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Támogatási határozat iratazonosítója 1083'138798

A 141/2008. (X' 30.) FVM rendelet alapján a HelyiVidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyiakciÓcsoportok részérenyújtotttámogatás
jogcímre, 2009'12.30 napján benyÚjtott 2067503209 iratazonosító számon nyilvántartott kifizetési kérelme tárgyában azalábbi

határozatot
hozom:

A kifizetési kérelmének az alábbiak tekintetében helyt adok:

A határozatom aiapján a HeIyi Vidéiifejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciÓcsoportok részére nyÚjtott támogatás jogcímre 2009.12'3O
napján benyújtott kifizetési kérelme az elszámolt bruttó kiadás alapján 6130771 Fl, azaz hatmillió-egyszázharmincezer_hétszázhetvenegy
forint támogatásban részesÜl'

MVHregisztrációsszám:'l004334183
Tárgy:

Ügyintéző

Kifizetési kérelemnek részben helyt adó határozat

Dávid Andrea

Túligénylési

szankcióval

csökkentett

4142164

1 988607

A támogatás összegét az alábbiak szerint állapítottam meg:

Tengely lgényelt Számított támogatás Túligénylés miatti

azonosítója támogatás szankció (Ft) (1)

Naptári év Kifizetett Kifizethetőösszeg(Ft)

összeg

euróban

15531.17

7456.34

4142164

1 988607

(1)ABizottság avidékíejlesztésitámogatásiintézkedésekrevonatkozÓellenőrzésieljárások,valamintakölcsönösmegfeleltetésvégrehajtása
tekintetében az 1698l2005lEK rendelet végrehajtására vonatkozó rész|etes szabályok megállapításárólszólÓ 1g75l2006lEKrendeletének 31'
cikke alapján megállapított csökkentés összege.

A jóváhagyott támogaiási összeg 3. iengelyre vonatkozó része 4142164 Ft, azaz négymillió_egyszáznegyvenkett őezer-egyszázhatvannégy
forint, melynek 75 százalékát az Európai Mezőgazdasági és VidékfejlesztésiAlap, 25 százalékát a Magyar Alam nemzeti költségvetése
Íinanszlrozza'

AjÓváhagyott támogatási összeg 4. tengelyre vonatkozÓ része '1988607 FI, azaz egymillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-hatszázhét íorint
melynek 80 százalékát az EurÓpai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, 20 százaiékát a Magyar Áttam nemzeti költségvetése
finansztrozza.

A kifizetési kére|mét a fennmaradó összeg tekintetében az indokolás részben meghatározottak szerint elutasÍtom.

A támogatás osszegét a

www.mvh.gov.hu

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél_nyilvántartási Rendszerben
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Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatósága

(továbbiakban: Ügyfél-nyilvántartási rendszer) nyilvántartott bankszámlájára rendelem átutalni.

A határozathozatal időpontjában az ugyfél-nyilvántartási rendszer szerint számlavezeto pénzintézete: DUNA Takarékszövetkezet 
,

Bankszámlaszáma: 58600269_1 1'l65835_00000000

Tájékoztatom, hogy a HVK vagy LEADER HACS cím lH általtörténo visszavonása a támogatásijogosultság megszűnését eredményezia Helyi
Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdaságí Vidékfejlesztési Alapból nyÚjtandÓ
vidékfejlesztésitámogatásrólszóló 1698/2005lEK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szÓló 14112008. (X. 30.)
FVM rendelet B.$ (1) bekezdése értelmében.

Határozatom ellen annak kézhezvételétol számított tíz munkanapon belÜl a Mezőgazdasági és VidékÍejlesztési Hivatal központi szervéhez
címzett fellebbezésnek van helye, amelyet az MVH Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatóságánál ( MVH Zala Megyei Kirendeltség, 8901
Zalaegerszeg Postafiók142 ) kell benyÚjtani. Határozatom ellen benyújtott Íellebbezéshez kapcsolódoan az ügyfelet illetékfizetésj
kotelezettség nem terheli.

