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Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatósága
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Ügyfél neve: Szigetkoz-Mosoni-sik Leader EgyesÜlet

ÜgyfélcÍme: 9'181 Kimle Fő út 114

MVHregisztrációsszám: 1004334'183

Tárgy: Kifizetési kérelemnek részben helyt adÓ határozat

Ügyintéző: Zimonyr Nóra

Támogatási határozat iratazonosítója 1083138798

^141l200B. 
(X' 30.)FVM rendelet alapján a HelyiVidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyiakciócsoportokrészérenyújtotttámogatás

jogcímre, 2009.08.3'1 napján benyÚjtott 2067544282 iratazonosítÓ számon nyilvántartott kifizetési kérelme tárgyában azalábbi

határozatot
hozom:

A kifizetési kérelmének az alábbiak tekintetében helyt adok:

A határozatom alapján a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtott támogatás jogcímre 2009.08.31

napján benyÚjtott kifizetési kérelme az elszámolt bruttó kiadás alapján 2983320 Fl, azaz kettőmillió-kilencszáznyolcvanháromezer-

háromszázhÚsz forint támogatásban részesÜl.

A jóváhagyott támogatási Összeg 3. tengelyre vonatkozó része 2015635 Fl, azaz kettőmilliÓ{izenötezer-hatszázharmincöt forint, melynek 75

százalékát az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, 25 százalékáÍa Magyar Állam nemzeti költségvetése finanszírozza.

A jóváhagyott támogatási összeg 4. tengelyre vonatkozÓ része 967685 FI, azaz kilencszázhatvanhétezer-hatszáznyolcvanöt forint, melynek A

B0 százalékát az EurÓpai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, 20 százalékáia MagyarÁllam nemzeti költségvetése ítnanszirozza.

kiíizetési kérelmét a fennmaradÓ összeg tekintetében az indokolás részben meghatározottak szerint elutasítom'

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

átutalni'

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

Bankszámlaszáma: 58600269-1 1 165835-00000000

Tájékoztatom, hogy a HVK vagy LEADER HACS cím lH általtörténo 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 feltételeiról szÓlÓ'l41/2008. (X.30')

FVM rendelet 8'$ (1) bekezdése értelmében.

Amennyiben a művelet a közbeszerzésekről 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 történo lebonyolítása esetén az

Ügyfél által igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minősÜl, és azt köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének

megfelelŐ kamattal növelten visszafizetni.
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Határozatom ellen' az annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szervéhezcimzett fellebbezésnek van helye, amelyet az MVH MVH Zala Megyei Kirendeltség ( 8901 Zalaegerszeg Postafiók 142 ) kellbenyÚjtani.

Határozatom ellen benyújtott fellebbezéshez kapcsolÓdÓan illetékfizetési kötelezettség nem terheli'

lndokolás

Az Ügyfél 2008'11'28 napján támogatási kérelmet nyújtott be a Mezógazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH). Az MVH20333526'í3 azonosítÓ számÚ döntése értelmében támogatásra vált jogosulttá, amelyben tájékoztattuk arrÓl, hogy a támogatás pontosösszegéről a kiÍizetésről szóló határozatban dönt az MVH. Az Ügyfél a kifizeús igénylése céljából 2009'08'31 napján kifizetési kérelmetnyújtott be.

A kérelem vizsgálatával összefüggő eljárásom során megállapítottam, hogy az alábbiakban felsorolt tételek az alábbiakban foglalt mértékbennem felelnek meg a támogatásra jogosu|tság fe|tételeinek, ezért. azokatelutasítom az alábbiokok alapján:

OIdal; 2

'A' Munkavállaló Tárgyidőszak Juttatás
sorsz neve jogcíme

Elutasított

személyi

összesen

lndokolás

Holényi 0906

Zo|tán Kái'oiy

GJKT- 270

Költségtéríié

saját

gépjármű

használata

miatt

GJKT - 2656

Költségtéríté

saját

gépjármű

használata

miatt

GJKT - 3808

Költségtéríté

saját

gépjármű

használata

miatt

GJKT. 7470

Költségtéríté

saját

gépjármű

használata

miatt

A gépjármű nem saját vagy a házastárs tulajdona, igy az amortizáciÓ nern

54 Grundtner 0906

Gábor

55 Szilágyi

Dániel

56 Susovits

Vera

0906

0906

elszámolható kö|tség

A gépjármű nem saját vagy a házastárs tulajdona, igy azamorlizáció nem
elszámolható költség

A gépjármű nem saját vagy a házastárs tulajdona, így az amorlizáciÓ nem
elszámolható költség

A gépjármű nem saját vagy a házastárs tulajdona, így az amorlizáciÓ nem
elszámolható költség

www.mvh;gov.hu
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'A' MunkavállalÓ

sorsz neve

Tárgyidőszak Elutasított

személyi

összesen

Juttatás

jogcíme
lndokolás

60 Holényi 0907

Zoltán Károly

GJKT -

Költségtéríté

saját

gépjármű

használata

miatt

GJKT -

Költségtéríté

saját

gépjármű

használata

miatt

GJKT -

Költségtéríté

saját

gépjármű

használata

nniatt

270 A gépjármű nem saját vagy a házastárs tulajdona, így az amortizáció nem

64 Grundtner 0907

Gábor

65 Susovits

Vera

0907

6481

elszámolható költség

A gépjármű nem saját vagy a házastárs tulajdona, így az anor1izácíó nem
eIszámolható költség

A gépjármű nem saját vagy a házastárs tulajdona, így az amortizáciÓ nem
elszámolható költség

lndokolás

1 0845

A kérelem vizsgálatával összefÜggó eljárásom során megállapítottam, hogy az alábbiakban felsorolt bizonylatok és tételek nem felelnek meg atámogatásra jogosultság feltételeinek, ezéft' azokatelutasítom az alábbiokok alapján:

