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10e3526e23 RL Bg01 008 540 092 6

lktatószám: 207l2oo1tgl2ol2o08 Szigetköz'Mosoni'Sik Leader Egyesület

Fő utca 1 14,

91 81

Ügyfél neve: Szigetköz-Mosoni-Sik Leader Egyesület

Ügyfélcíme: 9181 Kimle Fő út 114

MVH regisztrációsszám: 1004334183

Tárgy: Kifizetési kérelemnek részben helyt adó határozat

Ügyintéző; Hunyadi Eszter

Támogatási határozat iratazonositója'1083138798

A 141/2008. (X 30.) FVM rendelet alapján a Helyi VidékÍejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciocsoportok részére nyújtott támogatás

jogcímre, 2009 04'23 napján benyújtott 2060337904 iratazonosítÓ számon nyilvántartott kifizetési kérelme tárgyában azalábbi

határozatot
hozom:

A kifizetési kérelmének azalábbiak tekintetében helyt adok:

A határozatom alapján a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtott támogatás jogcímre 2009 04 23

napján benyú1tott kifizetési kérelme az elszámolt bruttó kiadás alapján 1501003 Fl, azaz egymillió-ötszázegyezer-három forint támogatásban

részesül '

A jováhagyott támogatási összeg 3' tengelyre vonatkozó része 1014130 Ft, azaz egymilliÓ-tizennégyezer-egyszázharminc forint, melynek 75

százalekát az EurÓpai Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Alap, 25 százalékála Magyar Alam nemzeti költségvetése Íinanszirozza.

\- A jóváhagyott támogatási összeg 4. tengelyre vonatkozó része 486873 Fl, azaz négyszáznyolcvanhatezer-nyolcszázhetvenhárom forint,

melynek 80 százalékát az EurÓpai Mezőgazdasági és VidékÍejlesztésiAlap, 20 százalékát a Magyar Állam nemzeti költségvetése

Ílnanszirozza'

A kifizetési kérelmét a ÍennmaradÓ összeg tekintetében az indokolás részben meghatározottak szerint elutasítom.

A támogatás összeget a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál vezetett ügyfélregiszterben nyilvántartoti bankszámlájára rendelem

átutalni

A határozathozatal időpontjában az ÜgyÍélregiszter nyilvántartása -qzerint számlavezető pénzintézete: DUNA Takarékszövetkezet

Bankszámlaszáma: 58600269-'1 1 165835-00000000

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

Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciÓcsopot1ok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapbó| nyújtandó

vidékfejlesztésitámogatásrÓlszólÓ 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtotttámogatás részletes feltételeiről szoló 14'112008 (X 30.)

FVM rendelet 8 $ ('1)bekezdése értelmében'

Amennyiben a művelet a közbeszerzésekrcjl szóló 2003' évi CXXIX. törvény hatálya alá tadozik, akkor a közbeszerzési eljárás leÍolytatása a

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

Ügyfél által igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősül, és azt köteles a mindenkorijegybanki alapkamat kétszeres mértékének
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megfelelő kamattal növelten visszafizetni.

Határozatom ellen, az annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Mezőgazdasági és VidékÍejlesztési Hivatal Központi Szervéhez
címzett íellebbezésnek van helye, amelyet az MVH MVH Zala Megyei Kirendeltség ( 8901 Zalaegerszeg PostafiÓk 142 ) kell benyújtani.