Tájékoztatom, hogy a támogatás igénylésére irányulÓ kérelemnek részben vagy egészben helyt adó döntés alapján az MVH az esetleges
fellebbezéstől függetlenül folyÓsítja a megítélt támogatást, egyéb esetekben a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztÓ hatályavan. A
benyújtott fellebbezést az elso fokon eljáró hatóság megvizsgálja, és amennyiben a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, vagy megállapítja
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 elsőfokÚ hatóságfenntartjadöntését, a íellebbezéstaz Ügyösszes iratával együtt felterjeszii a másodfokú hatÓság részére'

A fellebbezési jogról írásban vagy szÓban tör1énő lemondás esetén, ellenérdekű Ügyfél hiányában a döntés a lemondás benyÚjtásának napjánjogerore emelkedik.

A jogorvoslati eljárások részletes szabályaii a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szólo 2004'CXL. torvény (a
továbbiakban: Ket.) 95.-'l23' $-ai tartalmazzák.

lndokolás

Az Ügyfél 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
összegéről a kifizetésről szóló határozatban dönt az MVH. Az Ügyfél a kifizetés igénylése céljábÓl 2009.12.30 napján kifizetési kérelmet
nyújtotl be.

Elcileg elszámolás:
Tengely Előleg kérelem Jogosult előleg Elszámolásra Fennmaradó, lndokolás
azonosítója iratazonosítója összegéből eddíg el kerülő támogatási támogatási e|őleg

nem számolt összeg előleg összege (Ft) tartozás összege

4 2067855894 14962937 19B8607 129743g0 A kiÍizetési kérelem alapján a lrnoen műkodési forrás, azaza 4-es tengelyre
megállapított támogatási összeg csökkentésre kerül a 220t2o0g' (X, B.) Korm'
rendelet 5. $ (6) bekezdésében foglaltak szerint elszámolásra kerü|ő támogatási
eIőleg összegével.

Az elszámolásra kerÜlo támogatási előleg összegével csökkentett megállapított támogatás összege 4 142164 Ft, azaznégymillió-

www.mvh.gov.hu
1385 8p.62. Pf:867
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Vidékfej lesztési Támogatások lgazgatósága

egyszáznegyvenkettőezer'egyszázhatvannégy fori nt.

A kérelem vizsgálatával összefÜggő e|járásom során megállapítottam, hogy az alábbiakban felsorolt tételek az alábbiakban foglalt mértékben
nem felelnek meg a támogatásra jogosultság feltételeinek, ezér1' azokatelutasítom az alábbi okok alapján:

'A' Tétel Számlatétel

Sorsz azonosító típusa

Elutasított Megnevezés Mennyiség

összeg

Eszközl

szolgáltatás

azonosító

lndokolás

SZJ 6420 11 TELEFONDí 1

J

A késedelmi kamat nem elszámolhatÓ kiadás a

14112008. (X.30') FVM rendelet 5' $ (2) bekezdése
alapján'

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 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szÓló2312007.(lV.17.) FVM rendelet' valamint a
Helyi Vidékfejlesztési Kozösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyÚjtandó
vidékfe]lesztési támogatásró|szóló 1698/2005/EK tanácsi rende|et keretéhen nyújtott támogatás részletes feltételeirtÍl szol,ó 141l20al. (X.30.)
FVM rendelet rendelkezéseire alapítottam.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztésí Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások lgazgatÓságának illetókességét és hatáskörét a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési HivatalrÓl szolo25612007. (X.4.) Korm. rendelet 3. $ (2)bekezdése és az 5. $ (3) bekezdés d) pontja állapítja meg'

Az eljárás tárgyi illetékmentességét az MVH eljárási törvény 7a. $ a) pontja állapítja meg.

A határozatom ellenifellebbezés lehetoségét a Ket' 98. $ (1) bekezdése biztosítja, az előterjesztésre rendelkezésre álló határidőta Ket.99'$
(1) bekezdése rögzíti.

Budapest, 2010.04.28

Kiadmány hiteléül:
P.h.

Vulcz László.

igazgató

s.k.

A fentiekről értesÜlnek

1.: Ügyfél

2.'. katlár

--)-\
( 

,,i*

www.mvh.gov.hu
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Számla_ és bizonylatÖsszesít B betétlap
Benyújtandó a kitöltési útmutató szerintID0035-04
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SzámIa- és bizonylatÖsszesít D betétlap- Személyijelleg
ráfordítások

BenyÚjtandó a kiiö|tési Útmutató szerjntl

] - AzonosítáSi informácil
ÜgyÍél-regisztráciÓs szám :

É,_o'!É3 34 ]- 8 3

iL 0 I 3 L 3 B 7-q-qj
Támogatási határozat

iraiazonosítója:
P.H.

