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T'árgy:

Ügyintéző:

Kifizetési kérelemnek részben helyt adó határozat

Dávid Andrea

1111119021

lktatószám : 207 12001 l 91 50 12008

Ugyfél neve

Ügyíél címe;

Szigetköz-Mosoni_Sik Leader Egyesület

91B1 Kimle Főút114

RL 890't 008 847 878 6
Szigetköz.Moson. Sik Leader Egyesület
Kimle

Kim|e Postaf]ók 6

91 81
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Támogatási határozat iratazonosítója 1083138798

^14112008' 
(X' 30.)FVM rendelet alapján a HelyiVidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyiakciócsoportokrészérenyÚjtotttámogatás

jogcímre' 2009.10.28 napján benyÚjtott 20678525'l0 iratazonosítÓ számon nyilvántartott kifizetési kérelme tárgyában az alábbi

határozatot
hozom:

A kiíizetési kére|mének az alábbiak tekintetében helyt adok:

A határozatom alapján a Helyi Vidékfejlesztési Kozosségek és a LEADER helyi akciÓcsoportok részére nyújtott támogatás jogcímre 2009.10'28
napJán benyÚ1tott kifizetési kérelme az elszámolt bruttó kiadás alapján 2967909 Ft,azaz kettomillió-kilencszázhatvanhétezer_kilencszázkilenc
forint támogatásban részesül.

A támogatás összegét az alábbiak szerint állapítottam meg:

Tengely lgényelt számítotttámogatásTúligénylésmiatti Kifizethetó összeg (Ft)
azonosíiója támogatás

201 6699

968195

szankció (Ft} (1)

Túligénylési

szankcióval

csökkentett

Naptári év Kiíizetett

összeg

euróban

2005223

962686

2405223

962686

751 8.65

3609.62

(1) A Bizottság, a vidékfejlesztésitámogatási intézkedésekre Vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönösmegíeleltetés végrehajtása
tekintetében az 1698l2005lEK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításárÓlszÓlÓ 1g75l2006lEKrendeletének 31.
cikke aIap1án megállapított csÖkkentés összege'

A 1ováhagyott támogatási összeg 3' tengelyre vonatkozÓ része 2005223 Fl, azaz kettőmillió_ötezer-kétszázhuszonhárom forint' melynek 75
százalékáI az EurÓpai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, 25 százalékáta Magyar Ál1am nemzeti költségvetése Íinanszi'rozza'

A jóváhagyott támogatási összeg 4. tengelyre vonatkozÓ része 962686 Ft, azaz kilencszázhatvankettőezer-hatszáznyolcvanhat forint, melynek
80 százalékát az Európai Mezőgazdasági és VidékíejlesztésiA|ap, 20 szá'zalékála Magyar Állam nemzeti költségvetése finanszíroza.

A kifizetési kéreImét a fennmaradÓ összeg tekintetében az indokolás részben meghatározottak szerint elutasítom.

A támogatás összegét a Mezógazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal á|tal vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben
(továbbiakban. Ügyíél-nyilvántartási rendszer) nyilvántartott bankszám|ájára rendelem átutalni.
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A határozathozatal időpontjában az ügyfél-nyilvántar1ási rendszer szerint számlavezető pénzintézete: DUNA Takarékszövetkezet ,

Bankszámlaszáma: 58600269-'1'l'l 65835-00000000

Tájékoztatom hogy a HVK vagy LEADER HACS cím lH általtörténő 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.)
FV|V rendelet B.$ (1) bekezdése értelmében'

Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított tíz munkanapon belÜl a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi szervéhez
címzett íellebbezésnek van helye, amelyet az MVH Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatÓságánál ( MVH Zala Megyei Kirendeltség, 8901
Zalaegerszeg Postafiók 142 ) kell benyújtani. Határozatom ellen benyújtott fellebbezéshez kapcsolódóan az Ügyfelet illetékfizetési
kÖtelezettség nem terheIi.

Tájékoztatom hogy a támogatás igénylésére irányuló kérelemnek részben vagy egészben helyt adó döntés alapján az MVH az esetleges
íellebbezéstol fÜggetlenÜ| folyósÍ$a a megítélt támogatást, egyéb esetekben a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatályavan. A
benyÚjtott fellebbezést az első fokon eljáró hatÓság megvizsgálja, és amennyiben a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, vagy megáIlapítja,
hogy döntése jogszabályi rendelkezés(eke)t sért továbbá nincs az eljárásban ellenérdekű Ügyfél, Úgy döntését a jogszabályi feltételek
teljesülése esetén saját hatáskörben módosítja, vagy visszavonja. Amennyiben az elso fokú hatóság fenntartja döntését a íellebbezést az ügy
osszes iratával egyÜtt felte1eszti a másodfokú hatóság részére.

A Íellebbezesi jogról írásban vagy szoban történo lernondás esetén, ellenérdekű Ügyfél hiányában a döntés a lemondás benyÚjtásának napján
jogerrire emelkedik.