Határozatom ellen benyÚjtott ÍelIebbezéshez kapcsolÓdóan iIletékfizetési kötelezettség nem terheli.

lndokolás

Azügyfél 20081']'28 napjántámogatásikérelmetnyújtottbe aMezőgazdaságiésVidékfejlesztésiHivatalhoz(továbbiakban:MVH) AzMVH
2033352613 azonosítÓ számú döntése ér1elmében támogatásra vált jogosulttá, amelyben tájékoztattuk anol, hogy a támogatás pontos
osszegéről a kifizetésről szóIó határozatban dönt az MVH' Az rigyíél a kiíizetés igénylése céljábÓl 2009.04 23 napján kifizetési kérelmet
nyújtott be

A kérelem vizsgálatával összefüggő eljárásom során megállapítottam, hogy az alábbiakban felsorolt bizonylatok és tételek nem felelnek meg a
támogatásra jogosultság feltételeinek, ezél.azokalelutasítom azalábbiokok alapján:

Oldai 2

'A' Tétel Számlatétel

SorSZ azonosító típusa

Elszámolni Megnevezés Mennyiség

kívánt

Eszközl

szolgáltatás

azonosÍtó'

lndokolás

3B SZJ 5510 633

i-encjszerieiü

gyelet

IFA

Nem elszámoihatÓ tétel

Nem elszámolható tétel

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szólÓ 2004. CXL' törvény (továbbiakban; Ket.), a
mezőgazdasági, agrár_vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb rntézkedésekhez kapcsolodó eljárás egyes kerdéseiről
szolÓ 2007' évi XVll' törvény, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósu1Ó támogatások
igénybevételének általános szabályairól szólÓ 2312007 ' (lV.1 7.) FVM rendelet, valamint a Helyi VidékfejIesztési Közösségek és a LEADER helyi
akciócsopor1ok részére az Európai Mezőgazdasági VidékÍejlesztési Alapból nyújtandó vidékíejlesztési támogatásról szóIó 1698/2005/EK
tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szólÓ 14'112008' (X. 30.) FVM rendelet rendelkezéseire alapítottam'

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatóságának illetékességét és hatáskörét a Mezcigazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalról szólo25612007. (X. 4') Korm. rendelet 3. $ (2) bekezdése és az 5. $ (3) bekezdés d) pontja állapítja meg

A haiározatom ellenifellebbezés lehetőségét a Ket. 98 $ (1) bekezdése biztosítja' az előterjesztésre rendelkezésre állÓ határidőt a 99 $ (1)
bekezdése rögziti.

A fellebbezési eIjárás illetékmentességét a mezőgazdasági, agrár_vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyeb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szolo 2OO7.évi XVlI. törvény 74 $ (a) pontja állapítja meg.
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Számla- és bizonylatÖsszesít B betétlap
BenyÚjtandó a kitöltési útmutató szerint|

1 _ Azonosítási informácio

2 - Dátum és aláíráS

L0043341_83
L083138798
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1 - AzonosítáSi informáciÓ

ill il l lllllil l llilillllil ltil ill lntegrált lgazgatási és Ellenórzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖSSzeSít B betétlap
BenyújtandÓ a kitöltési ÚtmutatÓ szerjntID0035-04

1004334L83
1083138798

2 - Dátum és aláÍrás

AzaláÍrásdátuma: Egoj M m

Sorszáma azonosÍtÓ ttpusa 1ElS)ELJM Emmrm[J n

r.60.0j3/2AOB, 
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[,4egnevezés Mennyiség N4értékegység ÁFA E|számolni klvánt nettó Összeg
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Integrá|t Igazgatási és EllenŐrzési Rendszer

Számla- és bizonylatosszesÍt D betétlap _ Személyijelleg
ráfordítások

BenyÚ.jtandÓ a kitöltési útmutató szerínt!

P,H.

1083138798
2 - Dátum és aláíráS

Azalátrásdátuma: Eo]q9 rE E3

MunkavállalÓ neve

Saige

rit -,!Íosoni-sík
EgyesÜlet

i\I::;l::liőőB, 621 27
al'are t seooo2;i.

AdÓazonosító jele:

Ugyfél aláírása:

3 _ SzemélyijuttatáSok adatai
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1. 2. 3 4. 5. 6. 1. I
s

or

''A'' So$Záma TáIgyid szak (éV,

hÓ)

személyijelleg juttatás

JogcÍme Öss2eqe KözteÍhei

Elszámolt személyi

ÖsSzeSen

Pénzügy' teuesltés id ponua (év, hó, nap)

Juttatás KÓzteher
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lntegrált lgazgatási és Ellenórzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap _ Személyijelleg
ráfordítáSok

BenyÚjtandó a kitöltési Útmutató szerint!