2 _ Dátum és aláÍráS

&losgnl'"slÁ:

r-3 _ Személyijuttatások 
'

I 
Munkavál|a|Ó neve:

lm
] AdÓaionosítÓ jele

l

l

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

s

0l

''A" sorszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

szemé|yi jelleg jUttatás

Jogcíme Összeqe KÖzterhei

Elszámoit személyj

Összesen

PénzÜgyi tel]esÍtés id pontja (éV, hÓ, nap)

Juttatás Közteher

EEJ mL.d EJKí] trrÁl [;-_ Izp*, , ,-l Ei,q9mE LIt__-:LI
2 m mm |qjlía] t'Í0Á l.j i-- iiÍ0'4_ ] trp']-EEE [lt-n
3 L] ni-l Lll [,-]L--J i_. f lL tn[-][,i_]
4. [:] []n i; ] r,;-tr_-----] [--l
5. tal L-ln a l l';J[;,,,_, L-l [, lnIJr__-rnn-
6. LI n[J Il[*t_] ----l t,l[][t-lnl.-
7 n [llr t, ,' l [-, ri' *l i- -l

ttllt, t,,I!--rI.t [lL-lL]
I [---] nil [] [-,;,[-,] L-l f 

-- 
lntr-l [*]l=]f,l

9 [] L-ln [;-] [;lL-l i-- l
Llt r l[]Jr-lt_ril

10 [J []n [; [_ ;]a--,,J mI i_-' iJ, IJI]LI
11 n [;]L'-] ['-l [,,][I*] r-J

-, 
, IL--,-n L-Ina--i

t-J []n r;' ] [_][- -l L--:*- l [lL]i_t [_-_]t_n
r-lii tlt- t-J [-] l-, l.l t-,JJ [,:i-r :-[-L-]i*]

1/ n l'.l I-l [*-] |';JL_l [:l ,. 1 t,lnI[*,L]Ll
1a n ri-.1 [-.',-l[-._-,]L-.,_,a- r-*-]

lrrrri
rol n [][_] ['J t-* lL,*--,] [ ._- ] i-,JL_t.l[ - a_]t-l
7 L] Ltn l---r L,_ti -_J t--'l -_rE t_] i-ll-=- [--

18 il a lI, ti l_,-.- [l ]l. ] ll --J !,t L-l
'19

Lr l Lt-n L-_l [-_-] t _l
,l ,---l t .- t-l l-'. -- [-,.-.]L---J i-- -l
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lntegrált lgazgatási ós EllenŐzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

Benyú.jtandó a kitö|tósi útmutató szerint!

Támogatási határozat

iratazonos ítÓja:
L083L3879

fu aláírás dátuma: ^ truc'|q'|ioruoru"o 
2 0 0 g.L]. r * Á,losoni-sík 

iR'Egyesület \
É"

akarék 5B6t)02

P.H.

Sziget
!-EÁ

7- 3 _ SzemelyijuttatáSok

I Munkaválla|ó neve:

Irm AdÓazonosító jeIe:

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

s

or

"A" sorsZáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

szemé|yijelleg jUttatás

JogcÍme Összeqe KÖZteÍhei

Elszámolt személyi

Összesen

Pénzügyi telesítés id pontja (év, hÓ, nap)

JUttatás KóZtoher

1 tq[] tr3 iiil Em M_Jr -:l Biqlt,l Z!l'!mmnnt-l
2 Vi:l ME lclrrrl Eetr1-] [ ; E3r-- ] Le!-o-n]fu-EE [---,-nn
3. L] L, ln [-] i;l[ ,1 [-;] r -'lnn[ ][_][]-
4 m nn r lnt-l[- lnn-
5 []

-l[]
F-l [-, - lt.--l [--l [l]nnl=l[_]n-

6. It L,l [,]- [, 
-- 

l [-]L_l [*-] lluu[J[r-[J-
7 n nn t,-l l--,--[-- t_-_-l *r['lnt;..lnl l
I t-_l []i-r l-;] r_jml -,1 'l[_nt ll]rn iltrl t,-;l ml;-l [-T [-]t_J[J L_]r-=]rrL] EN 1 

-l I-. r-,[-- I

ltLll [-_]ilL.rL-lLln
11 n [:] Li [:_-] [;Jt_* L-l ta-uunm[_]n
[J nL:- l [--J [_-r[_] [,-, .l !-;-r[]n[_'lilil