A jogorvoslatieljárások részletes szabályait a közigazgatási hatÓságieljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény (a

továbbiakban; Ket ) 95.-123. $-ai tartalmazzák.

lndokolás

Az Ügyíél 2008.11.28 napján 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
összegércil a kifizetésroI szÓló határozatban dönt az MVH' Az Ügyfél a kifizetés igénylése céljábÓl 2009.10.28 napján kifizetési kérelmet
nyújtott be'

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

A Tétel Számlatétel Eszközl Elutasított Megnevezés Mennyiség

sorsz azonosító típusa szolgáltatás összeg

azonositó

lndokolás

www.mvh.gov.hu

VTSZ 4901

1385 Bp. 62. Pf:867 Tel.:06-1 -374-3603, 06-1 -374-3604

22 Könyv Az Ügyfél 1 Ft_tal többet igenyelt' mint a tétel nettó

összege.
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'A' Munkavállaló Tárgyidőszak Juttatás Elutasított

Sorsz neve jogcíme személyi

összesen

50 Holényi 0908 GJKT - 270 Mivel a kiküldetés során használt gépjármŰ nem saját vagy házastárs
Zo|tán Károly Költségtéríté tulajdona, ezérLaz amortizáció nem elszámolható az 1995. éviCXVll. SZJA

saját törvény 3. számÚ melléklet lV. pontjában íoglaltak alapján
gépjármű

használata

miatt

55 Grundtner 0908 GJKT - 540 Mivel a kikÜldetés során használt gépjármÚ nem saját vagy házastárs
Gábor Kö|tségtéríté tulajdona, ezértaz amortizáció nem elszámolható az 1995. évi CXVI|. SZJA

saját törvény 3. számú melléklet lV. pontjában foglaltak alapján
gépjármű

használata

miatt

56 Szilágyi 0908 GJKT - 5877 Mivel a kikÜldetés során használt gépjármű nem saját vagy házastárs
Dániel Költségtéríté tulajdona, ezéft,azamortizáciÓ nem elszámolhatÓ az 1995' éviCXVll' SZJA

saját törvény 3. számÚ melléklet lV. pontjában foglaltak alapján
gépjármű

használata

miatt

61 HoIényi 0909 GJKT - 270 Mivel a kiküldetés során használt gépjármű nem saját vagy házastárs
Zoltán Károly KöltségtérÍté tulajdona, ezért'azamortizáciÓ nem elszámolható az 1995. évi CXVll. SZJA

saját törvény 3. számú melléklet lV. pontjában foglaltak alapján
gép1ármű

használata

miatt

67 Grundtner 0909 GJKT - 3870 Mivel a kikÜldetés során használt gépjármű nem saját vagy házastárs
Gábor Költségtéríté tulajdona, ezéfi'azamortizáció nem elszámolhatÓ az 1995' évi CXVll. SZJA

saját törvény 3. számú melléklet lV. pontjában foglaltak alapján

gépjármű

használata

miatt

68 Szilágyi 0909 GJKT - 6156 Mivel a kiküldetés során használt gépjármű nem saját vagy házastárs
DánieI Költségtéríté tulajdona, ezéfi'azamortizáciÓ nem elszámolható az 1995. évi CXVll. SZJA

saját törvény 3. számú melléklet lV. pontjában foglaltak alapján
gépjármű

használata

miatt

Határozatomat a Ket', a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szÓlÓ 2007. évi XVll. törvény (továbbiakban: MVH eljárási törvény), az EurÓpai Mezogazdasági és Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásában megvalósutó támogatások igénybevételének általános szabályairól szőlÓ2312007 ' (lV.17.) FVM rendelet, valamint a
Helyi Vidékfej|esztési Közösségek és a LEADER helyr akciócsoportok részére az EurÓpai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandÓ
vidékfejlesztési támogatásrÓ| szólÓ 1698i2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szolÓ 141t2008 (X. 30.)
FVM rendelet rendelkezéseire alapítottam.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatóságánakilletékességét és hatásköréta Mezőgazdasági és
www mvh.gov.hu 1385 Bp.62. Pf:867 Tet.:06-1-374-3603.06-j-374-3604

lndokolás
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Vidékfejlesztési Hivatalról szőlo25612007. (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 íellebbezés lehetőségét a Ket. 98. $ ('l) bekezdése biztosítja, az előterjesztésre rendelkezésre álló határidőt a Ket. 99' $
(1) bekezdése rögzíti.

Budapest, 2A10.01.21

Kiadmány hiteléül:

A fentiekről értesÜlnek:

1 .: Ügyfél

2.: lrattár

.r f-;

lr.j
i..1.
i ,.,*

' ,a\

\.-ir

www.mvh.gov.hu 1385 Bp. 62.: Pí:B67 Tel.:06-1 -374-3603; 06-1 -374-3604
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lntegrált lgazgatási és Ellenörzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesÍt D betétlap - Személyijelleg

ráfordítások
BenyÚjtandó a kitöltési útmutatÓ szerintl

1 - AzonosÍlási iníormáciÓ

2 _ Dátum és a|áírás

Az aláírás dátuma:

Ugyfél aláírása:

L004334183
1083138798

i;l?ffi

----'-l AdÓazonosito jelel

P.H.

t. 2. 3, 4 5 6. 7 I.