1 _ Azonositási informáciÓ

L004334L83
L083138798

P.H.

Azalákásdátuma: El,q' EE E3

3 _ Szemelyijuttatások adatai

|\4unkavál|aló neve: t
l

1 2 3 4 5. 6. 1 B.

S

or

''A" sors7áma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

SzeméIyi jelleg junatás

Jogcíme Összege KÖzterhei

Elszámolt személyi

Összesen

PénzÚgyi teuesÍtés id ponla (éV' hó' nap)

]Uttatás KÖzteherm E3trr trm Fegpe-l[;l,l l1pq3p l tqtdmm[, ;-l[Jn
2 [:J nn t- l t;-lr, -; t, ,,,-l lLInr,lnn
3. []n L-J [, ;;[, ,-'ll t, ;,-t [_:Jnnr;tJn
4 [J _-ll l r, ;'l r--, ;]t;:J [, -, I ',lnnr, .]nn
5 m :J tJ [] i, ,,, lt, ,,; La, ,; [-lnnr;lL]n
6. [J nn I I [, ;lt_-l t, ,;l [-]unr;l[Jn
7 m ln t-; l__Jtl, ; t-,'l [,:J[J[J IJN[J
I m ilLl t; r,,l[ ,,-l [,,,1 ,,lLlnt_lnn
I [_J []n r,,r r, ,,1 r, ,,;t t, ,,]l -, rnnIlnn
10 [,l n[J L -l r, , ; t_:;-l [, ;, ,lll ,rnnr,;n[J
1 m -]n [l [,,1 t, ;,1 [;J -t]nnr,r[Jn
12 L-J ltl t, .l t, ,;r, ,,1 -, ;nnLl[J[J
13 m []n r, ''l r;Itl-l t, ;;,1 llJl-l I l.-ln
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11 [J n[J [-,l L_][ ,; t,,,,1 ;l[Jnr;l'l[J[J
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lntegrált lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltési Útmutató szerint!

1 - AzonosÍtáSi informacio

L004334L83
1083L3879

ciz - Mosoni_sÍkAzaláírásdátuma: trog r] Ed ,DFR F8yő;:;

2 _ Dátum és aláíráS

Ugyfélaláírása:

3 _ SzemélyijuttatáSok adatai
Munkavállaló neve:

oru,' uu.on.l_ó.rr| 
r rrrr,

AdÓazonositÓ jele:

P.H,

1. ?. 3. 5. 6. 8.

s

oÍ

''A'' sorszáma Tárgyid szak (év,

hÓ)

személyijelleg juttatás

JogcÍme Összege KÖzteÍhei

Elszámolt személyi

összesen

Pénzügyi teuesítés id ponÜa (éV, hÓ, nap)

Juttatás KÖzleheÍm EE-3 ic]ttÍl MJI ' jT l1pq6 l
zoogl!l!mLlnn

2. m []n I , 'l Ll;';l[_] l,,Tll [-Jnn[,'-,lnm
-ln [;r,,-trm 1,,,,1 ,.lnn[tnn

4. m .]n ffi ll-ln r, ln[J
5. tJ _-ln I ;'l tal, ;L,,; L;] ;I[JL]r;nm
6. nn l-; [_lt: n] ,,tnnLlnn[J []n [; r, ,tr, -T L,'''l tLInr,;nn
I L] [][J -;[Jnr, lnF