13 ll ln [- Tl-- -] l _ [-,i I lt n[--]Lrn
1t [-j lLr !,-l [--] L-l L,-J[Jllf llll-]n r-l rlii.li [--l 

----ri*-l
[--.r

L ]L, l .;J ' --r[ ]n L:llln
17 Ii L-rl I-:f [-.rL--, i

a-
rrrLl llL_l[,]--,[=]t-r

18 r._l
Lr- l Li,l rl

L-, j l-, , .]
|---t

i

i-f" llr. [-. T=_,,-rL,;r L'--
l

^l ., ]

i--.'--t r--
l.-. ] [-r- l'-, -lT,-,,. i__:;l
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lntegrá|t lgazgatási és Ellenőzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap _ Személyijelleg
ráfordítások

BenyújtandÓ a kitöltési Útmutató szer]nt!

'i _ AzonosítáSi informáciÓ

ÜgyféI+egisztrációs szám: E

r-083r-38798
_2_ Dátum és aláÍrás 

-
Az aláírás dátuma: 

-2009
L

AdÓazonosító jeIe:

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

s

oÍ

''A'' sorszáma Tárgyid szak (éV,

hr)

Személyijelleg juttatás

Jogcíme Összeqe KÖzterhei

Elszámolt személyi

Ös5zesen

PénzÜgyi teuesÍtés id ponla (éV, hÓ, nap)

JUttatás Közteher

L6*l mm iGJlíI l iTlq';[:; trtri;l b-Lo. n l_4'il 
_lL-

2 E=-
l/? Lltr! Mil lpqt*J [:::-J Fp53 

- l Ei,qttr.trl []nLJ
L;] nn i-, ; t_ 'll_-,-.;.] l_; l--lnn[]L.lT-

A [J nn t ' ] i_:Jt;- ,-l [..-. ,-l n,n[,lr--]Ll
5, [J Lrn [; L lr--l [-l i-lnnt, ;-la-_ln
6. E tln []L -l[] -l [, ,-l [Jnt,lL]L,l
7 il.J i;--l [,-] [_-j [;--J l-,_ [][r f ;r[Jn
I t-l ni- [--l [-] f- I [, '] L]_ L,-l_.- L_tnr-lnn
9. [:] rr r--l *_lnn[]L_rIJn . -l [J t -I [, __lt_:,] t*T Jnf'J[:rn
L] []n 1,, ,1 [*-J[*.] t-' l [rnLimn[]

t12 n Lll-l ,n L;-Ii_l ] _,i tIE[-JL:]n
13 L.-J I L-r- [-,] [--] t__l [.rL]nr,rul_r
14

-l
i t-_--]il tl t--li_,l [;;-*r [-:] L--r- L t,.] !,-, I L, I

i I l- LjLl L-_--=1- L-;l[,-l r--"----t
l,r.-,

1t l [, _-] [l r-,J t-.;l L-:-l LJi--_tLJ a--,'ll-t;
17 Ir i-ln t ]

L; [_
1E [.] .L ii [, _ i- rt-l L-l*-rL,_lr-l

I

{Lrl L-,i [*, [-*l !, --] t._,L.L ..tI i_..-JIL-'
2( t-l alil I--.-,,- - Ii,i, r-,- rl .-] a-l



ilrililtilil1ililllilffiillilIlil lntegrált Igazgatási és Ellenőzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

BenyÚjtandÓ a kitöjtési Útmutató szerint!

Ügyfé|-regisztrációs szám: _ - -ll-004334183r
Támogatási határozat

iratazonosítója: É_! s 11l 8JÉ 8l

] - AzonosÍtási informáciÓ

2 _ Dátum és aláíráS

P.H

* Á4osoni-sík
Egyesület

! .1\íznart rl' 6' Pf .: 6't co.oz.tttoot -i,, 
i ,,

B98 /.1 48_1-08

Azaláirásdátuma: ^ ' Á 
-'ilD

ruoro"oruo'!u q 
? 0 0 g .,L 2. 1110, Kimrp,p5.,

Ügyfélaláírása: r-__'--

3 _ SzemélyijuttatáSok adatÉíi

Munkavállaló neve: l-+_
AdóazonosítÓ jeIe

1 2 3, A 5. 6 1 8.

s

or

'4" sorszama Tárgyid szak (éV,

hÓ)