S

oÍ

''A'' sorszáma Tárgyid szak (éV,

hr)

Személyijelleg jUtEtás

JoocÍme Összeqe KÖzterhei

Elszámolt személyi

ö5szesen

Pénzügyi teliesltés id ponua (éV' hó, nap)

Juttatás KÖzteher

147,t mE3 lqBí] nF6.2_ -l r-- ' , ll l+qz 'JSIEJE t;, ]LJ[l
2 tail mD3 EB-l FÉ?r;l ;l Fí?r] 'l e,o,q-lEJE3 [ 'l[Jn
3 [:J n[J t, l T, ,;l r, ;,1 r; -l';l -, tnnt;llnn
4 t,'] l[l t, ',l t _lt, l l -;[]nrrnn
5. [J nn I I t, ,,-lt, ,,' l L ,;a-,l L tnnl ]nn
m ln t, ''lI '-lt;' l [-l-] .;nn[l[Jn

7 m TN t, ;ll t*__Jn -l t, ;a; [:ll]rnmn[J
I m n[J t,,lt, ,-l[, ,l,l [;,-, ;'l -,lnniJnn
I, m lLl [.l [:tr, ll r, ,;' l rllnn[ln[J
1( m nn t,-';l [-, ,'-lt;,1 r,,-;] - tnn[, tl]n
11 [:J [Jn t, ; I l[;,; t- -l

r, ;]nn r--'l[Jn
12 m ln t''l r', ,,, lf'll L--, ; r,lnl_t t, t[J[J
í3 m nn t_ I t;ll,;'.l r-,---; r;[JnLlnn
m ln t-,1 t;;r[, ,,''-] i-,---r;l r,'-.-lLtn[rnn
L] :tn t, ,'l t, ,,;[,,1 [;,,1] -, lnnr;ttI[J

l€ m un t; _-l [-lr--- -l r ''lt-][Jr lnn
1? [-J tJn i-l L ;r ,,-l t, ;,;] r, -l[Jnllrnn
1€ [:J tJn t--'.l t-, ,-, ;ll t, _ ,l r---,,; -rr[Jn[;nn
'nl m nn l-,1 t,;;[ 'l {,;l _-l[Jn[,-lnn
,.l m [J tJ t, l l t-, ;-ll,;l t, ,-.; -rnntT- ]nn
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lntegrált lgazgatási és Ellenörzési Rendszer

Számla- és bizonylatösszesít D betétlap- Személyijelleg

ráfordítások
Benyújtandó a kitoltési útmutató szerintl

] _ AzonosÍtási informáciÓ

L004334183
L083138798

iL4í'l;rp
9t 61 o1,",

Ügyfél aláÍrása:

3 - Személyijuttatások adatai

Munkavállaló neve: AdÓazonositó jele:

,t

P.H

I, 3 4 5. 6. 8,

s

or

''A'' sorszáma Targyid szak (éV,

hÓ)

személyijelleg ]uttatás
JogcÍme Összege KÖzterhei

Elszámolt szemé]yi

ös5zesen

Pénzügyi te|jesltés id pontja (éV' hÓ, nap)

Juttatás Közteber

1 EsJ mE3 EJKrI 7TW l[ ,-; tz6,q,l ,jstm[rI t lLJn
2 Eil mm EJIíI l trre7l] T- '] rj,mmmr,lLtn
3 [J In t _] 

r, ;-lL ; [ _-,1 -, ttJnt, ;.lnn
4. L] nn m [,-trlll laa-J -][]nt;tnlJ
5. I[] i, ;,l L, ,1[,,-, , l r-, ,- ; -, lnnr,;nn
6. [:J Iu r, l'l i, ;][:] r, ;,1 ,l[Jn[;nn-

[:J nn rl t,;lt,-l t,-- ' l Ltn[J[rnn
8. [J Ltn ,r r ,-.llat r::J i,lnnr;nn-
I. [J nn ll l-_' ll t rl[_]nLlnn,ln r,,r La-lt,,-',ll t--,;t llrnnr, ]LJn
1 m ln r; [;-lr -;'] t;, -l -, ;unLlnn
12 m l[J I I L;llt,-, ,;'l r-lll t,lnIL__.]LJI
13 m TN r, ,.l [,-;r;l 1 ,.. - r,lunmnn
m nn Tl t, ,r l[,-l [ ,t, ;'l r ln[Jr-tnnn nn t;'l L- ;ll-, ;] t=, ,; m[Jnr, '']nu

16 In Lr t, ltr;,t [,-, 'l - runr,tnn
17 m []n t,' l [^ ll,;, ; l;, ,l,l i-,-';lnnt;,tnn
18 m nn Ll t_ lr*I T; ,-; Ltnnr;[J[J
1! L] nn r ' l L ,-,'lr--,,r [ ,,-l ,-tnnr;rnn
*l [J tJn t .'l [;,;l; t [-; ,-In[J t- , lL;]n



llt ilililllll lllililllllilt til ilil
D0037-03

Integrált lgazgatási és EIlenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg

ráfordÍtások
Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

'l 

- AzonositáSi informáciÓ

Támogatási határozat

iratazonos ítója:

2 _ Dátum és a|áírás

1004334183
1083r-3879

Azaláirásdátuma: Eo'09 m m-
Ügyfél aláírása;

; 
' 
,,1'iif"$Tesrrre

tliÓ::: PL ''-L.u Ut 114.