'A' Tétel Számlatétel Eszközl Elszámolni Megnevezés Mennyiség
sorsz azonosító típusa szolgáltatás kívánt

sós

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL' törvény (tovább|akban: Ket.), amezőgazdasági, agrár_vidékfejlesztési, va|amint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolÓdÓ eljárás egyes kérdéseirőlszóló 2007' évi XVll' törvény' az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatásokigénybevételének általános szabályairól szólő 2312007 . (lV.17.) FVM rendelet' valamint a HelyiVidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyiakciÓcsoportok részére az EurÓpai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyÚjtandÓ vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EKtanácsi rende|et keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szőló 14112008, (X' 30.) FvM renoetet rendelkezéseire alapítottam.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékíejlesztési Támogatások lgazgatóságának illetékességét és hatáskörét a Mezőgazdasági ésVidékÍe]lesztési Hivatalról szolo25612007. (X. 4.) Korm' rendelet 3. $ (2) bekezdése és az 5. $ (3)bekezdés d) pontja állapítja meg.

A határozatom elleni íellebbezés lehetoségét a Ket. 98. $ (1) bekezdése bíztosítja, az előterjesztésre rendelkezésre állÓ határidőt a 99' $ (1)bekezdése rögzíti.

A fellebbezési eljárás illetékmentességét a mezőgazdasági, agrár'vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyébintézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiról szolo 2007 'évi XVll. törvény 7a' $ (a) pontja állapítja meg.

www.mvh.gov.hu
1385 Bp' 62. Pí:867

Tel,:06-1 -374-3603, 06-1 -374-3604



oiöat: +

W} MVH
Mé:íg'tdósági á3
YídéÍ$*J1a*rt*s!

HivBtá!

Kiadmányhiteléül:Éa..

A fentiekről értesÜlnek:

1.:Ügyfél

2: lratIár

Budapest, 2009.1 2.09

Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatósága
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Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatósága

lratazonosító:

lktatószám: 207

[lgyfél neve:

Ügyfél címe:

llltililililIiltIilil]t
1112347878

/2001/9/65/2008

Szigetköz_Mosoni-Sik Leader Egyesület

9'l81 Kimle Fő Út 114

R !ililllilillillilillilililllil]ilil]t
RL 8901 008 848 778 4

Szigetköz.Moson. Sik Leader Egyesület
Kimle

KimIe Postafiók 6

9181

Kifizetett Kifizethetőösszeg(Ft)

összeg

euróban

MVH regisztráciÓsszám: 1004334'l83

Tárgy:

Ügyintéző

Kifizetési kérelemnek részben helyt adó határozat

Zimonyi Nóra

Támogatási határozat iratazonosítÓja 1083138798

A 141l200B' (X' 30.) FVM rendelet alapján a Helyi VidékÍejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtotttámogatás
jogcímre' 2009.08'31 napjánbenyújtott2067544282 iratazonosítószámonnyilvántartottkifizetésikérelmetárgyában hozott,korábbidöntést
visszavonÓ' 204024851 4 azonosító szám Ú döntése mre hivatkozva az alábbi

határozatot
hozom:

A kifizetési kérelmének az alábbiak tekintetében helyt adck:

A határozatom alapján a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtott támogatás jogcímre 2009.08.31
napján benyújtott kjfizetési kérelme az elszámolt bruttó kiadás alapján 300163 5 FI, azaz hárommilliÓ_egyezer-hatszázharmincöt forint
támogatásban részesül.

A jelen határozatomban megállapított támogatási összeg és a visszavont határozatomban megállapított - és korábban már átutalt _ támogatási
összeg különbözete, mindösszesen 1 8 315 Fl, azaz Tizennyolcezer-háromszáztizenöt Fi kerÜl kifizetésre.

A támogatás összegét az a|ábbiak szerint állapítottam meg:

Tengely lgényelt számított támogatás Túligénylés miatti Túligénylési Naptári év
azonosítója támogatás szankció (Ft) ('l} szankcióval

csökkentett

2009

2009

2028009

973626

2028009

973626

7604,08

3650.64

2028009

973626

(1) A Bizottság, a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenórzési eljárások' valamint a kölcsönÖsmegfeleltetés végrehajtása
tekintetében az 1698l2005lEK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításárólszólÓ 1g75l20o6tEKrendeletének 31.
cikke alap1án megállapított csökkentés összege'

A jóváhagyott támogatási összeg 3. tengelyre vonatkozÓ része 2028009 Ft, azaz kettőmillió-huszonnyolcezer-kilenc forint, melynek 75
százalékátaz Európai Mezőgazdaságiés VidékfejlesztésiAlap, 25 százalékát'a MagyarAlam nemzeti költségvetése finanszírozza'

A JÓváhagyott támogatási összeg 4' tengelyre vonatkozó része g73626 Ft, azaz kilencszázhetvenháromezer_hatszázhuszonhat forint melynek
B0 száza|ékát az Európai Mezőgazdasági és VidekfejlesztésiAlap, 20 százalékáta Magyar Alam nemzeti költségvetése finanszíroua'

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

www.mvh.gov.hu
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A támogatás összegét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben
(továbbiakban: ÜgyÍél-nyilvántartási rendszer) nyilvántartott bankszámlájára rendelem átutalni.

A határozathozatal idópontjában az ÜgyÍél-nyilvántartási rendszer szerint számlavezetó pénzintézete; DUNA Takarékszövetkezet ,

Bankszámlaszáma: 58600269-1 1 165835-00000000

TáJékoztatom' hogy a HVK vagy LEADER HACS cím lH által történő visszavonása a támogatásijogosultság megszűnését eredményezi a Helyi
Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az EurÓpai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyÚjtandó
vidékÍejlesztésitámogatásrÓlszÓlÓ 1698/2005iEK tanácsi rendelet keretében nyújtotttámogatás részletes íeltételeirol szólo 14112008. (X.30.)
FVIV rendelet 8.$ ('1) bekezdése értelmében.

