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rAuoenrAst
szERz6DEs
amelyl6trejottegyr6szr6l
BethfenGiiborAlapkezel6
Zrt. (sz6khelye:
1016Budapest,
Gel16rthegy
u:30-32.,c6gjegyz6ksz6ma:0i-10-047008,
ad6szSma:
23300576-2-41,
k6pviseli:
ErdelyiRudolfvez6rigazgat6
T6mogat6),
), minttSmogat6(atovdbbiakban:
mSsr6szr6l
a
Vajka Krizs6g(ObecVojka nad Dunajom),sz6khelye:
93031Vajka 150,Szlovdkia(93031Vojkanad Dunajom150,
Slovensko),
ad6szdma:2021139924,
k6pviseli:
4116Don6t(All6 Donald), mint t6mogatott (a tov6bbiakban:
TAmogatott),
(atovdbbiakban
egyutt:Felek)kozott
a BethlenGdborAlapr6l(a tovdbbiakban:
BGA)sz6l62010.6vi CLXXXII.
torv6nyberi
meghatdrozott
c6lokbiztosftdsa
6rdek6ben
azalSbbi
felt6telekkel.
AltalSnosrendelkez6sek
1. MagyarorszSg
Alaptorv6nydnek
D) cikkeszerintMagyarorszdg
felel6ss6get
visela hatSrain
kivul616magyarok
sors56rt,6s el6mozditja
egyuttm(kod6suket
egymSssal
6s Magyarorszdggal.
Erretekintettela Tdmogat6kijelenti,
hogya jelen szerz6d6s
kiemeltc6ljaa hat6ront0li magyars5gnak
a szul6foldj6n
val6 - egyeni6s kozoss6gi
boldogulSsa,
anyagi6s szellemigyarapodSsa,
nyelv6nek
6s kult0rdjSnak
meg6rz6se
6s iovdbbfejleszt6se,
az
anyaorsz6ggal
val66s egymSskozottisokoldal0
kapcsolat5nak
fenntartdsa
6s er6sit6se
6rdek6ben
tdmogatdsok
ny0jtdsa.
A szerz6d6stdrglra.tSmogat,6siisszege,folv6sit6sa,fe!haszn6!Esa,
elszSqroi6sa
- a BGABizottsSgSnak
2. A TSmogato
(xl. 30.)sziimf hatSrozatSban
144/2017.
foglaltfelhatalmazSsa
alapjSn- a
BGA2017.6vi ,,Nemzetpolitikai
c6l0t6mogatdsok"
el6irSnyzat
terh6rea TSmogatott
r6sz6re,,Tet6fehijftdsi'nevri
program/projekt
megval6sitSsa
c6ljdb6l7 400 O0oFt, azazh6tmilli6-n6gyszSzezer
forint osszegfivisszanem
t6ritend6tdmogatSst
ny0jtaz e szerz6d6sben
foglaltfelt6telekkel.
3. A.jelen Szerz6d6s
elv6laszthatatlan
(ton beny6jtottAdatlapja,
16sz6tkepezia Tdmogatott
elektronikus
az
Szerz6d6si
,,AltalSnos
Felt6telek
a BethlenGSborAlapterhdretdmogatSsban
rdszesitettkedvezm6nyezettekkel
kotend6TSmogat5si
Szerz6d6sekhez"
(a tovdbbiakban:
ASzr;,valimint a piilydzatifelhivis r6szetk6pez6
elszdmolSsi
Itmutat6 (a tovdbbiakban:
Elszdmol;isi
0tmutat6).T6mogatott
jelen Szerz6d6s
egyidejiialdfrdsdval
kijelenti,
hogy- a TSmogat6
- ASZF-et
honlapjiinkozz6tett
hat6lyos
es a Pillyilzati
6s Elszdmoldsi
6imuiat6tartalmdt
teljeskorfi
en megismerte.
4. Kormdnyzati
funkci6szdma:
095010,
tdmogatds
intenzitdsa:
100v0
5. Megval6sft5si
id6szak:
. megval6sitds
kezdete:
2017.01.01.
o megval6sitds
v6ge:2018.04.30.
6. A tdmogatds
elszSmolSsi
hatdrideje:
2018.05.30.
7' A Tdmogato
kijelenti,
hogya jelenszerz6des
Felek6ltalialSfr'5silt
kovet615 naponbelulintdzkedik
a 2. pontban
megjeloltosszeg(t5mogatdsnak
a 8. pontbanmegjeloltpdnzforgalmi
szdmlaszSrnra
egy osszegben
t6rt6n6
atutal5s516l.
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8' A Tdmogatottkijelenti,hogy a tdmogatis osszeg6taz alSbbip6nzforgalmiszdmlSjdrak6ri foly6sitani:

SzSml6tvezet6bank neve,Swift k6dja

SzfmlaszSm

VUBBankaa.s.,SUBASKBX

sK740200
0000000922423122

9. FelekmegSllapodnak
abban,hogy a hatdront0li kolts6gvet6si
tdmogatSsoksajStosszab5lyai16l
sz6l69g/2012.(V.
15') Korm' rendelet3'5 (1b) bekezd6s6ben
foglaltfelhatalmazSs
alapjSna TSmogat6eltekintaz dllamhdztartdsr6l
sz6lo2011.6viCXCV.
torv6ny50/A.5-5banmeghatdrozottbiztosit6kadSsi
kotelezetts6gt6l.
A Felekmegdllapodnak
tovdbbS, hogy a Tdmogatott a megval6sitSstkovet6 5 6vig a tdmogatSs tSrgySi k6pez6 ingatlant oktat6si
i nt6zm6nykdntmfikodteti.
10' jelen szerz6d6sbennem vagy nem kell6en r6szletesenszabSlyozottkdrddsekbena vonatkoz6magyar
- igy kulonosenaz Sllamhdztartdsr6lszol6 2011. 6vi CXCV.
jogszabSlyokban
torv6nyben 6s az dllamhdztartdsr6l
sz6l6torv6nyv6grehajt5sS16l
(Xll.31.)Korm,rendeletben- foglaltakalkalmazand6k.
sz6l6 36812011.
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Al16DonSt
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Tdmogat6
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TSmogatott
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SzigunoVa
Erika
5llamhdztartSsipdnzugyi,szSmviteli6s kontrolling
osztSlyvezet6
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