Személyijelleg juttatás

JogcÍme Összeqe KÓzterhei

EIszámolt személyi

Összesen

PénzÜgyi te]]esítes id ponla (éV, hÓ' nap)

Juttatás Közteher
1. Eil EÉ! Flri M*l L,;l Epl; J trjjlltrIl1É] i ll]n
2. EL-l i'JtE is/B- , ll Eóog'.;E3l li
3. rt L-ln [;] [-]L-l [;.; r ltJili- , 

"1[rI 
]

4 [] --ln [:J L--*J[*-] l- l-. l I t[j[Ji lnl]L] L.tr [] [_-Jr-:J n-J [;-L]t,-, 1i-;nE
6 [J t-rir [--r [-Ji-,-' ] t-l [-.]r n[; -]al,T

[] nn i l [*J L,---] [-_t t* l[]nl -'=]l-ll_l-
B ll lr.t

Ll a;l t_T[; l, .l [;]L*[] [*,][la_]
9.

I ilL] r - l l*lt_,,r t;.J , i [.-]- [J L-l L-] l- l
í0 r-l EN m i_ l[--l L'....-J _tnn|;_]nt-lL] L]L, r_ t-- [J n [-: L:rllr [],T [*] L-l L,-:J Ll L-JLln L.'*lL ll-l
13 [] alrl l, _ lr,_] L----r t l[Jn[;rt-ilr
14 [-i Li[-J I--l r-,-l[.;l L-,. -l ['- ]nn a:-]L,-:-L,-l
15 I-l !. r-L] [_1 [-.--.'L;,] L-'-'---
L.l L- '-l f-i

17 n i ,-.-]
t, la-l i,-- l
L.-,- [ ]arL r ll L l

a-i-
20 L-l Ilf-r a

LI
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lntegrált lgazgatási és Ellenöaési Rendszer

Számla_és bizonylatÖsszesít D betétlap - Személyijelleg
ráfordÍtások

Benyújtandó a kitöltési útmutatÓ szerint!

Ügyfél-regisztrációs szám : 1!_0 4 3_3 4 1_q!
Támogatási határozat

iratazonosítója: é'q, s 3 él, 8 ?'9, !]

] _ Azonosítási informáciÓ

P.H.

2 _ Dátum é5 aláíráS

Az aláÍrás dátuma: 

' 
0 0 9] i'l

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

0Í

''A" Sorszáma TáÍgy]d Szak (éV,

hÓ)

személyijelleg jUttatás

JogcÍme Összeqe KÖzterhei

ElszáÍ]olt sZemélyi

Összesen

Pén7Ügyi leles'tés id pontja (éV' hÓ, rap)

JUttatás KÖZteheÍ
r;^uPl mm EíL] 4].- l[*_] EpqI-r E-q.!3 EJ m t- lLl L=-]

2 7Í:) e. elE3 b4í] tírs'q 
_.] t--l ["-_ --

i 1lg5 
I

3 il L,I L] [_, ] t_l [*] [;,-,_- ] rTlLJl-l [._,-lt-_.[r[J L-]Ll [;i i,-=-t-[,; [--l [-lL, ]n:-jt--.n
L] L--tn [, --l !---'i- ---]

[-_l L--lInr,_-|a_r[]
6.

iir n[J ,l l-J[*-] L'l -;l[lnL,..--L]n
7 r -l

I nn L_- I [,-,] [_a] ]-*--- f---l-llJ i- ,1['L-]
8. Lt- nn t*l [*l i ;,r l*_-] []l i. r_ l[][*]
9 .J ]rl L] t*Il,:J [-i
t-] ln [ ,l L,-,] [_] [--,.] ;lLlnI l[iL--l

11 L-i Lri-l L] [_'] [_T t-T L-l[J[.r L--r[-]iJ
l-; nlJ L_r !.;-]il_ -l [*,;l t-IL---rLt l - ,-rt---l[J

1: !-l Í- 'l -_ l

r'rr l [-- [-*_=] r, -lnn[;]i.']l-l
[-] !--l.r l--,- r- L---l L-- [_ -]

'15 r.-l [l-I ll.,l :;lI .- --l rt_t
16 i- ' lr-ll .-..

-li,l L-_- L,- - !l-- ] t---r[ln l;1,-[l
1t [,r- laL L l 4' -_t '._,'.-,-'
1g t- L- t-l a, -_ a- _=r[-; ]
2C

l '-]t. i-
L , - r--,1 i-.-.-'-f L.i-*,-rl . [-.