Amennyiben a művelet a közbeszerzésekről szÓIó 2003. évi CXXIX' törvény hatálya alá tartozik, akkor a közbeszerzési eljárás lefolytatása a
támogatás igénybevételének feltételét képezi, ennek hiánya, illetve nem a jogszabályoknak megfelelo mÓdon történo lebonyolítása esetén az
ügyfél által igénybe vett támogatás egésze jogosulatlannak minosül, és azt köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének
megíelelő kamattal növelten visszaf]zetni.

Határozatom ellen, az annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belÜl a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szervéhez
címzett fellebbezésnek van helye, amelyet az MVH MVH Zala Megyei Kirendeltség ( 8901 Zalaegerszeg Postafiók 142 ) kell benyújtani.
Határozatom elIen benyújtott fellebbezéshez kapcsolódÓan illetékfizetési kötelezettség nem terheli.

lndokolás

Az ügyfél 2008'11.28 nap1án támogatási kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasági és VidékfeJlesztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH). Az MVH
2033352613 azonosító számú döntése értelmében támogatásra vált jogosulttá, amelyben tájékoztattuk anól, hogy a támogatás pontos
összegéről a kifizetésről szóló határozatban dönt az MVH. Az ügyfél a kifizetés igénylése céljából 2009'08.31 napján kifizetési kérelmet
nyújtott be'

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

A' Munkavállaló Tárgyidőszak Juttatás

sorsz neve jogcíme
Elutasított

személyi

összesen

lndokolás

50 Holényi 0906

Zoltán Károly

GJKT - 270

Költségtéríté

saját

gépjármLi

használata

miatt

Az 1995. évi CXV|l. tv. SZJA törvény lV. ) részében foglaltak alapján az
amortizáció összege levonásra kerÜlt.

www.mvh.Qov.hu
1385 Bp. 62. Pf:867
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A' MunkavállalÓ

SOTSZ NEVE

Tárgyidőszak Elutasított

szemé|yi

összesen

Juttatás

jogcíme
lndokolás

54 Grundtner 0906

Gábor

GJKT -

Költségtéríté

saját

gépjármtj

használata

miatt

GJKT.
Költségtéríté

saját

gépjármű

használata

miatt

GJKT.
Költségtéríté

saját

gépjármű

használata

miatt

2656 Az 1995. éviCXV|l. tv. SZJAtörvény lV. )részében foglaltak alapjánaz
amortizáció összege levonásra kerÜlt'

Az 1995. évi CXVll. tv. SZJA törvény lV. ) részében foglaltak alap1án az
amortizáció összege levonásra kerÜlt.

AZ 1995. éviCXVll. tv. SZJAtörvény lV. )részében foglaltak alapjánaz
amortizáció összege levonásra került.

Az '1995. évi CXV|l. tv. SZJA törvény lV. ) részében foglaltak alapján az
amortizáció összege levonásra kerÜlt.

55 Szilágyi

Dániel

60 Holényi 0907

Zoltán Károly

64 Grundtner 0907

Gábor

A Tétel Számlatétel

sorsz azonosító típusa

270

GJKT - 6481

KöltségtérÍté

saját

gépjármű

használata

miatt

0906 3808

A kérelem vizsgáIatával összeÍÜggo eljárásom során megállapítottam hogy az alábbiakban felsorolt bizonylatok és tételek nem felelnek meg a
támogatásra jogosultság íeltételeinek, ezért azokat elutasítom az alábbi okok alapján:

Eszközl

szolgáltatás

azonosító

VTSZ 0405 832

Elszámolni Megnevezés Mennyiség
kívánt

polders vaj 2

sós

lndokolás

A megadott Tétel azonosítószám nem

támogathatÓ. A 141 12008. (X.30') FVM rendelet
5.$ (2) a) pontja alapján a tételelutasításra kerÜl.

Határozatomat a közigazgalási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szÓló 2004. CXL. törvény (továbbiakban: Ket.), amezógazdasági agrár_vidékfejlesztési' valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirőlszólo 2007' éviXVll' törvény (továbbiakban: MVH eljárási törvény), az Európai Mezőgazdaságiés VidékfejlesztésiAlaptársfinanszÍrozásában
megvalÓsulÓ támogatások igénybevételének általános szabáIyairól szolo 2312007' (lV 17.) FVM rendelet, valamint a Helyi VidékíejlesztésiKÖzösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési AlapbÓl nyújtandÓ vidékíejlesztésitámogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtotttámogatás részletes feltételeiről szÓló 141/2008. (X.30.)FVM rendeÍetrendeIkezéseire alap ítottam.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatóságának illetékességét és hatáskorét a Mezőgazdasági és
wtvw.mvh gov hu 

1385 Bp. 62. pf:867 
Tel.:06-.1-374_3603,06_1_374_3604



Oldal: 4

W} MVH
atyr,":*:'*l1!:;

Vidékfejlesztés i Támogatások l gazgatósága

Vidékfejlesztési Hivatalról szólo 25612007. (X. 4.) Korm. rendelet 3. $ (2) bekezdése és az 5. $ (3) bekezdés d) pontja állapítja meg.

Az eljárás tárgyi illetékmentességét az MVH eljárási törvény 74. $ a) pontja állapítja meg.

A határozatom elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. $ ('l) bekezdése biztosítja, az előterjesztésre rendelkezésre álló határidőt a Ket. 99' $
(1) bekezdése rögzíti.

