln[J[, 
lnn

20 m nn t-,l [*;lt, ]l [ ;; -l t,l[Jn [:_Jl-][J
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lntegrált lgazgatási és EIlenŐrzési Rendszer

Számla- és bizonylatöSszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordÍtások

BenyújtandÓ a kitöltési útmutató szerintl

'l 

- Azonosítási informáciÓ

Ü gyfél_regisztráciÓs szám :

Támogatási határozat

iratazonosítója:

L004334L83
108313879

Ügyfél aláírása:

3 _ SzemélyijuttatáSok
MunkavállalÓ neve: ]{&üeogositójel. 

n

P.H.

2. 3. 4. 5. 6. 1 8

S

or

"A'' sorSzáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

Személyijel]eg juttatás

Jogclme Összeqe KÖzterhei

El5Zámolt személyi

Össze5en

Pénzügyi teuesÍtés id ponla (éV, hÓ, nap)

Juttatás KÖztehertrl tr! EJ |úBEnl t'pqoqo'l m' .l lap?4?q-''l Eíq;lmEFj'Elmm
2. tsI ilEJ EiKHI f6pqo;ml Fpop;;; t'gílEJml=;lnn
3 m !,! b7 |ÚBFBI PWaL lW4?tl Fpzqzs,l

'qq'mE]Fíq,lmE4 m MM iÉÍlí|J"l Fpqo]l[- :-'1 Edop,; .l Fif qtmmL--lnn
5. m EM EJKrI Vrr:l[-l I1iií::l lttqiEJmt l[]n
6 m nn ll [;;]L;,; r, ;,-, l , , , tL-,lL_J r,'-']nn
7 m _ln l=,1 t---lmJ [], ;; r, ll_lnr,;nn
8. tt In r I T;lt,,,''l [, ,-;] ,;tlnr rltn
I n -]Ll r'-l [,-, lt ,t.-l t-t lEnmn[J
í0 m Lrt ,I [l [,-, ;t--,; I ,-;,l'l -, lt;]nn]nlt
11 m tJn LJ [,-lll ,--l l,r' r, 'l '-']nnr,lnnm -J [J t l [-, ;;L*;t t- ,;l [tun[, lnn
[J t tf l

lL, l L,'l [, ;.l[--a;l [,,,-; r, tnn[ll]n
1L [:] nn t,l t_]1,,,-l t, lnnr,- 'lnnm [Jn Ll [;,lt_ ] t;,r'l -J[Jnr' lnn
í6 i-l ln [_] [,- '][:J r, ,;;t -, ;ttnr,rn[Jm rtl [;,l t_ ][-] t ,,-'ll ;-l[Jt][-Jnn[J ]L l t, ;'l [ ,-li_ l L,,; .l -, ;nnL;lun
19 m ]n Ll L;,;l[;l i-, ;,-l r,tun[r[Jn
20 m nn [; i-, ,,- 'l[;-. l t;t [-lunrrnn
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lntegrált lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

BenyÚjtandó a kitÖltési Ütmutató szerjnt!

1 _ AzonosítáSi informáciÓ

L004334L83
r.083138798

P.H.

Ügyfél aláírása:

3 - Személyijuttatások ada

MunkaválIalÓ neve:

i. 2. 3. 5, 6. 7 I.

s

0í

''A'' Sorszáma Tárgyid szak (éV'

hÓ)

Személyijelleg jutlatás

JogcÍme Összege Közterhei

Elszámolt Személyi

Ö5szesen

PénzÜgyi te|jesÍtéS id pontJa (éV' hó, nap)

JUÍtatá5 Közteher

hil .qJbJ MBEBI Feo,oqq 
_l 

Eeqop ''l Epq6pq I Er,siEJtril bmmmhl ME EBry-l l6pqo-ll L;lll Epo,o- ' l zíí']ffimr l'lnL.l
3. ppl mm lMgÉnj rc0'0p0_ ] EeopL-l treqopq''_l tqí;lmEZ FsElmm
! W:] !-:lLe7 fErKHl Fpqo;'-l [--l l60op, , l 10í'mmL'-Jnn
5. m Elm MT Eelp;f-,-l,] Fe1pl, ,'l ltrrqmmt-tnn