[:J ln I I L---']r ,; 'l ,lunr,''lnn
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I __Jn l,; [,]]mJ ,l[Jn['-;l[J[t[J !Jn r 'l l;t'lr:; [_-; , lLJn[,tni-Jm [J[r r, ''l t,l;[= [,,,1 r,lunr,lnnm _Jn ll[_lr-l l-,;,1 ;l[Jnr-,lnn[J LJN I ' 'l t_ =lr,--;l l,]nnL-li-ln

16 m iln rlt t, ;,1 [, T -' lu[Jr tni-t
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''l t-,-l :J [J L;ffi mt Ltnnr,lnn
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iltilIilililIilllllilllllilillIilt lntegrált lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla_ és bizonylatosszesÍt D betétlap _ Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltési útmutatÓ szerintl

'i 

- AzonosítáSi informáciÓ

L004334L83
L083138798

3 _ SzemélyijuttatáSok adatai
MunkavállaIÓ neve:

u ('? aal

/{."' ."".{r 
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^\) ^,, L*-' i \

P.H.

?. 3 4 5 6 1 I.

S

or

''A'' sorszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

Személyijelleg juttatás

Jogcíme Összeqe KÖzterhei

ElSZámolt 5zemélyi

Összesen

PénzÜgyi teuesÍtés id pontja (év, hÓ, nap)

Juttatás KÖzteher
1 m b-d [.1 EJKI l Fíq6]l l Fíqil;] zooslbJtilt,l[J[l
2. m nn ra-l [ ,lmJ r, ,; -, ;llnnrltJn
3. m nn L-l r, ;,;[ ;''l t,,,,; -,rn[Jr,l[]n
Á L] [J [t t, ,'l r ,,al[_]- t;,,-' l L-Jtlnr,t[]u
5. m ]n Il'l [;,;L;;l r, ,,,1 r.t[Jn r, ]Lt[J
6. m JL] I I r, ,;;L,,,-l r, ;,1 ,;n[Jr,-l[Jn
7 [J nn Ll t;-l[ ,-; [;l m[Jnr, - lnn[J ,l LI t, lll t_--] [-*J [;* [rnnL;rnlJ
9. lt [Jn [] r;_] t, ; ]l r, , l-] r, r[]n[lnn
t-] -]u t-'l L;,1 [:; [,-, ;] r,lnnr,tn[J

11 L_l nLt l,''] r, ;,1 r, ,ll n:l mn[Jr, 'llJL-]
12 [J -]n t, ''l [;''l[-,J t ,l; ,,,tllntl[Jn
13 L, l ln r, ;ll L;:J[;l t, , ''l ,;[Jnr;nnm Itr r-'l t.;ll ,,; [*..1 ;,ltl[J[*]nn

[_J [J [J l,l L,,;l[;l [ - ;-,1 -, lnntlnnm []n r t.l l=, , -l[,-; r;;t r,'-'ln[Jl;;nn
11 ['l nn t;t r, ;ll-.-l [;,, .l i_-lnnr,'-lLlLl
''l L] nn t, ; r, ,l[;,; L;m[Jr, '']nn
'nl [J n[J [- l r ;.'lL;,1 n,-; -, ;nllr rr[Jn
20 r-J [Jn [; r,- ]I;-] m-I [lun[,][J[J
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lntegrált lgazgatási és EllenÖrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordÍtások

Benyújtandó a kitoltésj Útmutató sZerint!

'] 

- Azonosítási informáciÓ

L004334L83

mEd
Ügyfélaláírása:

3 - Személyijuttatások adatai
MunkavállalÓ neve: jele: n

P.H

2 _ Dátum éS aláÍráS

Az aláírás dátuma:

'1.
2. 3, 4 5. 6 1. I.