,*f{;f::l:;::,*,*
269_1 

1 1 57553

- 
3 _ Személyi juttatásokr|adatai _

N4unkavál,alÓ neve: A00azon0stt0 rele

'I 7. 3, 4. 5. 6, 1 8,

S

or

"A" sorszáma Tárgyid Szak (éV,

trO)

Személyijelleg jUttatás

JogcÍme Összeqe KÖzterhei

Elszámolt személyi

összesen

PénzÜgyi teuesités id pontja (év, hÓ' nap)

Juttatás Kozteher

1, Ep-l 9J ll-el rqBil mJr-*-; E-,??----, I f2i,qtmmf* l[Jn
2. @J q3M tqJ'Kíl tre? ',ll[.;l Fpr:;,I Egí,]mml]l[Jn
3. m n[J t-l t, -ll,]l L,,,; I --]n[JI ''lnnL] -ln i ,t t,, lt, - l [tnnr-rnn
5 m nn L ll t, ,lt-,-l t, --, 'l r,rnn[l[Jn
6, ln tl t , l[- II t-;l r,lnnt' lLJn
7 n nn Ll t-, ,-ll-1 ,-l l;;;; r,;Ltnr,lnu
I n [Jn t-l t ,,-lt_] t;-,;'l r,lun[, -,lnn
I L] ln tl t,;,.1 t-, ,,,-'-l [,-, ,l - ';lnnr, ;nn
1{, [:J nn l-, ;.l i, ']r;;l [,-,-l t,lnnt-,lL:ln
11 m ln t-, 1 F-li ,- l t,,-llJnt, ]nn
1Z

I ]n l''l t;-rt;J [,,-; [tnnr, lLJn
m _Jn t,''l t, ,--l[;,-l Jnnr, -lnl-l

14 [] _Jn r_ I L;;.lt,a-l ,-lnnr;,lnn
15 m JN t,l t, ;,;r, ,,,1 t,-, ,;l - 

' lnn[ , tl-]u
16 [J In [''-.l t-,---ll[rt llLlrl ;t[rnr ln[J
17. m l[J [; l,- ,; ]t, , ,-l t,,-''.l -, 'ln[Jr,rnu
''l m nn [,; r;.l'l[.;l [,:J i,l[Jnr rrn[J
'nl m :JN [J [,Jr, ,l [,-J i-rnnr;;.tnn
20 [J nn l=, , l r,-lt, ,-l r,,'-l t, --ltlnt- tlln



llt il I lllllll llll]iltililt ilt I ilt
D0037-03

lntegrált lgazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖSszesít D betétlap - Személyijelleg

ráfordítások
Benyújtandó a kitöltési Útmutató szerint!

] - Azonositási informáciÓ

Támogatási határozal

iratazonos ítója:

L 0 0 43 3 418 3

10 I3 13 87 9I

Azaláírásdátuma: E qo9 m m.. !öffiffi'-
Ügyfél aláírása:

3 _ SzemelyijuttatáSok adatai

MunkavállalÓ neve:

'':'-F6 ,ft 1i';"

l!;?','ii:;;,,,,,,tuuoniur_il, 
,,^_.-zJ5

AdÓazonosítÓ jeIe:

'1 \ ,- ut"u' oi"1Y

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

s

or

''A'' Sorszáma Tárgyid Szak (éV,

hÓ)

Személyijelleg jUttatá5

Jogcíme Összege KözteIhei

Elszámolt személyj

isszesen

Pénzügyi teljesÍtés id pontja (év, hÓ, nap)

]Uttátás Köztehel

1 il ilE IqJíí] FTl ' ,l r' ' '',_l FA;l Esqtmm[-l]nn
2. m eJm EBÍl |8p1 'l[-; l8p? ,, , l ,jslEJm [-ln[J
3. i:J nn llt, ,-lr, ;'] t ';.'_-l r_tnnr.-;lnnm rn t, '] t ,tlt, ,-'l - illl-lt tL_Jnln r, ',ll;t--, ' l l-, ,,1 -tnni,l[Ju
6 nn t, ''l t, ,,- '-l[;-;] r, ^J l;'lnnr,' ]nll
7 m ln Ll L-l[;r r,,-;l *, ruur,-rn[J
I n n[J [;l L , ,lt;,l'l r, , -l ;-'lnnLl[J[tm nn m_l r 

-lr-,-'_]
[;,;''l -- '_lnnLlnn

10 L] ]n l,; t;;[,-; I ;,'.l Lltlnr,-'-]nL
11. m :J [J r, 'l t-;lr -; --;lnnLlnnm nn t, lll [J[-];ll [_-] t,'-.l[Jn[-;n[J]u t,l l-, ,,1 [ ,' l l-,,; -, tn[Jr,'-,lnn
14 m ln t, ;,t rt,-'llr, ,l rt -' l rll[Jnl--,lnn
15 m [Jn r ; ,l r,;, ]tll; [;, ;;l r-,.lnnLln[J
1B [.l TN r-; [;r, ,-l t ,,-; t_'lt_- 1,_l I lll n
17 m [Jn [l [,,, :l t,,; [-; i;tL---][Jt- tnn
''l m [Jn t, .l 1, ,;[,,1 f;--] l=;-rn[Jlrnn
19 m In [; L,-tt--,1 L,, ,.l r;[Jut-,tnn
20 t-l ln [-t t;;tt,,l r,lnnr'lnn



ilt il t ililil lllllilllllililil ! ilt
D0037_03

lntegrált lgazgatási és ElIenirzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

BenyÚjtandó a kitöltési útmutatÓ szerint!

U gyfél_regi sztráciÓs szám :

Támogatási határozat

iratazonosítója:

L004334183
10 8 3 r.3 87 9

3 _ Személyijuttatások

Munkaválla|Ó neve: Adóazonosito jeIe:

P.H.