Budapest, 20'1 0.02.15

Kiadmány hiteléül
./* \3-rp{
.b'.
flj!,
{t it

A fentiekrol értesülnek:

1.: Ügyfél

2.'.lralIár

F
i\ 0
.1.-\- \--\

www.mvh.gov.hu
13B5 Bp' 62. Pí:B67

Tel.:06-1 -374-3603, 06-1 -374-3604

,i.,riiiiillflI



1 _ Azonosítási informáciÓ

ill illilllll llllllllllll illl Illl
lntegrált lgazgatási és Ellenörzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesít B betétlap
BenyújtandÓ a kitöltési ÚtmutatÓ szerint!D0035-04

L0043341-83
108313879

3 - Tételadatok
+.56'i'8'9'

WSZ/SZJ Megnevezés Mennyiség Mértékegység 

ff': 
ElszámolnikÍvántnettÓösszeg

1. z. 3'

"A" Tétel Számlatétel

sorszáma azonosÍtÓ tÍpusa (E/S)milEtfl EmmEEJM EEJM E
tr] E]J EE:]M EmEJ Etrrm EEJEJ EMEJ E
W]W:] EmT] EErIm E
mE-A EmmEmmEMT:J EEilT] EMMEMtr] EME:] E
W]E:] EEiltr] E
W]E:I E
MJtrJ E
W]T] EW]T] E

Fí?il;;lffin mmFe4'?-_lffilffinEElEpetl ,-,f
ffiffifIilmFeos;;
re+A-, ; ffi nI Eil Eíl FPqo- ;l
ffiffinEMEqopq;'-]ffiffinEmEpqoa--lffiffinEFl41 trpo-ja,*]
ffitffinEmEe?qll;ffimEmEilEpr,r-;,]ffimnm@Epqoa,*'lffiffiElEWW?L--Jffil ffinEtrlEptq,;lffiffinmEppqoL;'_lffiffinq]fEpqoao-,1ffiffinEEEpqo-;'-lffiffinuil4@- l
ffiffinErrEEpff--llffiffinEEqlrtr-i--;lffiffintrltzE]Er'--'lffiffiEEEEpq€il, r
ffiffiT)Eilt4ppo.;,1ffiffitr_lErllrlrro-;lffiffiilEEE?q-,-lffiffitr1 8@trso---l--lffiffinEmlEp8--lffiffinEilEl6eq,---'lffiffiElEEEtrp?--3--, ;;l

P.H.

ffiffin6mpÉ:' 'l



1 - Azonosítási informáciÓ

ill il I lllilll I lllllllllll illl I lll
lntegrált lgazgatási és EllenÖrzési Rendszer

Számla- és bizonylatosszesít B betétlap
Benyújtandó a kitöltési útmutató szerintlD0035-04

1004334L83
10 8 313 87 9

3 - Tételadatok
17 7s6S3 7. 8. 9.

Mennyiség Mértékegység ÁFA ElszámolniklvántnettÓÓsszeg

.kulcs

1. 2. 3'

"A" Tétel számlatétel

sorszáma azonosÍtÓ tlpusa (E/s)

ELJ E:] EEilM ET)m Emfl EW]M EEplil EMEJ EW)M E
EJ W:] EME:J EMfJ EME-J EmmEmn!En!mm!mmnmn!nmnunInn!nmnmm!mnnmu!nmnmmn

F+op-,-',lffitr-l EmEeL,-l
ffimE-ilEFlEíqo-;lffil ffitr)EMEzs-,1ffilffiEolEmnrc,q--'-lffiffiEiltrlMF-?3-q;,;lffimnEmEelp-'_]ffiffiEIEilFMl Fzo-;;l
ffiffiilEil@Fr,--, ;]
ffiffiElEmppq;,]ffiffiElEEYlFpql;,,-lffiffif:1 EEEaE-,-l
ffiffiilEŰEplEe?.€__---'-lffiffiEilElMErq4p-;-.t--r;;r---r;rr
ffi--l;;:l ffi E E E l=;, ---,'llffi-.r;r
ffiL;-rffi--l ,,l,''l
-,,;,;
---l
ffiffimn! ffi
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D0037-03

lntegrált lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesít D betétlap - Személyijelleg

ráfordÍtások
Benyújkndó a kitöltési úirnutatÓ szerint!

1004334183
1083138798

E3m i]Í

í-2 - Dátum és aláÍrás

Az aláírás dátuma:

Ügyfél aláírása:

3 - Személyijuttatások

Munkavállaló neve:

F.4.{.1re 
^'n'osont'-tri i1,|i"c$.fes6;u1

AdÓazonosítÓ jele:

l. 2. 3. 4. 6 7. I.

s

or

''A" sorszáma Tárgyid szak (éV'

hr)

Személyi jelleg juttatás

JoqcÍme Összege KÖzterhei

Elszámolt személyi

Összesen

Pénzügyi teuesÍtés id pontja (év, ho, nap)

Juttatás KÖzteheÍ

1 W:) mm EJKÍ] Fe?q l l [-' _'l [|elg-* a{qlmmf, lnn
2. F-r I 9Jtr] Etrt-l t{írl';l'- l F-ítl';lmmM[;nn
3. m Jn -f,:l r;'.l 1,,,; t,;,] ,llluil[lnn

ln L ;l L-l'li,-l [;; :uilt,lnn
5 t-J .][J r; r, ,l[; I [,, ,l [l-lnnrlllnn

lrrL nn t--l r-,-,-llt, * I Lta,ll -nn[;[][J7 m .]n r; L-- lr, l,l; l r;rnnr, l[]n
8. nn r-.l t=;',lr,;,1 r, -l ,lnn r il-ll,_l
m l]n t; [;'-'l[_* t---, ;'l [:Jun[lnn
l"l nn r '-l [, ,;l[-I r, ,;l :[Jnr,l[Ju

1 NLJ -r; [,-l'll=-,---l' l [;;;'"l r-,l.nnr- llll-l
m -Jn -; L,,;lr,--,. -] l-,--,,ll --ln[Jrlnn
tJ nn' T;ll r,---,lt* I t, ;-l [;nilt, ; tnn

t4 tJ NL L] l,;''ltl, I L --l :nnr;'l[]n
[:J -]n --r, l l-, , ;r- ;;-] f;,-;l -]nnL']nn

t6 [:J ln [;l [---:ll,-^ |

:l-lnn|-;lnn
[:J nn [, -J r-,-- ,T-l t- I -lnn[-lnn

I8 [J nLl [; L-,lll 1 mn[Jrl[]u
I9 r.l ut-l m [;,l[;--=] r;,l mnnr,lnn
a0 [J iln l*-l [ * ][_-, -,;-]nnll-lnn



ill ilIlllllll!lllllllllllil lil Illl
D0037-03

lntegrált lgazgatási és EllenŐrzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesít D betétlap' Személyijelleg
ráfordÍtások

Benyújtandó a kitöltési Útmuiató szerint!