S

or

"A'' sorszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

Személyijelleg juttatás

JogcÍme Összeqe Közterhei

Elszámolt személyi

Ósszesen

Pénzügyi teljesÍtés id pon1ja (év, hÓ, nap)

Juttatás KOzteherm lrlm EKrl tleszll,'lm:l FFstt'-l zoo,slffim[*l[]u
2. m TN [J r, ,,;[, 1 L-J r lnnL:Jnnn [][J l;t L-;;L;'] ra, , ,-' l ,rnnr, lnn
4 tJ __ln ll] lT,l[_ -r [_] lLJnr,'-,_]nn
5. tJ nn r; t;.-lt-, ;,-l ,lnn[]nn
6. tJ nn l l L,-,,ll=, ,l L,,,t'l [;nnLlnu
7 t-J ,l tl r;t [;,'-lt, ;,t L--, ,;l -_,lnnLlnnI m lit t, ;l [, ,-;[,,,-l [-,1 r, t[Jn[Jt:]n
9. [J -ln [l r ,;lL_:J t,, -; t,-lnllt,t[]n
t! LI ln I I t_;Jt;; r, ,,,1 ll_t[J t,l[J[J
1 [J It-.1 L.'l l-, ,,'lt;,-l ---lnnr l[-Jn12 [-J _l tt t; r;llln-; L, -t _,-Jnn[:Jnn
13 m :rn Lt r, ;'.l[-.l t--_-, 'l -, ;nnL;nn
l iln rt L;- l[;,J t---l -, ;rnnLt[]n

1! m nn [;; [,-li-_J L;,-t ; tnn[lnn
16 m ln I I r_l[;-J [_; L;unl;nn
17. m :J L] r, 'l f;l[-, ,'l L;,l l r]unrtltn
]B t-: l r[J Ll L;,;r, ;;'.l L,, 1 -J[Jn[.-]nn''l [-l r[J t, ;l L; l[_; r;ll ,;llunL-;-lnn
,'l n tn [;l [_]L-; [ -l-l -,;' lnnL lnn

Lrf '7. .{e .r t l.-{. {:y :Lr),-1-t -n dv' 
,-ilC, ,9 1 t Q (.:?:(?

1.{n ,uJ t , ?,:;,9' üJ' . n C' . t *'\ r.,u r-



ilt lt I ilililt il llllillllilt ilt I lil
lntegrált lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla_ és bizonylatÖsszesít D betétlap _ Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltési Útmutató szerintl

] - Azonosítási informáciÓ

Ügyíél_regiszkáciÓs szám : L004334L83
r.083138798

2 - Dátum éS aláírás

Azaláírásdátuma: m9mm
Ügyfél aláírása:

L* ? ,,'(- L'í 1,ut#l-,i] /i._C ll irj

iÍ'. ',rt.l, {t:;1.9 i} J '{ 6'

lOí3.} i|ű 6-{í'".r

a
-l> ^, f.w

3 _ Személyijuttatások adatai
MunkavállalÓ neve; 

l

2. 3 5. 6. 8.

s

or

"A'' sorszáma Tárgyid szak (év'

hÓ)

szeméIyijeIleg juttatás

Jogcíme Összeqe Közterhei

ElSzámolt személyi

Összesen

Pénzügyi teuesÍtéS id pontja (év, hÓ, nap)

JuttatáS Kozteher

EpI mm EEr--l Fp?q-l [, , ;; EÓao,,-l 'íq'EJm[l[]n2. L] In [-lL ,;[-, l [,-ll tnnr;][]n
3. [:J -, ln LJ r, ,;''lL;,t -, lunr,lnn
4. m L] [J r; [_l[,,;T [,;; ,lnnr, t'l[]u
5 m Itl L; t,-tlr, ;l [, ;, ,1'l L;]nnr]lt[J
6 m LJN L--J t,_J r, - l L tnnLlnn
7 [J nn r ,l r,,;[ ,; llnnLlnn
E m [Jt] L;,l L;,;[;,' l r, -,''-l ;tnn [_,]t_J[l
I. tl -]n t, ;l t;,tr, ,;l r ,,r,t l=, lt-l[Ji;tnn
10 [_J JN I l [,;l[,-ll [;, -l rnnr;tnn
t1 m t.]LJ r; t;,-.ln I -, lunr,.]tlu
12 L,I ln t, ,'lt, , llt, ,l ,-tnnr,l[Jn
rt lJn t,t [;.;l[,:J [_l ,lnnt,lnn