4 - Meg1egyzés
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Integrált lgazgatási és EIIenőzési Rendszer

Számla-és bizonylatÖsszesít D betétlap _ Személyijelleg
ráfordítások

Benyúitandó a kitö]tésj útmutatÓ szerintI

] - Azonosítási tnformáciÓ

0043341:-q3

PH.

2 - Dátum és aláírás

l

Aza|áírásdátuma: 2 0 CI 9 .L:2,-!-*,,,--:"-*"t"T;fi:ilff'-
Ügyfélaláírása: --. -- ',',u..T,';i-;;;ili Í^; },Í!íii;un!.!::

\-L-' *--- .-,- ruu;zar1l-r89 rj7148.t.08

r-3_SZemélyijuttatá

I 
Munkavár|a|ó neve:

I .jI1. 3 4, 5 6 1. I.

s

oÍ

''A" sorszáma Tárgyjd szak (éV,

hÓ)

Személyi.]elIeg jUttatás

Jogcíme Összeqe (Özterhei

Elszámolt 5zenrélyi

Ö5szesen

PénzÜgyi telesÍtés id pon!á (eV, hÓ, nap)

Juttatás KÖztéheÍ

E;-
loí , I] mEel QJKT, lE{] t1-e{--l ffiIEJE|-,-ln.-l
rp- l flJLiJ E!íL] 3rq-.l [-- r

l.;* ----- lr9l!- i -r.ront-i:-si _ _r _.
t. ] []Lr L,:; L;,--lr_ l [_- t ]nli_-LlT

4.
Itl [[.] Ll -, - L .;l Ll-;r rJ:l[][lnl]

5 I [,] t f--,' l.':-lr;*-,-r t_;-'] L*** ,1[Jn[:Jiln
6 [J

-- 
]-' [- * *'l

7 L.l -. ] ---
l.l L-] l*l [--- ] - ; lL---']:_--r i_ lL_lL-

8 L-:J I--.]n tl
l , -r-' [-] l- :] Lrl

.-lnL] 
] L,ILJLJ-

I L.J T[.] L;i [*;[_] t,,- l
!. ]L- -J i 

-]-*-- 
l [_ -] L'::; r n [-.r[:]L-l

11 i--,-I L_ln [--J [--.._:][-., I ;- i[.] L,,r [--J:,],1- l
t.l iln L_-] L-,,_] [-]- [,-]-- l

lli t' Ll[- :_r L;_--ri _ I [;,-*l ,;in;,-L-,1 -i-I
[-,-]- [-'[] L--r LJL-I i-: rt I- rl l t-t- tr

15
--*t
lrrl E[] r 

-- 
r [---_J t---, i L-l --,.Il-]-, ,L- -. .-L-'

to f- ] --]n t--- ]--- , i--- l l-,-;; l

17

I.L

l- -r a--tl- l.!- r r-! ' .Jl !
i----
!rrlll

L lJ L_- L] i rr -t,, 1 !r i---*'_-_ _l |,_l .-l[i[-i
1!

l

Ll I-[., i-. L'*, . l - ' . , La--! l_-..--

20 r ---
! L-- aL.- t,,l -l ,-.--1i il---ll i--
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Integrált lgazgatási és Ellenőzési Rendszer

Számla_ és bizonylatÖsszesít D betétlap _ Személyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltésj Útmutató szerintl

1 - AzonosÍtáSj informáciÓ

Támogatási határozat

iratazonos ítója:

L004334L
f-ossrss?es

P.H

fu aláírás dátuma: 
E'q_q-*r p-r

2 _ Dátum és aláÍrás

Ugyíé|aláírása:

l_ r^y \ t),(ií}0269-11 '1575,5 
{

r-3 _ Szeme|yijuttatások adalai-
í MunkaváIialó neve:l-t_1Iffi

Adóazonosító ieie: [-

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

S A" sorszáma Tárgyid szak (éV,

hÓ)

" személyijel]eg juttatás

Jogcíme Összeqe KÖzterhei

Elszémolt személyi

Összesen

PénzÜgyi telesÍtés id pontja (éV' hÓ, nap)