L004334l-83
L 0 8 3 13 87 9

P.H.

Ügyfél aláírása:

3 - Személyijuttatások adafa!1

MunkavállalÓ neve:

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

s

0r

''A" sorszáma Tárgyid szak (éV'

hr)

Személyijelleg juttatás

Joqctme Összege Közterhei

Elszámolt személyi

összesen

Pénzügyi teuesÍtés id Pontja (éV' hÓ, nap)

Junatás Közteher

l4p,__l leJbJ E'JKíI FZ6'4l[' 'l 1376,27,,,1 ,sfimmll']tJn
2. m EEJ Elrtil FírFl[__-l Iottp,* ti'.';lmm['-'lnn
J' -.]n u r,- -ll[,, I t-,--- -'l

-, 'llnnt ll-"ln
LJ_-_-! ln t ''l r-,--,,l [,l' l m -, innr, l[]n

5 n ln r,--;l l-,;lt, - | [---,; ,''l[Jnt iLJn
6. m _Jn ll [,;;L ;,1 [m llnn[-'lnl]
7 m .]n r:J r, ;l[*, I [,;ll Jnnt llln
I. _]n [;'l r, ,-lr-,---;l -, ;'-]nnT;'_lnlJ
9. tJ ]n [''l t, , ,,'l[,;l'l r,--*, ;l -, ln[J I lL-]t_J

-Jn r,;ll [; ll I [;i ;rnnt lnn
m Iu L ''-] l=l -lr,--,:l t-,--,-, ; -liJnr,lnn
m _-_ln [l t, ,,-lL, l;llnn[ - ]nn

_Jn [';'lt- ll I t-,, -'l T-nnrlnn
r_J Itl r;l r; ]t- I r-,--;;;l -;']nn[-'l']nn

l5 m ]u [,-l t, ,;l[- [;, I i, ;nnt- lnn
l6 ln [.'-l t, ,;][;l r-,1 :tnnr:]nn

ln [;] r,----'lt-,--,lll ll'--,,-l -]nnl,ln[J
t8 n ln [;;l l=-,---l[l;l [;-''l -''lnn[li]n
t0 m ln t-; r-l - lf- - I ll; ,-lu[Jr-;[Ju
20 t_J _Jn t,'-'-ll,,][;l r-- 

-l
r-,lnnr-, ,l[Jn
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D0037-03

lntegrált lgazgatási és Ellenórzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesÍt D betétlap _ Személyijelleg

ráfordÍtások
BenyÚjtandó a kitöltési útmutató szerint!

1004334183
L083138798

P.H.

Ügyfél aláírása:

3 - Személyijuttatások adataf

MunkavállalÓ neve: I

I 3. 4. 6. 7 8.

S

oÍ

"A'' sorszáma Tárgyid szak (év,

hÓ)

személyiJelleg juttatás

JoocÍrne Összeqe KÖzterhei

Elszámolt személyi

ósszesen

Pénzügyi teuesÍtés id pontja (év' hÓ, nap)

Juttatás Köztehe.

t. m Úm EJKTII islo-, 11,,,,,1 lerq ,go3mE3r, ll-ln
2. m .lm EJÍI] |geq;'l[- i

8pq 
I

rofimmrltJn
3 m nn t, ,;-t mr--; -;,lun[- ll-]n
4. n '][J l=-,l l----:l[;--l -lnnr;u[J
5 m nn r-,''-'l r-, ,,'' ll l I ----_] -lnnLlnn
6. m _Jn [l r.-,]lr,--,1 l----,,1 -llnn[ -_lnn
7 m -J iJ r--l r,-- - 'lt- t, 

-,1
-''lnnrlnn

8 m [J L,_] m t..]l,l t-,--, ,l :nnrl[:][J
I m ']n [-l] L-,.l t, I r- Iunr, ;,lnn
í0 m nn l'-l r-,--]lf - | [-; T,_]nnr-,-l[Jn
m _Jn -E] L---Jr--l] t-,--- --l :n[JLlnn

12 m ][J Llt* ll I r-;';l Tl[]ni'-;lnn
t-l -.]n t-.l [;;l,- I t-, -;l :nn[lnn

1. [J -]n rJ [-,'llta I
:lnnr, ;][]n

1a m ]n m r- -'-lr,--a-l r-;l -lnni-J[]n
16 [:J .]n mr, ,;'lI-; l ;lnn[ , ,lt-]1,_ln :ln ---;l r,---l';]l,' ,l mnnrl[]n
1t m -J[J r--l l';'.l[,, t;;l :nnrl[Jn
1! m _ln m n,-l[- t; l mnn[-l[]n
2( n lil m r-,--;J [l,l l-;,;,1 :tnnrl[Jn



ill ll I lllilll ll lllllllllll lll I lll
lntegrált lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesít D betétlap - Személyijelleg

ráfordítások
Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

L004334L83
1083138798

P,H.