2 - Dátum és aláíráS

Azaláírásdátuma: Egfr m
Ügyfél aláírása:

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

s

ot

''A'' sorszáma Tárgyid szak (eV,

hÓ)

SzemélyiJelleg jUttatás

Jooclme Összeoe K(izterhei

Elszámolt személyi

összesen

PénzÜgyi teljesltéS id pon!a {éV, hÓ' nap)

Juttatás KözteheÍ

m EE E'EÍl t]paz;' l[ -' l z,o,o,tltr!E fl[J[l
2.

L0- l !-!b,9 EEai t{zqalf ,,'l tílBJ' ;; Eíq'mmrlnn
3. [J -ln m tl, lr'; t, ; ,-ll -, ;llnn r ' lLJ[:-t
[J ln [,-l nll, l t_'._] l-,lnnr-lu[t

5. m [Jn r -r [-, tt -, 
''_] [,-, ,l r tnn t- t[J[J

6 [-] Itl [;l L,-li;,-l r, ;, ,-l r llln[llJn
7 nn r-,; t;l[;l t- ,-, ,ll Ltnnr, lnn
8. [-] [J t] t,l [- [-l i ,-, t l -lnnrr[Jn
9. m t,lt:t t, ] t, ,lt, ,-l L---, ;'l ilnnr'-l[Ju
10 [:J tJn t--l l-,,1[::] L ::,:l -, ;n[Jrlnn
t1 m nn L; t, ,lt, ;'-] t;;,''l r-l[Jnl ,lLJnn _Jn t,l i, ,-l[; '-l [ ;,1 -tnn[rnn
1 [J ]Ll m r, ''lr, ;l r, , ,- ;l -, rnnL . lnn
1t n TN L ll t, ;,-' -lt_J L;I -, ;]t]nr*_lL]n
15 n ln [,l t-,----l]r l; rr[Jnrlnn
16 m .]n t;r t, ; -']n-J t-,t, ; -, ''l[JnmnL]n r[J t-; [,,11;r L- -'l ,rnnt;,-tn[l
18 m nn t, 'l [---;t*ll t-l ,-l[Jnt- lnn
'nl [:] nn L. l Ll_--.]L--'l r----l* l ;nnt; t[Jn
,.l m ln t,l t, ,,-1 t ,,-l L;, ,-l -, :ln[Jmn[t



ilt il I lllllil llililllllilt ilil Iil
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lntegrált lgazgatási és EllenŐrzési Rendszer

Számla-és bizonylatÖsszesÍt D betétlap _ Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltési útmutatÓ szednt!

'l _ AzonosítáSi informáciÓ

Ü gyfé|-reg isztrációs szám : 1_004334183
10 8 3 13 87 9I

2 - Dátum és aláÍráS

Azaláirás dátuma: EgE9 m. [í2luoo,,r,
Ügyfél aláírása:

.*ffi*:\'!!i;,, *,
trroo*un. ii,urru,

3 _ Személyijuttatások adátai

MunkavállalÓ neve: ] ]

t
AdÓazonositÖ je|. , --]

P.H.

t. 2 3 4. 5. 6 7. I.

s

or

"A'' sorszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

szemelyijelleg jultatás

JogcÍme Összeqe KöZterhei

Elszámolt személyi

összesen

Pénzügyi te!.iesÍtés id pontja (éV, hÓ, nap)

Juttatás KÖzteherm bJ bil EBíl Fl+ -'lt' 'l 914 i,llmEt- lnn
2 ml EJM lqrrr I Feq-, .l[- 'l Fpí;;;EjptmmL l']nn

t-'] ln L-,] L'_-Jm.l t;;t r, ']nnLt l[Jn
4. [J nn rlr,lL ,,t tl, ,l -rr[]nr,rnnn _Jn [], i [., ,, ]i, ;,; r,;l ;]nni--'_l[Jn
6 tJ EN l,; r, , ll[,;] t;J t,l[J[J [, , -]nn
7 m nn [:] i--l [ ,-l i-,,,,r t;lnnr;nn
8. -lt,l r,l t_'l r*-l [-l t,-; ,rnr r-:[]E
9. n l[J l l [ - ,.l[-,'ll [,,J [lt_]nrtnn
10 n [][J I-;l [,,- ]nJ t;;l i,;rnnF- tl.]n
11 L-l ln r ;r t,,-;[ - ll r,,-t ] mnn[-lnnn mn t-'.l r, r;[;,; f, ;, -; Llnn[; ll_.rn
13 tJ ln rl Lt,-tm L'-lnn[-ri][J
14 tt JN tl [,-, ',l[,,1 L--1 ,-l -, ]nlJ[, lnn
15 m _Jn r;;l l;;.ltl; i;;-l -, '' ]n[ ; lll._n
16 [J [][J r ;ll L,,' l[,,1 runr--']nn
'l m nn r; L;-l[ -,l n;l TlnnrrnlJ

18 L-l nn i;_l i ;lr - ll L-, ,lll r;nni,-lnn
1S i:l tln I ] t, ,l-'-l[ -l t;,l LlniJ[:]n,fJ
20 tJ nn Ll a;;lt,-; r,,-l r-Innt,lnn



lll illlililll lltllllllllilt ilt illl
D0037-03

lntegrált lgazgatási és EllenÖrzési Rendszer

Számla_ és bizonylatösszesÍt D betétlap _ Személyijelleg
ráfordítások

Benyú.itandó a kitöltési útmutató szerint!

