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TAMoGATAST szERz6DEs

amely letrejdtt etyr6szr6l a

Bethlen Giibor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1014 BLldapest, Szenth6roms6g ter 6., c6gegyz€kszSma: 01-10-04700e,
ad6sz6ma: 2330A576-2-41, kdpviseli: [,4ih5ly Erzsdbet tiinrogat6sfinanszirozdsi igazgat6 6s pappnd popovics Judit
t6motat6si prograrnok osztiilyvezet6), mint tdmogat6 (a tov6bbiakban: T6mogat6),

miisr6szr6la

Vajka Kiizs6g (Obec Voika nad Dunajom), sz6khelyer 93031 Vajka 150, Szlov6kia (9303j Vojka nad D najom 150,
Siovensko), ;d6sziima: 2021139a24, k6pviseli: Al16 Dondt (A 6 Donalct), mint t;mogatott (a tov6bbtakban:
Tiimogatott),

(a tovijbbiakban egyuftt Felek) kezdtt

a Bethlen G6bor Alapr6l (a tovbbbiakbanr BGA) sz6l6 2010. evi CLXva(li. tdrv6nyben meShatdrozott c6lok biztosit6sa
6rdeli6ben az alSbbi feltdtelekkel.

Altaliinos rendelkez6sek

1. Magyarorsz6S Alaptdrvdny6nek D) cikke szerlnt Magyarorsz6t felel6ss6get visel a hat6rain kivlll 616 magyarok
sorseert, 6s el6mozditja egytittm(kdd6sriket egyrniissaJ 6s IVagyarorsz6ggal. Erre tek nrettel a T6mogat6 kijelenti,
hoSy a jelen szerz6dds kjemelt c6lja a hagron tdlt magyarsignak a szul6foldjdn vat6 - egy6nt 6s kozoss6gi -
boldotul;sa, anyagi 6s szellemi gyarapod6sa, nyelv6nek 6s kultrriij6nak meg6rz6se 6s tov6bbfejleszt6se, az
anyaorsz;ggal va16 6s egym;s kdzdtti sokoldal! kapcsolatSnak fenntart5saSs er6sit6se 6rdek6ben tAmogatasok
nydjt;sa.

A sze126d6s ti6rqva. t6moqatSs iisszeec, folv6sftiisa, felhaszn6liisa. elszi6moliisa

2. AT6mogat6 - a BGA BizottsSt6nak 31/2016. (|V.22.)szi im! hati irozatSban fod a tt  fethatalmaz5sa alapj;n - a BGA
2016.6vi , ,Egydb t6mogati4sok" e16ir i inyzat terh€re a T6mogatott r€sz6re,,Kis-Csal16kdzi r6gmilt mestersdgek
fesztiviilja" nevij program/projekt megval6sitSsa c6ljiib6l 200 000 Ft, azaz kett6szazezer forint 6sszegf vissza nem
t6ritend6 titmogat6st ny6jt az e s2erz6d-asben foglalt feltEtelekket.

3. A jelen 5zerz6d6s elv; laszthatatlan resz6t k6pezi a T;mogatott etektronikus ton benydjtott Adatlapja, az
,,Alta16nos Szerz6d6si Felt6telek'a Bethlen Giibor Alap terh6re t6mogat6sban r6szesitett kedvezmdnyezettekkei
kdtend6 T;mogat;si Szerz6d6sekhez" (a tov6bbiakban; ASZF), valamint a pi i lyi ;2ati  felhivSs r6sz6t k6pez6
eisz6moliis itmutat6. T6mogatott jelen Szerz6d6s egyidej! alStriis6val kijejentt, hogy - a T6mogat6 hontapjjn
kozz6ieft hatSlyos -ASZF-et 6s a P6ly6zati€s Elsziimo16si Utmutat6 tartalmiit telleskdr(en megismerte.

4. Korminyzati funkcl6 szAma: 0860T 0, t6mogat;s intenzitSsa: 100%

s. N/egvdl6i i t ;si id6sa.

. megval6sitSs kezd ete | 2016.A2.01 .
'  meryal6sit;s v6ger 2016.1 1.15.

b. A Lamogalas elsr;-nolisr l 'ar;40ele: 2016.'2. l \ .

7. A TSmogat6 ki jelentl,  hogyajelen szerz6d6s mindk6t f6l 6ltal i  alSir i isdt kovet6 TS naFon belul nt6zkedik a 2.
pontban megjeldlt dsszegU t6mogat6snak a 8. pontban meEeldlt p6nzforgalmi szAmlasz6mra egy dsszegb-an
tortdn6;tutal6se16l.

8. A Tii'nogatott kijelenti. hogy a tii mogatis osszeg6t az a l6b bi p6nzforga lm i sz6 m l6jii ra kE ri fo ly6sita n i:
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SzSmliit ve2et6 bank neve, Swlft k6dia Szemlasz6m

V0B Banka a.s., SUBASKBX sK7 4 0240 0000 0009 2242 3122

9. Felek meSSllapodnak abban, hogy a hatiiron tili kdlts6gvet6si ti mogatiisok sajiitos szabalyai16l sz6l6 98/2012. {V.
15.) Korm. rendelet 3.5 (1b) bekezd6sdben foglalt felhatalmazis alapjSn a TSmogat6 eltekint az 6llamh6ztartSsr6l
sz6l6 2011.6vaCXCV. tdrveny 50/A. E-ilban meghatdrozott biztosftekadSsi kdtelezettsdtt6l.
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