14 n JN tl;l t,ll[_] [J t, l[Jur ln[J[J tJ L-] r rr [_:J[,-ll] r;'-''lnnr;tnn
16 Ir _ln I I [_]r--; t_l ,lnnt;'llln
11 m TN m mll-- ,] r,-;r lrnnr-;-t[Jnm nn t, l [;JL ,; [-J I:JnLJr lnrr
19 [l nn [;] t;;;r_-l [-__] [lnt]mnn
*l m [J tJ I 'l [ --]t-, ,;' ] L,,,l l;tllnLtnn



ilt il I ilIilil il ililltililt ilt I ilt
lntegrált lgazgatási és EllenŐrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap _ Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltési útmutatÓ szerintl

] - AzonosítáSi

U gyfél-regisztráciÓs szám :

Támogatási határozat

iratazonosítója:

2 _ Dátum és aláírás

L004334L83
L083L38798

Azaláírásdátuma: t'qo3 m m
Ügyfélaláírása:

3 _ SzemélyÍjuttatások adatai
MunkavállalÓ neve:

] AdÓazonosító jele:

2 3. 5. 6. 1 8
S

or

''A" sorszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

Személyijelleg juttatás

Jogcime Összeoe KÖzterhei

ElSzámolt 5zeméIyi

ÖsszeSen

Pénzügyi teues'tés id ponla (éV' hÓ, nap)

']uttatás KÖzteher
1. EJ ilE EJKrI WBr,l[ ,-- EÉq1-a,lEJÁ]E]E[-]nm
2. ta:t -l [J t l t_l[ ,;.l m,I _ tnnt;tnlJ
3. m LJN I'-,lr, ,:ll,,l r, ;, ,-l L-;lnnr, I,t[]m
4 m nn [; [,,1t-:T ,,-'lunt-;t[Jn-
5. r1 Ltn [; t-*][, ,- r-'-l t[Jn[lnn

L_l -_ln r lt, ,;[,,-t [;][]n[tnm
7 [J -][J nt r, ,.-lr t---J[Jn'r,lnL]
I. [Jn t,l [;l[,-- [,-, ,'ll

-lnnlt'lnnI. [J n[J l-l [_:J[J t,-, -*l lnnr,,-'ln[J
10 tJ _-ln t--l ta;;t_ l n-. .ll r, '-'_lnnr,lni_J
11 m

-lt-,1
[l r-l][: i;--l lllni,-lnn[J l[J r, ; t;;t[,-; l, ,l rl[]nL ]nn

1 [] ln I ' l i;,' lt,,,';-] r*l] -, ;lnn['lnu
14 m _-lLl [;] t, ,,lt-*l [---] ;lrJnrJnnnn [;l [ ,'.lt, ,; lrrrl ,;[]n[, :;ln[.t
1( L--;] nn I ''l t;;tmJ L*-J [:]nn[lnn
17 m nn lll t_l [, ,1 r, , ,1 r-;nnr;nn
1& m _lu [l t, -;r,a; [-. ; ,l ,l[JnLlnL]
19 m _._ln LI t-,-l[,,1 t,---l -,1[JnL_:]nn
'ol [:J nn [;l [,;;,r, ,,1 r-'.l _lnnrtnn

{o!j.?ia €.fé'".Í



ilt ltI ilrilil ilil]ililllltiltI]t lntegrált lgazgatási és EIlenŐrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint]

1 - AzonosÍtási informác

Ü gyfél-regisztrációs szám : L004334L83

P.H.