] _ AzonosÍtási informáciÓ

r-004334183
10 I3 13 87 9

3 _ Személyijuttatások adátai

Munkavál]alÓ neve: Adiazonosiió jeIe

Ugyfél aláírása:

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

or

''A" sorszáma Tárgyid Szak (éV,

hÓ)

SzemélyijeIleg juttatás

Jogclme Összege KÖzterhei

Elszámolt személyi

összesen

Pénzügyj teljesÍtés id pontja {éV, hÓ, nap)

JUttatás Köztehel

1. Eil] eJm IEJlííl F/5Á l'l[' 'l F/q{ l.l EsmmmlT]nn
2. M] EJ E3 EJtíIl niop;ln-; EleJ,l to.qlmEt- lnn
3 m -J [J L --] [, rL -, ;ll [ ;,-l;l r:lnnL lnn
4. L] LJN [;l'l [,,1r,-, ',l [,,-, l r,rnnLlnn
5 [:J nn L--l [;, ;l-, a l r, *,1 [,r[Jnt -'lnn
6. nn T; [, -;m; [l ,; r;lnn[rnn
7 [:J -ln t, ' lr,,''l[-; r, ;, ,l ,l]u[:l r, _Jt]Ll
I m [Jn t, , l L, -lr,;,7 L;, ; [lnn[lnn
9. n ]n L,.l i;lr, ,,1 [----] ,lnnrln[J
1C m tJ [J [l [;;]L--l [,,-, ,;-l -;nn[lnn
11 m -Jn [J t, ; , ll- ,,-l ll-_l.L-l i lL-Jn
l2 a-l ll,l t; t;;L --l i- ,;l r;;lilnr,rn[J
1 [J :J tJ [, a 

'l 
t, , ,-l L_::] r,lnn[, ll-]n

14 [:J nn r;''l L;;;MJ r,, -l 'l llun[,-lnn
15 n l[] l,',l [;, ;L*; [;,t r,,'lnnr-,lnLt
''l iJ nn t-; t, ,-ll,-; t_'l -lnnt; lr,Jn
'l m tJn t, ; l [,-;tl' J r, 

-,l
-, ltlni, 'lnn

''l tll nn t,l [::Jm [;l ;-r[JL]t;rnn
'nl m rJLl [;,l í'_'--' .- 

-l[;'''_-l [,; ;ll r r[]nl']nn
2A [:J [_-]u L,l t, ,l [, , , ;l] [,,,-l t,l[]nt:l[J[]



llt il I lllllll ll lilililililt ilt I ]t
D0037.03

IntegráIt Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesÍt D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

'1 _ AzonosÍtási informáciÓ

L004334L83
L083138798

ÜgyféI aláírása: ':{?I:_r::l:;::,,i,

3 _ Személyijuttatások adatai

a,qartik c;:^'_*ö_7-08"""L'U?€9-7 
7 7,!7553

MunkavállalÓ neve: L l 
Adóazonosító jele:

P.H.

2 3. 5 6. 7

S

or

"A'' sorszáma Tárgyid szak (éV,

hó)

Személyijelleg juttatáS

Összeqe.]ogcíme Krizterhei

ElSzámolt személyi

Összesen

Pénzügyi teuesítés id pontja (év' hÓ' nap)

Juttatás Köztehcr

1. lsa mm Em w, )-)r,;; lllQ?, , I tqqtlbJMt, lLJn
2. Eil EM Gi(rl Wlr-ll , ,-l harp,;l t,o--o,!EJm fl[J u
3 [J nn r, ;l L, ,lL,l m*] ;:Innt- lnn
4 rl,n t l [-;l;,1 [,-t -:Jnn[lnn
5 m nn fr ;.l i-lL -l t, ,-l -, lnnrrnn
6, n nn t, ll [ ;t, ,,-';-l r,",'; -t]nnr,;[Jn
7 n _Jn r-l [;JLl-l r, ,,-, ,ll -, t]nn[tLJ[t
8. L:] lil t, ;ll L;la alll t-a-; -lnnt; tnn
9. m TN [;; r, ,,l'][ ,1 T ,,-t r ;,lnnr'-,lnl-t
1f [J []n [- 'l t, ,-ll-, ;; t.; , ,,-] -,lnLJt lL,ln
11 m Irl t;l ,-, :ltl; t--l [ ]n[J[--tnn
12 nn IIt, ,lm i_i -, ][Jnr t[Jt]
13 [:J nn [; l r---,;llT--; [;,-, ] ;;rnn[;.]nLJ
14 m nn t;;l L,,lt;;'l MJ , J[]nr,lnE
15 m ]n rl r,;;ti ,-; [, _J mnnr_tnn
l6 [J [Jn [;l r, ,,lt;;_l r,,.l t;]nnr_tnn
1 m ln [l t, -]t_l r-J t. [-tnr.;n[t
18 m :]il t l r-- -l r*:J r, ,,-;l tlnilr;]nn
s lt ln l, 'l t, _lL-_J n::I [;nn[;lnl]

2i [] [, llJ [l [_][ ,-l [ _1 -, lnnt ;n[J



llt il I lllllll illillillllilt ilt I lil
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lntegrált lgazgatási és EIlenörzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesÍt D betétlap . Személyijelleg

ráfordítások
Benyújtandó a kitö|tési Útmutató szerint!

