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rAuocnrAsr szERz6DEs

amely l6trejott egyr6szr6l a

Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: '1016 Budapest, Gell6rthegy u. 30-32., c6gjegyz6kszaima: 01-10-047008,
ad6szdma: 23300576-2-41, k6pviseli: Vit6zn6 DeSk Katalin tSmogatSsfinansziroz5si igazgat6 6s Pappn6 Popovics
Judit pSly5zati programok osztSlyvezet6), mint tSmogat6 (a tovdbbiakban: Tdmogat6),

m6sr6sz16la

Vajka Kdzs6g(ObecVojka nad Dunajom), sz6khelye: 93031 Vajka 150, Szlovikia (93031 Vojka nad Dunajom 150,
Slovensko),  ad6szdma: 2021139824, k6pvisel i :  Al l6 DonAt (Al l6 Donald),  mint t5mogatott  (a tovi lbbiakban:
Tf mogatott),

(a tovSbbiakban egyutt: Felek) kozott

a Bethlen Gdbor Alapr6l (a toviibbiakban: BGA) sz6l6 2010. 6vi CLXXXII. torv6rryben meghatdrozott c6lok biztosit6sa
6rdek6ben az a15bbi felt6telekkel.

Altal6 nos rendel kez6sek

1. Magyarorsz5g Alaptorv6ny6nek D) cikke szerint Magyarorszdg felel6ss6get visel a hatdrain kivul 616 magyarok
sors66rt, 6s el6mozditja egyuttmfikod6s0ket egymdssal 6s Magyarorszdggal. Erre tekintettel a Tdmogat6 kijelenti,
hogy a jelen szerz6d6s kiemelt c6lja a hatdron tfli magyarsdgnak a szrjlSfoldj6n va16 * egy6ni 6s kozdss6gi -
boldogul6sa, anyagi 6s szel lemi gyarapoddsa, nyelv6nek 6s kul t f rSjdnak meg6rz6se 6s tovi ibbfej leszt6se, az
anyaorszSggal va16 6s egymds kozofti sokoldal0 kapcsolatinak fenntart6sa 6s er6sit6se 6rdek6ben tdmogatSsok
nyujt5sa.

A szerz6d6s tiirgva, tSmogatSs iisszege, folv6sftSsa. felhaszndlSsa, elszSmolSsa

2. A TSmogat6 - a BGA BizottsigSnak 40/2018. (04.05.) sz6mrl hatirozatdban foglalt felhatalmazdsa alapj5n - a BGA
2018. 6vi , ,Nemzetpol i t ikai  c6l0 tSmogatisok" el6irSnyzat terh6re a Tdmogatotr  r6sz6re,,KlS-SZlcETl HALASZNAP "
nev( progrant/projekt megval6sitSsa c6ljdb6l 100 000 Ft, azaz szSzezer forint osszegfi vissza nem t6r[tend6
tdmogatSst nydjt az e szerz6d6sben foglalt felt6telekkel.

3. A jelen Szerz6d6s elvSlaszthatatlan r6sz6t k6pezi a T5mogatott elektronikus {ton benyrljtott Adatkdzl6 lapja,,,A
tSmogatSsi szerz6d6sekkel 6s egyes tSmogat6i  okiratokkal kapcsolatos AltalSnos Szerz6d6si Felt6telek" (a
tovi ibbiakban: ASZf; ,  valamint az "Alta15nos pdlydzat i  6s elszdmolSsi f tmutat6 a pSlydzat i  felhiv isokhoz jogi
szem6lyek 6s jogi szem6lyis6g n6lkuli szervezetek r6sz6re" (a tovdbbiakban: ElszSmolSsi Utmutat6). TSmogatott
k i je lent i ,  hogy - a TSmogat6 honlapjSn kozzEtett  hatSlyos -  ASZF-et €s az Elszdnrol6si  Utnrutato tartalm6t
teljeskor(en megismerte 6s az azokban foglaltakat elfogadja,

4. Kormdnyzat i  funkci6 szSma: 086010, tSmogatSs intenzitdsa: 100%

5. Megval6sitiisi id6szak:

o megval6sit6s kezdete: 2018.01 .02.
.  megval6si tds v6ge: 2018.10.31 .

6. A tSmogat6s elszdmol i is i  hatdr ideje: 2018. ' l  '1.30.

7. A Tdmogat6 kijelenti, hogy a jelen Szerz6d6s Felek iiltali al6irds6t kovet6 1 5 napon belul int6zkedik a 2. pontban
meg.lelolt osszegfi tSmogatdsnak a 8. pontban meg1elolt szilmlaszdmra egy osszegben tort6n6 iitutalSs616l.
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8. A TSmogatott kijelenti, hogy a tSmogatds osszegdt az alSbbi fizet6si szdmlSjdra k6ri foly6sitani:

SzSmlSt vezet6 bank neve, Swift k6dja SzdmlaszSm

VUB BanKa a.s. ,  SUBASKBX sK740200 0000 0009 22423122

9. Felek megSllapodnak abban, hogy a hatdron ttll i kolts6gvet6si t6mogatiisok sajStos szabSlyai16l sz6l6 gB/2012. (V.
15.) Korm. rendelet 3.5 (1b) bekezd6s6ben foglalt felhatalmazis alapjdn a Tdmogat6 eltekint az itl lamhlztartdsr6l
sz6l6 2011. 6vi CXCV. torv6ny 50/A. 5-5ban meghatdrozott biztosit6kadSsi kotelezettsdgt6l.

10. Jelen Szerz6d6sben nem vagy nem kell6en r6szletesen szabSlyozott k6rd6sekben a vonatkoz6 magyar
jogszabSlyokban - ilgy kulonosen az Sllamhsztart5s16l szol6 2011. 6vi CXCV. torv6nyben 6s az Sllamhitztartttsr6l
sz6l6 torv6ny v6grehajtds616l sz6l6 368/2011. (Xll. 31.) Korm. rendeletben - foglaltak alkalmazand6k,

2018 J0N. 0 1 l , t  ̂
v-..'..-t. rlF.ttg.Budapest, 201 8. 2018

Ellenjegyz6
Budapest, 201 8 cee .91

tSmogat5sfi nanszirozdsi igazgat6
Bethlgn _c6hor Alapkeze|6 Zrt,

Tdmogat6

palyazatr progra moK oszm tyvezero
Bethlen Gdbor Alapk ezAd Zrt-

Tiimogat6 (Obec Vojka nad Dunajom)
Tdmogatott

5l lamhdztart6si pdnzugyi, szdmvitel i 6s kontrol li ng
osztSlwezet6
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