2 _ Dátum és aláírás

Azaláírásdátuma: Erg9 E3 E3
Ügyfél aláírása:

3 _ Személyijuttatások adatai
Munkavállaló neve: r

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

S

or

''A'' soÍszáma Tárgyid szak (év,

hÓ)

Személyijelleg juttatás

JogcÍme Összeqe KÖzteíhei

ElSzámolt Személyi

összesen

Pénzügyi teljesltés id pon1ja (év, hÓ, nap)

Juttatás Közteher
1 E] E3 F3 MBtR-l Es,oao,]l Wgp,-- 3p14?5, , , i Egilmmmí9mm
2 W] !,lm EffH] ffi trpop,;l t,,,qEmmfl lnn
3 m erll!3 EJKÍ] |6e4 l [' :T lopir ,-l Elgqte-JEf, -'-]tJn-
4. ['] nn n]ml[: r, ,,,; ,tJunl-, lnnm [J [J r -l t;,;t;,-l ta, ,;; ;lnnr, lnn
6. n In [-] r, ,,lr_- Tlttur-,tnn
7 m -l [J [;l t;:l[_-- mr [- ][Jnn][Ju
I. L] ln ll;l t;ll;; ['7 t,;nnl-, ;]nm
I m JLJ r ,r r, ,-lr ,l Lrrrr I tL,_"lLIt,tnn
1( [J nir [;t t;'']l rtnni, -,i[]n
11 tJ nn r-J r;,,-lr-; r_:J [-Junr,lnn-
1Z r-l [J [J LJ rl,t]ml r, ,-l [;]unt;,tlln

L;] _-_ln nl [_J[_ I [,,-; lnLJr,:lnn
14 m _]n r'l L;,t[ ,,; [ ,,-, ',l -_Jnntl[]n15 [t nn ffiurrr 'l ir',r'l -J[Jn[tt]n[J L-l n t, l n_J[,;T [,, ;-] _*l[Jn[, ;lnum nn [l n-]r- r*,,1 ,;,tnnmn[J

18 il t_JL-r [,ll l_J[.-] t;l L,,_ILILJf,lnn
1S [:r _-_l-L l L-] l=, , ,lt",*J [;^-l'] t-J[]n[_Jnn
'"l [] ILI I rli l=,,; L-tnnL.]ntl

Lt f (r) c't:l a,a^;..v;,5 {'v

l'da "olr, L;,'' 9 L:-r . ,(f
I C 5:J i:L> g'.-76'.9

( \ ^'uL'-



ilt lt I 1ililil illllilltililt ilt r lil
Integrált lgazgatási és Ellenörzési Rendszer

Számla_ és bizonylatÖsszesÍt D betétlap _ Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitöItési útmutató szerjnt!

1 - AzonosÍtási információ

1004334L8
1083L3879

2 _ Dátum és aláÍrás

Azaláírásdátuma: Egq9 m E3
Ugyfél aláírása:

3 _ Személyijuttatások adatai
Munkavállaló neve Taóázoapip;.tu,

P.H

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

s

or

''A" sor5Záma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

személyijelleg juttatás

JogcÍme Ósszege KÖzterhei

Elszámolt szemé|yi

ÓSszesen

Pénzügyi teljesltés id ponla (éV, hÓ, nap)

Juttatás KÖzteher
t. Ep'l mm MBEBI reqoaq lm:l Eps,6pq ,-l zoo,glffiEFlptmm
2 Ep,l dm lgjrrr I F-Fop;t, ,;l Fpoq;l 4ó'3mEJ r'l[Jn