Ügyfél aláírása:

3 - Személyijuttatások adatai

Munkavállaló neve

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

S

or

''A" sorszáma Tárgyid szak (éV'

n0J

személyijelleg jUttatás

JoqcÍme Ösizege KÖzterhei

Elszámolt szeméIyi

összesen

Pénzi.]gyi teuesttés id pontja (év' hÓ, nap)

Juttatás Közteher

l5p mm EjKÍl Fíq; l| l EíE _-l -o'.3mm[l']n[J
2. m EM EEÍl Eeq-l,l [* ' l ffi tt-o--ilmmf, lL--ln
3 m ln t-'.l T;, -l[, I t,,,,,,-l -rnnr-,][Jn
4. m ]n r-; tl,l[- I r-,-T, ;;l --rnnr. llln
IJ nL_l r, ;'l tla';l[ I r;,'-l :un[ln[J

6 m Jn r]l l=-,---- lt- I r, ;--l r,l[Jn[,,lnn
7 n [Jn r, ;l r--;l[- I r,--;;ll :tnni luu
8. m rn r, '.l t;;lr,---,1 -, ; lnnt,- lnn
m In t-; rl, ;,1 1,- ll;,'- l :tnnrlnn
m -Jn -[-''l t-, ,-'l[,,1 r-, l'l ,-lnn ra ll,lt*

1 m JN t-; L;'-lt, ; l T]nnL''lnn
m ln r-; [], lll [, I -nn[-l[Jn_Jn mL-; t-,;,'ll :tnn[--.ltJ[J
m J[J r-; r, ;;]r; I l- l;'l -t[Jnr;lnnn tn ffi r,--;[, 1 r, --, 

-l Tnnr,l[]n
t6 tJ _ln m r---,,'lrl [l,,l :nnLl[]n
17. n ln ffir-,---, ll [, ,1 -nnr-,;[]ní€ m ln t,''l t-,--, :l[ - I t*l -tnnr,lnn1! m ln ra-l r,--- ;l [ - ] r..;ll mttJn[lnn
20 [J tJn r, ;ll t-, ,;llf-; I [, -;l Ttnnl,-'l[Jn
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D0037-03

lntegráIt lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesít D betétlap _ Személyijelleg
ráfordÍtások

Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

L004334183
1083138798

n'gr*il:;ÜgyféI aláírása:

3 - SzemelyijuttatáSok adata

MunkavállaIÓ neve:

'I, 2 3. 4. 5. 6 7 8.

s

or

"A'' sorszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

Személyij€lleg juttatás

JoqcÍme Összege KÓzterhei

Elszámolt személyi

ÖsSzesen

Pénzügyi teuesÍtés id pontja (éV, hÓ' nap)

Juftatás Kózteher

[sl I mE3 EJKÍ] F-e6_] 

- 
l[.;] !.q6J--l mEll]nn

,. m EEJ E'JÍI_] m6-r_ 'l r- l tírq4 -ll io,oSmm T, , lLln
m nn r, ':l r, ,-'ll[, 1

l'l[Jnrluu
4 m ]n rl r, ,-, l]l*l ;-'-]uuta, ,lt_,ln
5 n nLl t-l i, ,,1[- I :nnr;]nE
6. [J _Jn m r, ,-;][l l -, lnnr,lnn

n[J [l r--lt* i L--, l'l .;unr,;n[J
I m lI [:l l,-,--.-lt-,---, ;'l [-'lluu[;nn
I. n _Jn r; r, ,,-lt,; l i---;;l -,lnn[lnn
10 nL.l t;; t-, ;,;[,,1 ll -; .lunr;,l[]tJ
[J ln [ -l [;;lt-, I , ,lnnL;][]n

12 m Iu l-; t, , '.lt, I r, ; , ,1,-l -, ;]nnr- lllll
13 nLl r,',l L--;nl'l [,-,'-.l T ,'lnnr,lnn
14 -]n r,'.l t ,llt-- I r,--;,-'l r.nnt;'ltJn
1t m -]n r, '.l r-- lL- t-l mnnr,lnn
16 nr-l [':ll; ll I t:; l mnnl=, ,,ln[J
1i m l[J ll l [, ,-lr--;-,l Lil nttJnr, lnn
1E m :JN |-; L---][* I L; :l [rnntl[Jn
1t n ln l=,,-l t-l;l[- ] [;,rl r.-'-lnlJr l[Ju
20 [J l[J [;]r--lT, ;I r,];l rrnnr, ln[J
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D0037-03

lntegrált lgazgatási és EllenŐrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg

ráfordítások
BenyÚjtando a kitöltési útmutató szerint!

Támogatási határozai

iratazonosítója:

1004334183
1083138798

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

s

0r

''A'' 5orszáma Tárgyid szak (éV'

hÓ)

személyijelleg jUttatás

JoocÍme Ósszeqe Kozterhei

ElszámoIt személyi

osszesen

Pénzügyj te|iesÍtés id pontja (éV, hr' nap)

JUttatás Közteher

EáJ mE3 EJKT] rríj_r_{lf- l
2íq4" ' ' l lofimmr,l[Jn

2. Eil mEi |GIKÍI W- )[-''ll w-,,1 ',qqqmE[-'ll[]nm _l [J L;ll [;lt- l r, ;'l :Jnnr, lLJn
4 nn t,-l [-lL- t, ,;';l -, lnnmn[J
m JtJ L:;I r,---, l[;l *, ',lnnr- ltln

6. [J nn r-'.l [-ll[. -, ;'lnnr,lnil
[J ]n [;; l,;lr---, .;l -l;-]un[ -lnn

I [Jn t,; r,l ,'lt- l [- 
-l

,l[Jnr-,lt]n
I. m ln rl [--1 1,,-, ''l l-;, 1 [rnn[-lnn
10 m nn [l r, ,--l[; t-i L'-'lnn[lnn
11 u[-_] t--;l r-,---';r,l t;,;;-] -, lunt ll-_lL_.1
'12 m ln r,l r, ,;lll=---, .l r-, --l-, l r-lnnr, ,;l[Ju
13 [J ][J L-l r, l,llL, [;;l -, ;lnnt; ln[J
14

