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rAuocnrAsrszERz6DEs
amelyl6trejottegyr6szr6la
'1016
Bethlen G6borAlapkezel6Zrt. (sz6khelye:
Budapest,Gell6rthegy
u. 30-32.,c6gjegyz6kszaima:
01-10-047008,
ad6szdma:23300576-2-41,
k6pviseli:Vit6zn6DeSkKatalintSmogatSsfinansziroz5si
igazgat66s Pappn6Popovics
programokosztSlyvezet6),
mint tSmogat6(a tovdbbiakban:
Tdmogat6),
JuditpSly5zati
m6sr6sz16la
Vajka Kdzs6g(ObecVojka
nad Dunajom),sz6khelye:
93031Vajka150,Szlovikia(93031Vojkanad Dunajom150,
Slovensko),
ad6szdma:2021139824,
k6pviseli:All6 DonAt (All6 Donald),mint t5mogatott(a tovilbbiakban:
Tf mogatott),
(a tovSbbiakban
egyutt:Felek)kozott
a BethlenGdborAlapr6l(a toviibbiakban:BGA)sz6l62010.6vi CLXXXII.
torv6rrybenmeghatdrozott
c6lokbiztosit6sa
6rdek6benaz a15bbi
felt6telekkel.
Altal6nos rendelkez6sek
1. Magyarorsz5g
Alaptorv6ny6nek
D) cikkeszerintMagyarorszdg
felel6ss6get
visel a hatdrainkivul 616magyarok
sors66rt,6s el6mozditjaegyuttmfikod6s0ket
egymdssal6s Magyarorszdggal.
Erretekintettela Tdmogat6kijelenti,
hogy a jelen szerz6d6skiemelt c6lja a hatdron tfli magyarsdgnak
a szrjlSfoldj6nva16* egy6ni6s kozdss6giboldogul6sa,
anyagi6s szellemigyarapoddsa,
nyelv6nek6s kultfrSjdnakmeg6rz6se6s toviibbfejleszt6se,
az
anyaorszSggal
va166s egymdskozoftisokoldal0kapcsolatinakfenntart6sa6s er6sit6se6rdek6bentdmogatSsok
nyujt5sa.
A szerz6d6stiirgva, tSmogatSsiisszege,folv6sftSsa.felhaszndlSsa,
elszSmolSsa
2. A TSmogat6- a BGABizottsigSnak
40/2018.(04.05.)
sz6mrlhatirozatdbanfoglaltfelhatalmazdsa
alapj5n- a BGA
2018.6vi,,Nemzetpolitikai
c6l0tSmogatisok"
"
el6irSnyzat
terh6rea Tdmogatotr
r6sz6re,,KlS-SZlcETl
HALASZNAP
nev( progrant/projektmegval6sitSsa
c6ljdb6l100 000 Ft, azazszSzezerforint osszegfivisszanem t6r[tend6
tdmogatSst
nydjtaz e szerz6d6sben
foglaltfelt6telekkel.
3. A jelen Szerz6d6s
elvSlaszthatatlan
r6sz6tk6pezia T5mogatottelektronikus{ton benyrljtottAdatkdzl6lapja,,,A
tSmogatSsiszerz6d6sekkel
6s egyes tSmogat6iokiratokkalkapcsolatosAltalSnosSzerz6d6siFelt6telek"(a
toviibbiakban:
ASZf;,valamintaz "Alta15nos
pdlydzati6s elszdmolSsi
ftmutat6 a pSlydzatifelhivisokhozjogi
jogi
szem6lyek6s
szem6lyis6g
n6lkuli szervezetek
r6sz6re"(a tovdbbiakban:ElszSmolSsi
Utmutat6).TSmogatott
kijelenti,hogy - a TSmogat6honlapjSnkozzEtetthatSlyos- ASZF-et€s az Elszdnrol6si
Utnrutatotartalm6t
teljeskor(enmegismerte6s az azokbanfoglaltakatelfogadja,
4. Kormdnyzati
funkci6szSma:
086010,
tSmogatSs
intenzitdsa:
100%
5. Megval6sitiisi
id6szak:
o megval6sit6s
kezdete:2018.01
.02.
. megval6sitds
v6ge:2018.10.31
.
'1.30.
6. A tSmogat6s
elszdmoliisi
hatdrideje:
2018.'l
7. A Tdmogat6kijelenti,hogya jelen Szerz6d6s
Felekiiltalial6irds6tkovet615 napon belul int6zkedika 2. pontban
meg.lelolt
osszegfitSmogatdsnak
a 8. pontbanmeg1elolt
szilmlaszdmra
egyosszegben
tort6n6iitutalSs616l.
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8. A TSmogatott
kijelenti,hogya tSmogatdsosszegdtaz alSbbifizet6siszdmlSjdra
k6rifoly6sitani:
SzSmlStvezet6 bank neve, Swift k6dja

SzdmlaszSm

VUBBanKa
a.s.,SUBASKBX

sK7402000000000922423122

9. FelekmegSllapodnak
abban,hogya hatdronttlli kolts6gvet6si
t6mogatiisoksajStosszabSlyai16l
sz6l6gB/2012.(V.
15.)Korm.rendelet3.5 (1b) bekezd6s6ben
foglaltfelhatalmazisalapjdna Tdmogat6eltekintaz itllamhlztartdsr6l
sz6l62011.6viCXCV.
torv6ny50/A.5-5banmeghatdrozott
biztosit6kadSsi
kotelezettsdgt6l.
10. Jelen Szerz6d6sbennem vagy nem kell6en r6szletesenszabSlyozottk6rd6sekbena vonatkoz6magyar
- ilgykulonosenaz Sllamhsztart5s16l
jogszabSlyokban
szol6 2011.6vi CXCV.torv6nyben6s az Sllamhitztartttsr6l
- foglaltakalkalmazand6k,
sz6l6torv6nyv6grehajtds616l
sz6l6368/2011.(Xll.31.)Korm.rendeletben

Budapest,
2018.

tSmogat5sfi
nanszirozdsiigazgat6

Bethlgn_c6horAlapkeze|6
Zrt,
Tdmogat6

Ellenjegyz6
Budapest,
2018

l , t^
v-..'..-t.

01
2018
J0N.

palyazatrprogramoKoszmtyvezero
BethlenGdborAlapkezAd ZrtTiimogat6

cee.91

5llamhdztart6si
pdnzugyi,
szdmvitel
i 6s kontrolling
osztSlwezet6
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rlF.ttg.

(ObecVojkanad Dunajom)
Tdmogatott