Juttatás KÖzteher

M] PJ trq tq4]-=' bíq4*r [_-] Mei:l 2 0 0 9 l- 2 L6

Jil ieJ E-! b!{al iipsj; I,,, -l fuff-- ,a l t,jtt'tf bE [ -. ]L-r=l
3

t,i nn L.,l t _,-Ll- L_-l t-ln[Ji l[-,r-]
4. l_l i-..-n ---

L-l Ll L :'_,-Lr[J i_ ]n[-r
5. n LrL t ' l [,;-'ri-,,,-.- [:-- . -- Ltt_-r l[r_'_]
6. [l] i-rn [r t*-][_: [-T _,,. ,t f- lt [J [_ iL=:] n
7 L] ,lal L.l [_--] t__*r l_,-_; t--J[,] aJ [-:][.L.r
I L:] Til :Ll L_-l [___] i*--l [;rl_rnt,lLJLl

l=r+ [-]- Lr l_, ta, _] t-:J r.,,l ; -lL -l [;-rt-]i-l
10

l
i i ! arn l;:J i- _-l t_*_,-r l;--.l' L-lr. li-l['-ll.-ll-r

11 t-J a_i[j L_J l-.j [-- 
-

[;**r - - JL-,1tl [;lj[,:--]
! l

L-l []L-' [*] T,--r -...,,-] a_t
13 l-lri l,lL'l L''l i-_l [_aJ L*-*"l
1t i-- ] I--r I I

-: [ -'] -]ilL -lt-t[J
'15 r-- 

I

i r ll a']r- *,_l l---l [, -
L t-Lt-Ll a---i ,tJ[- IIL_]

|-l
l.- J*r -a.- . .--L--I [.L-rLl
I --l ili a I [-r l-,] [- -

-: -.. - 
l-l t-,r !-'-l -l

It L-l t_l' - Ir Lt
19 IJ i']l. l-

L] I-,.1r-ri,l !-]--,_ral
2C - -'l

.l ii
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lntegrált lgazgatási és ElIenőzési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesÍt D betétlap - Személyijelleg
ráfordítások

BenyÚjtandÓ a kitöltési útmutató szelint!

'] 

- Azonosítási informáciÓ

Ugyfél-regisztráciÓs szám :

Támogatási határozai

iraiazonosítója:

2 _ Dátum és aláÍrás

Ugyféla|áírása:

4334L83
il Ü s 3 ]- 3 s ? 9 sr

-i_ _1, , 
'

:#Í::_ lVlosoni.sílt
.1,tPqR rsy_r,ii;i

l'\ j ;,..,93v2 b,J';,'u{ l;}r:: 
.t,B9B71aB_1_Oi,

P.H,

AdóazonosítÓ jele: 
1!-l

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

s

or

"A'' sorszáma Tárgyd szak (éV,

nol

Személyijelleg jUttatás

Jogcime Összege Közterhei

EIszámolt személyi

ös5zesen

PénzÜgyi teljesítés d pontja (éV, hÓ, nap)

]üttatás KÖzteher

1 m m!{ó tElrll Fgas*j f=l M_:- l FiL -,t t{4 tiE [--]L-- L, l

2 fw-l EM 1";{E F.qtIL-,,t B$-T ioosL2.L6 , .... 
- 

-
3 L] []r,l t 

---]
L-lt-.n I; l[][--,-

--lL' ' l r-lr-l a--r F----]L*;, ] L-l r-lL_- Jt_-Llll
5 l-,1 []i-,r L_,1 t-_] [--J [--,1 L'llln[-Jf-ll--]
6 i-.l . l L-l i-'-l L_]L*] [,.1 _l L_l aJ i- ,-t LJn
7 [,] Ltn [--] [_]ll*l ti

iJlrill r-;t[rnr - []i r
8, il rta L*-r t -il-_l 1,1-;J [art_]L.a-.lLin
9 i_-,ln [ - l t_la_-i _;-]
'10 IJ [J[r [-
1' [:-r EI L-

j1 n L]L. L.J I=---- _ t_-;r ___l!_- II L_- -[][J
L_-:l ni-, r-_l L:;IL_-,I i-

L,;ri 1-li-.]nL--lllt*-l
14 -..1 a,-rL] rll

t5

i [- l-l I:-- |-;r!-=;
tb l'-llr - ;al
1 !'.] !. _- a-... i .l[r -r
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lntegrált lgazgatási és Ellenözési Rendszer

Számla- és bizonylatÖsszesít D betétlap . Szemelyijelleg
ráfordítások

Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!
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