I rr-l nn r-l r,,,l[ ,-l r-;l -tunr,;[;]ntJ ln r-; r;t- I l-,---l; ]lnnt,lnn
1€ m ]n l:l r, ,;lt; I f-,----''l r tn[Jr- ]nn
17. ll nn r-; [;'lt, I l----''l m[]nl'l[]n
18 nn t, ; [,;ll-,--, ; r-, ---,'l mlnn[-ln[J
1€ m nn l-; l=-ll-, ,;;l [,- , ,-] -lnnr-,][Jnn nn [;,] l-----l[,;'l [., :l Tlnn[-l[]n



ilt lt I lllllll ll lilllllllll lll I lll
lntegrált lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesít D betétlap' Személyijelleg

ráfordítások
Benyújtandó a kitÖltési útmutató szerint!

10043341-83
1083138798

DEm Esyill"_;
Ügyfél aláírása:

3 - Személyijuttatások adatai

MunkavállalÓ neve Áil;;Jlj$rdph

2. 3 4 5. 6. 7 I,

S

oÍ

"A'' Sorszáma Tárgyid szak (éV,

n0)

SzemélyijeIleg juttatás

JoocÍme Összege KÖzterhei

Elszámolt személyi

Össze5en

Pénzügyi teuesÍtés id ponua (éV, hÓ, nap)

Juttatás KÖzteher

l. ffi ilm EJKII Ferel,l f-,--;. l l1p?8 I
;sfimEf- lun

2. lop I mEl mKil Fí '11;r* FÍtl I ffimmr;'l[Jn
3 m _ln m t-, --';lll;'l t-a, ;l -rtln[;lnn
4. m ,ln [; r, ,',lt,- I t-';l Tlrnr,lnn
5 rl :ln r; [, Llt, , l [-Tl :n[Jrl[J[J
6 m nn r,l [---ll[; I t, - ,l''.l m[JnrllllJ
7 n nn -mr,---;r-----l tm mt[Jnr,lnn
I [J ln -rJmJ[J :nnr;]nn
9. tI ln r, ';l mll :_rnnl,ln[J
1( m _Jn ffir, ;,1 mnni-,;[Jn
m rn r-; r, ;;,'-][; I

:tnn['--lnn
m .]n L;l l-;;,ll , I r, ,-, ; mnnr, lnn
m -J [J ffir--.-l mnnrl''']nn
m Jn r-l l--, ,',][l, l t-,---l -l -mnrlnnn ln mr;;;lr, ;;l :nnr;nn

16 ln Tnnr, lnn
17. -ln [J [,-,;'l1,*,l :n[Jr,.lnn
18 n ln ffir:E [-, I Ttunr'lnn
1t m -][J [;,-l L_, ;.l-lT- I r*l -nnr;nn20 tJ _]n r, l [,,'-,l [; I r ;,;,-l -tnnL''l[]n



ilt il I lllilllllllllllllllll lll Illl
D0037-03

lntegrált lgazgatási és EllenŐrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitÖltési útrnutató szerint!

1 - Azonosításí informáciÓ

Ügyfél-regisztráciÓs szám:

Támogatási határozat

iratazonosítója:

1004334L83
1083138798

Azaláirásdátuma: Eg o'9 rE r2 Bír()

Ügyfél aláirása:

2 - Dátum és aláÍráS

n{ffi;#::;;:;'*

[:$ffi{jJí'll'ff

P.H.

3 _ Személyijuttatások adatai
Adóazonositijel., 

nMunkavállaló neve:

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

S

oÍ

''A'' sorszáma Tárgyid szak (éV,

hr)

Személyi-'ielleg juttatás

Joqclme Összeqe KÖzterhei

Elszámolt személyi

összesen

PénzügyiteÜesÍtés id ponla (éV, hó, nap)

Juttatás KÖzteher

t. tql--l ilm MBFBI Epqoao, ,l W4?F- l wl ,i,fimEl Esq;lmm
2. m EE-ql tríHl bpop;l [- l6pq0 l tqqlmm t llln
3. m 9JE IMBFB-I Eps--rpo, ,l Fp??el l31q27q I Fí'ílD3EJ Elj3tr3m
4. m mm EÍKH l Fp0'0] .,l r_ l l6pq0 I

,j]í]]EJE I lLJn
lsí _] Úm lszsJ-_-__l E]o,fimmr,-][Jn

6, m EJtr] trKI l W4pzl ]tT;, I W4p?::l I,qr,lmmf , lnn
7 EíJ ilm iÉgYql Eí10pl r'_- , ',_l l2í10p 1 Eg.3EJm[l[Jn
I Ep-l mm iÉ'GYal Er'op l t- l ECop;l ,ji3E3E3 [-l[Jn
9. n _Jn [t i, ,,r1, t-,---, ;''_-l r '-lnnl,ltl[
1C [l nn m r, ,,1 1,*l ra, ,-,'l -, -lnnr, , lnn
m nr._l f--'-] [- lt [-, I r-,lnnrltln

1 m -;ln r,l [*l[,,l'l t-,---,-, 'll -nnr,;[]n1 L"l -]n L;;.l r-l[; I

-' ,';';l mnnm[Jn
m ln r ',l lll .lL r, ,,,l [rnnt-lun

1 tJ ln t-l l t ll I L,; 'l -,lnnr,lnntJ ]n [l r,---l ]l--l 1 ,,,-l .;nnL;[]n
11 [J _Jn m[;,-l[;l i-,---;.l l,lnnl:lniJ
[J _.]n [; r,,;;lr l r, ,-.;'-.] t--' -][]nr,l[Jn
t:t Iu t-'l t, ,;lE- [,;'l t;lu[J[l'-lun

2( l=-l -]n [J [-Tl[;-l t----, ;l Jnnr-lnu
EGYB: egészségpénztári tagdíj (7., 8' sorok)



lll illlllllil llllllilllllil lllllll
D0037-03

lntegrált lgazgatási és EllenŐrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖSSzeSít D betétlap - Személyijelleg

ráfordítások
Benyújtandó a kitöltési útmutató szerintl

L004334183
1083138798

Ügyfél aláírása:

3 _ Személyijuttatások adatai

Munkavállaló neve:

iit,*ií::;r;l8l xi.l^-?!|suíeÍ L
''Íji.',! 

i' ! !i# i í,. ::,,,
AdóazonosítÓ jele:

2 3. 4 5. 6. 7 I.