ELI ilm trKrl @_-Jt, ,:-'l bpaffJl EIJstrIEJ L' lTJN
7 IelJ 9J E3 tGEpTl m.-Jf;,,1 Ezg!,--l milb,fmr lnn
I W:] mEa lqEpfl trr,s l t, , ,--l t4rÁ 'l'l tqqtffimt-l[]n

r,,l []il t, I r, ,,-';lr; [,-, 'l [-;nnllltJnln mj t;,''lr;,l-l [_i ,;[;]nr'-,llln
11 [-J LJN [; t_--l [; l t;;,.1 ll-_ll-l I lLJn
1Z m [J L,I r,;'l [;IL,,; l- ,;;.ll ,-lnnrr[Jn
1: L] nn l l l-l, lr, ;'] - .lnnr;,rltn
14 n nn rt L t[,;l t, ;-t ,lnr.lIlnnL] _ln [l [-:]r, t,t t_;_l -;r[Jnr,l[Jn
16 L] ,ln i ' l t* l[* -'l [ ,,,-l nllJnLlnf,-l
17. n ln L--l [_-:Jt-_J-] [, -'] [;, t[Jn[J[]l-,t
t,'l n[J [l [* ll';'] [;;t alnnllrnn

''l l;l ]n LJI [- ']r;,t l;,l;ll ,tnnrttl[J
,l [:J nn [-l [-JmJ t-, l [ ' ]nntl[:]n

y'' r a-,(- í/.1il f'a,\' tru
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lntegrált Igazgatási és EllenŐzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖSSZeSít D betétÍap _ Személyijelleg
ráfordÍtások

BenyÚjtandó a kitöltési útrnutatÓ szerint!

'1 _ AzonosÍtási informáciÓ

L004334L83
108313879

Azaláírásdátuma: 
|'p'qb] E3 E3

2 _ Dátum eS aláírás

Ugyfél aláírása:

3 _ Személyijuttatások adatai

MunkavállalÓ neve: jele: n

P.H.

t. 2 3. 4 5. 6. 1 I.

S

or

"A'' sorszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

Személyijelleg juttatás

Jogclme Összege Közterhei

Elszámolt személyi

öSszescn

Pénzügyi teljesltés id ponqa (éV' hÓ' nap)

Juttatás KÖzteher

Eil Le-i taJ MBER_I Eío,09q ' ] l'?30a l !e4qpq- l trE.3EJm E,oiSmm
2 m DJM ml Fpo,q;L-J Fpqo,-l 'ó'q'mm[.-lf-]nl4p I E3 E3 MÉFB] ll';lo,oaq 'l lry3pa-'l Ee?9pq,l píq;lmmEEq'lmm
4. m fim trKHl l6pop,l[ -l l6pq0-, l amEJm[_J[Jnm ilE EKTI Eí0'5al t';;l t'ío'5+ ' l 2 o {tF ?m t,lLJn
6. l,,.l .]n LJ [-* -;[, ,l [,;l lrnnrll]u
7 LI nlJ I I L_,It;;,l [--t l Tr[][Jr,rnn
8. [J nn L l t;lm [;;,; lnnl'-'-lnn
I m ln i;J t;lll[._l r, ,,1 rltJn[rnn
10 m nn l r r, ,,lllr, al LJnIJr,'-']nn
11. LI ln nl t-llr;,,-l L--] ll-_ll,_l I lLJn
12 m nn Lt'l [,,;r '.l taa, ;l r;[Jnrl-lnn
1 [J [Jn l,; t, ,,-l[_ J i t_lnnL'-l[Jn
14 n _Jn l=;'l T*lr, -l t-,,,,] r,lnn[, trnn
15 tJ I[J t-; [_,--J1,,-; l-l llnnrlnn
[J nn [, ,'l r .j[-l i,,; [rmLJr,.,lL]Lt

'l m [Jn l,; [;[;l l-, ,,1 LlulJ I 'll[Jt,l
18 LJ tJn [lt r, ,,-'llL_:J [-l ,lnnltnn
1S m nn r, 'll [,;l[ ,-t r, ,,; lnnr,lnLl
20 m n[J rl [-Jl=, ;,1 [;; --J[Jnr;nn

; f ,...t tt-r.-,-.,
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