'] 

- AzonosÍtási informácio

L004334183
1083L38798

2 _ Dátum és aláÍrás

Azaláirásdátuma: t'g03 m m
ÜgyfÓ| a|áÍrása:

3 - SzeméIyijuttatások adatai

N4unkaválla|ó neve: l

t
AdÓazonosítÓ jele:

P,H

2. 3. 5. 6 1. I,

S

or

''A'' sorszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

személyjjelleg juttatás

Jogcíme Összeoe KÖzterhei

Elszámolt személyi

ósSZeSen

PénzÜgyi teuesÍtéS id ponla (éV, hÓ' nap)

JuttatáS KÓzteher

l6p I ilm EJKÍ] Ew:l[- ' l Vi4r-l EII3EJESt, rnn
2 m nn l l r;'l[,- ;'l [,,-l r,lnnt-tnn
3 L] nn t;l []l.llr_ ll lr[]nr,lnn
4 m nn L*l t, ,-' lr, ,,;,l t ,-; n[]nLlnn
5 m nn t'l [:-,]r-l , ,lLJL,l I ll-ln
6. m tJn f l TLli_ ,l t-1, ; l lrnn[rnL]
7 [:J -]n r ,'l L ,;l[.,l [J [;nnt; ]LJn
m ; ][l [l [;,;[,-, . l t, ;, ,l rtr[Jnt ,lnn

9. [:] TN l I t, ,,lt;l t,, -l ;rnni;tnn
1( m n[J r; 1,,-ll_l [ ,-l I ']n[J[r[J[J
11. m ,lt:l l l [,-;L*J r-l r, -;]nIJ r rLJtl

NLJ t, 'l t, ,-ll-, ,,- l r--,- l [l,tn[Jt- lnnn liJ t. ,'l [Jt;,,-l t, ,-'l r, lnni- lLJn
14 m nn i, 'l T, , ,1r, _t tl ,r -lm[Jr;rnn
15 L] []u Ll [], '.lr;,t t, ,, -l f-,][Jnr,l[Jn
ít m nn m ttlt,;-l r-' ,l mnnr,lltn
17 tJ nn t''l l ,-;L-,- 'l r,,l r;tnil[r[Jn
18 ln Ll t, ,-lt-;l [;, ;ll _-;lnnr-lnn
1S tt ln Ll [;l[ ,,'-l r,, l [;n[Jrlrn[J
.'l n rr[J [l [:_][;,1 t,;,,1 [lnnr ln[J



ilt il I ilililt ilil1ililililt ilt I ]t
D0037-03

lntegrált lgazgatási és EllenŐrzési Rendszer

Számla- és bizonylatosszesÍt D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltési útmutató szerintl

] - AzonosÍtáSi informáciÓ

1004334L83
1083138798

Ügyfélaláírása:

3 _ Személyi.juttatások

Munkavá|laló neve:

'i!!,f!'i' 
Í::,,,,,,

AdÓazonositÓ jele

P.H.

t. 2 3 4. 5 6. 7 I,

s

0r

"A'' sorszáma Tárgyid Szak (éV,

hó)

Személyijelleg juttatás

JoocÍme Összeqe Közterhei

Elszámolt Személyi

összesen

Pénzügyi teuesÍtes id pontJa (év' hÓ, nap)

Juttatás KöZteher

EIJ mm Ir\4BFBl trs,opq ll Fp?nl tá75275'-.l tt,. {,lDJE ire;3mm
2. EeJ mm lÉÍKl-J l Epqo];ln;l l6pqo, ,l FíElmlErlnn
3. I4J !Jm lr\4BEBl ,Dpsppq 'l Fp?T ' 

--l
lstqzls, , J

'Eí'mm 
Ejí'mra

4 Eil mm lerftI6pqo L ; Fpqo--l Ejj3trlm f ;n[J-
5. E] mm EEíl Eyr?--l[--,-l 14 Ei,qtEJmt.-'-]mn
6 m bJ L'.rl tqr,Krl neq6+'l [.-l ttrcoa , I Eíq'EJEt lnn-
7 m EJM lr,oYFl trí4d0;r_] Er4,op , ; t;t tDlm [,;]nn
8 EsJ !Jm E,GYPI Et4op --]f -;-l |zl+óp , ' l tqqrlmmf ,- ]nil
I [J J t-l L-l t-,-;f--l tt, ,l ',.-'lnnLt[Jn
t0 m nlJ t, ; r;lr;,1 ,lnnrllln
1 m ln tal [;;; [_j L'] t,tnnr,t[Ju
12 [-J ln r ''l r, ;,,-lr,,l ,lnnltnn
t3 m n[J [r [nt-,- ;l r,_:J -, lnn['-]nn
1t n :]n [l t _ [-,l t-;,1 nt[J[Jr-lnnn nn ,t m[;t til ;-l[Jn[- lnn
16 m ln r, '.l L,;t;J t;,*'l r]runL;[Jnn [],[J r-l t,-;t[;l [*-l [][Jnr;n[J
''l n [J t] t, l'l [;,-l[;; t-- ,;,l r,lnnr, ;nn
'nl tJ [Jn t l t;;l[l [,;,'l ,l[J[J[_]Lln
20

l,l [Jn r r t;,-l[,-; ,tnnr,lnil
EGYB: egészségpénztári tagdíj (7 ., 8.sorok)
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lntegráIt lgazgatási és EIlenŐrzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesÍt D betétlap - Személyijelleg

ráfordítások
Benyújtandó a kitöltésl útmUtato szerint!

] - AzonosítáSi informáciÓ

Támogatási határozat

iratazonosítója:

L004334L83
r.083138798

P,H.