W:] rgJE EEpfl [zp?p; l=, , - t-, ;' l tqtqEim f 'lnnm mE3 EKíl Fpilgl[-l ?.LeJUJLil r lnl l
5 m nn r,,,,-; -_luu[, llllJn6 m -]t,l [; t;;;[;-l [,]; ,l[*nr, ;nn
7 m LJN [J t,,-, lr, ;,-l [,;,; tilnr, l[Jnm []n [_J r, ;,;r, ,,; [_ ,:] -'JrJnrlnn
9 [J ril ,t r, , ; .][, ,--l [ -,;'.] -;n[Jr tn[Jm -] r,l [; [,.;[-J t, ,,,1 m[Jnr-'ln[J
Íl m nn [''l [, '][,J r_ -l i,' ]unr tnLt
12 m [Jn l,; r, ,-lr-,,-'l m; , ;lnn[;nnm nn ll nJ[:_] t*-, l ,-tnnLl[J[J
l4 [,] lLl ll l_;]i ;l -lrunr;;rnr,t
15 [,1 :rL,_r I ''l t_ll, .l r;,-; , ll-ln t_lutl
16 m -,ln t-,J t, ,;mJ Lln[J['][Jn
17. [J []t-r L'll i,;_J[;_] t--,1 ilunmjnl]
''l m Ltn L;lnJl_l ['] - l[JtJ [, ;nL]
'nl m [J [:] [ ; r, ,,1 t,_l rrl]n[;_tnn
20 L] nrl tlt, ,tr, t,; [_;'ll t--,-liJilr,;nn

L:'t F X ( ), t', ,.t .uri. I,C' .y -llr'

lxa :a,li, ,Ltí, g' qj'. Í (^
{C-i 3 7;' c,7€..{

3r\"'



ill il I Iililil il lllillllllll ilt I ilt
lntegrált lgazgatási és ElIenőrzési Rendszer

Számla_ és bizonylatÖsszesít D betétlap. Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtando a kitÖltési útmutató szeÍint!

1 - Azonosítási informáciÓ

L004334L83
L083L38798

Azaláírásdátuma: |'qq9 E3 m Sei
t.

2 - Dátum éS aláíráS

Ügyfél aláírása:

3 - Személyijuttatások adatai
|\,4unkavállalÓ neve: I

2. 3 5. 6. I I
s

0r

''A'' sorszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

szemé!yi.jelleg juttatáS

JogcÍme Összeqe Közterhei

Elszámolt személyi

osszesen

PénzÜgyi teljesltés id pontja (éV, hÓ, nap)

Juttatás Közteherm tr!E tM-BER-l irío'opq ,l E?qóffiT Ep?3pql ,Esilmm Ei,ElEJm
2 m E.] E3 EEry] Mq'Jr.-T bpqq,l rrrtmmt-.]nn
m 9J bJ trm Eí?'rp_lm Wwl lt,.'tE3m r,tnLt-

4 m _Jn [-t t-, ,tlt,:T ,''lnnt:-lnn
5. LI IJ L] mr;'][J t;-l , lnilr;t[JnLJ -ln [; l-;lt-,- [;[Jnr,tnn
I m [][J r, ; L*J[ T r, 'll ;[Jn[-i[J[J
I. II nn [] r, l[^l lil1 l t[Jni,-lnn
9. m []n l-t [,,:lnJ t, -; r;-lunr, lniJ
10 [J _Jn Ll r;,1 [,-, ; i-,,-l' l ,ln[Jr,lnn
11. tJ ln rt L,;t[ -1 [,,;' l r, 'llnl] [ t][Jn

t_J lt [J t, ;l t-,- lll- -l t*; .rnni;tnnnn [;l n:*[ ,,1 L; 'l ,lnn['-'lnn
14 iJ -ln r, l l t*InJ [;;I tLJn[Jn[J

r__l nn t,; L;lr,; m[JnLln[J
1Í t-l nn I I r_I [*_r ,rllJn[--'ll]n
17 L] ln Ll mJl=_l r, ;-t r l[J[JrJnl]
18 m Iu nl r.-:l[;] t_ ,l ]m[J[,lnn
''l m :J tJ M [;.JL*J t,,;;''] r,;nn[l[Jn
'l tJ nil ll t-, -l[-- l t, ,,,; r;[Jnrtnn

L;t r..Ru
td'"*11,

tos.-!!cet6:r
'i i

:f. _,\' \)",\.
i Lt

t': o} C?,r) [uJ .'.' úJ

!a:t;9 TÍ de