S

oÍ

"A'' sorszáma Tárgyid szak (éV'

hÓ)

Személyijelleg juttatás

JoqcÍme Összege Krzterhei

Elszámolt személyi

Összesen

PénzÜgyi teuesÍtés id ponla (év, hÓ, nap)

JuttatáS KözteheÍ

t. i!?--l mm MBÉB] Fpq{aq '.l toeopp Ep5.€j0-l
'o'o'!m.ffi[z.ó,o 

glfjm
2. m Eb3 EÍKH] Fpo,o]; t' , _'l l6pq0, I tro--q!mmLlnn
3, W:] mm tm lpo-jao-l lsp4eq , I WBTFO,I tqqlmmf.JtmE
4. bg- mm IEBHI FFqo- IL- Epqo-l E]í'mml=-l[]n
5 ffi EM IGJKI'l Fí0É9'lll'- ] li+q+p I

,s03EJm r, lf:][J
6. m Efu tq+J,l Fap, ;'l [ , lll !?r;, l

Eso';lEf Ef,;nn
7 m mE3 lqEpJ,l ttp?s ll-l [, ,1 l2p?5 to'o.;lmm[--]un

láp l ME E,cY-P I t4loa . l t- I Pí4op;l timmm[lnlJ
9. EíJ mm |Épypl El+oplr;al 12;1408 ,fiiE3m[lL]n
10 t-I [Jn t--''-] [ l[ ]tnnL;][Jn
11. m -In i,'-l t- il I ,'llnnra,lEn
12 [J ln t,-l r;[- I r-,--- , ,-l ;nnll'][Jnn nil l,-l r,--,',lL- tal;; -, ;lnn[-''lnn
IL m nn rlJ [,-llr, ,,1 r, ;;ll ;;nn[lnn
[J Jn l,-l t-;lt-- i t-,----'';l -, ;lllJu[;][]n

16 tJ rn m L,lr, l L---, l,] r-,rnntT][Jn
17. [:J nn [;'l r,---.-lta l r-,---;;=l [,' 'l[Jnr;.l[]n
í8 iJ [Jn t,-l t;;[l-] r, ; l'l r, lnn[lnn
1S LI [Jn L-l L- l[;J [;;,] L tn[Jr--']nn
2g [:J nLl r, ',l r ,, ll=, ,;l [.i -;llnnt, ,,lnLl

EGYB: egészségpénztári tagdíj (8., 9'sorok)



ilt lt I lililll ll llllllllllll ill I lll
lntegrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesÍt D betétlap - Személyijelleg

ráfordítások
BenyÚjtandó a kitöltési útmuiatl szerint!

2 - Dátum éS aláÍrás

Az aláírás dátuma:

Ügyfél aláÍrása:

L004334183
1083138798

mm *iil;ffi;;i;*

Yj*i'iÍi i,,,,,),

P.H,

3 - SzemélyijuttatáSok

MunkavállalÓ neve:

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

s

or

''A'' sorszáma Tárgyid szak (éV'

hó)

SzeméIyijelleg juttatás

JoqcÍme Összeqe Közterhei

Elszámolt SZemélyi

Összesen

Pénzügyi teljesÍtés id pontja (év, hÓ, nap)

Juttatás KlzteheÍ

1. m mm N-BFtsl Eíqoaq.l t7rcpa ]l l?p4qaq,-,1 ffitlffimEo,{-3mm
2 m mtul ErKH-l Fpop 'lt,- I Fpqor;'' l Eo-o,tmmf,lnn
3. m EM |MBFBI Eíqoao' ll loetpq l Fsrpq I ffimmEi!]trlEz

l7p I mm IÉBFJl Fpqo_ l| ' I l6pq0 I ffií3EJmll[]n
5. m ,.3 D,il trKrl WpTlf, I Wpt-], Ep.;3mm [- ll,il-r
6. ffi mm tqJrÍl Fpopl'll ' l Feopí-l''l F:q,lmmt.][Ju

fap I mD3 ií'Gw E'4'oa .-'l t- l El+,op; I tr,.-qlEJm[a lnn
I. WE] EM tÉ-e-YP l |' l 4,oa .l r-' ---ll Fl+op ffi3EJml,;nn
9. tJ nn Ll L;;J[- t;;-'l lnnr;lnL
10 tJ _Jn -m [-;'lr,---]-l l -Jn[Jr,l[;]n
11 m _.]n r; [,;',lt- i :nnrlnn
1Z [J ln t,l-l [,-'l[, I Tlnnl lnn
t3 [] _Jn T= r-- .-lr-,l'l :mnr;nn
14 n In r, ''l [l;l[- I [,,- l mnnrllln
15 ln [; r-,l;=lll I L -;,l T]nnr--l[Jn
16 ln m [:l,ll=-,--;'ll [, ; -mnr,lnn17 m ln -; r, ,,.-]r, ,--l L-l'l ffimnr,lnn
1t iJ nn m [-ll=-] [, , ,11 mtr]nmiJ[J
19 i:I tJ [J lJ mr,: '] :[Jnr.]nn
l0 tJ [Jn m r,--, ll=, ;, 1 mrlni-]-lnil
EGYB: egészségpénztári tagdíj (7.,8. sorok)