2 _ Dátum és alálráS

Azaláirásdátuma: Eo 03 m m
Ügyfél aláirása:

3 _ SzemélyijuttatáSok adatai

lt.,lunkavállaló neve

2. 3. 5, 6, 1 8,

s

0t

''A'' sorszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

Személyijelleg jutlatás

Jogclme Összege Közterhei

Elszámolt személyi

Összesen

Pénzügyi te|]esltés id pontja (éV, hÓ, nap)

Jultatás KÖzteher

W:) mm MBFRI Feqoaq'.]Fp4,spl Eíq4e0;' ] tro-r';ltr3EJ Ejs9mm
2 il b,i m EBrjI Fpoor-ll[- ,-l l6pqg,,,,]

'ó-lbJEjt_ 
' LJIJ

3. LqJ mE3 tuEEBl Feqopq ll Fp4,sl]l trs,4eq; Ei,fimEEjs!mE;l
4. W) mEf IÉIKH] Foqo] l[-] Fpop, . l Erj3mmr_ rl]n

lsp I !-9 LqJ EBí-] Pe86L l[ '; Pes'6í-' l'l Es.p]tr3trJ t, ,lnll
Eil e3 D3 tqJríl trí139 lt'I ; EÉ43p::] E=gí9E'!E r -ln[J

7 l.íl rl F3 lcEpTl Ep?s-.l [:,J l2p?5 .l ,j]úmmr l[Jn
B m EE3 m E-?es;[, ;,-l.l E?ril; Eíqlmm[ ']'nn
I m ME lEEvql m!s-l t, ; ,l frr4op,-l Er3'rmMr_ rt]Llm mm lÉ'oyql Eí10p,l']r ;'] I'í40p , ll Eífimmt'l[J[J
11 m _Jn Ll'l t-,lL ,,1 l,-,r -lnnr, ;nn
12 m nn r; [;;t[ -, ;t t -tt [-'.lnnnrn[J[t J[J L*l t, , ,l[ l, -l t, _ -,l r rnnI lLJn
m niJ [l L -lt, ,-' _l l-,,;-,] r-.'l[;]nl']nlr

15 m [Jn L-J t, ll t, ;; i;-l - tnnr rnn
16 l, l -]n L---l t, l r- , -l t;;r ;lnnl, ,tLJu
17. LI IJil t l [l;[,,1 t, ,;-l ,r[Jn[-lnn
1& m un t;l t;;lL,l r;a] -, ;nnntnn
'nl n [Jn l*, ;t L, -.-ln-] [.-:-] *lun[-lt]n
,l L] tJn [, ,,-l -, ;'][JnL;n[J
EGYB: egészségpénztári tagdíj (9', 10. sorok)
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Számla- és bizonylatösszesÍt D betétlap - Személyijelleg
ráfordÍtások

Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

'1 _ AzonosÍtási informácil

MunkaváIlaló neve: l

t

L004334L83
L083138798

1..

P.H

2 _ Dátum és aláÍrás

Az aláírás dátuma: E o, 03 r0

3 _ SzemélyijuttatáSok ádatai

'l 2. 3 4. 6. 7 8.

s
0r

'A'' sorszáma Tárgyid szak (éV'

hÓ)

SzemélyijeI|eg juttatás

Jogclme Összeoe Kozterhei

Elszámolt személyj

Összesen

PénzÜgyi teuesÍtés id ponlia {éV' hÓ, nap)

JUttatás KÖzteheÍ

EsJ sJ le3 l nlÉEn l |a1 o'ojj_q l-] Fpral l27q1Fq I Tqúmm Eío' ;]EJE3
2.

l!,4 ,l JJ E;I trKri-l Epop, l l i, ,l Fpop , l 'sqtmmr, lnn
3. MJ mm MBEBI ErqoaLl Eplsa 'l_] Eiqlpq ''_.] ml3mm Egí'EJE3
4 m mm irrr I bpoql f, 

-
F$,-l tqqtmmL''lnn

5

157,1 lJLrJ IqJíIl V7a:l'l 'l W4z::l Eíq9EJm[-'llnn
6. EíJ mE3 lqlríl Fpsg;I '; ItesÉilt'íq'EJEJ t-*]nn

Ler l mm lE,cyq-l ltf,oAll,,ll Eí100'l l ,-oojEEf, ;nn
I. m EJ b3 |ÉFYqr] E14o0- l[ ' ; |'í+op -l iolS[lm t, lnn
I [:J _Jn r lr,;lt,-,t -, lnnr-'-lnn
't( m Jt-l tl t, a, l[ ll l,-, ,;; -, ;nn['- lnn
1 [:J rrn l I t; -lt, ;;;] L-,l L-l i ll-_l L_i
12 n ln il [;;t, l;;J [-, ,l [, r[Jnr,rnu

Lrr I l=;ln [l [- lll-, '-'l [ ,1, ,-l r,lnnr, lnn
1t m n[J Ll [_::]n,l r, ''_] t, '-ltlu[, lnn

[:J [_] [J [l r;;l[;t t-l l;llnnr lnn
16 LI ln r- J L;,'-l [-::._] [,,- ,l [lnnlt]nn
1 L-l ln f l t;;r, ;j t,,,-, 'l r;nnttnn
'ul [,] ln l 'l t,-'' l[ l,l [,,,1 [tnnltnlj
1S m [J [J r;] t;][;J t- ,; [Jun[]nn
^l m nn i, ;l t-:-Jrl L,l -;tJtJIl-lLJN

EGYB: egészségpénztári tagdíj (7',8. sorok)


