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rAuoenrAst szERz6DEs

a mely l6trejott egyr6szr6l

Bethfen GiiborAlapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1016 Budapest, Gel16rthegy u:30-32., c6gjegyz6ksz6ma:0i-10-047008,
ad6szSma: 23300576-2-41, k6pviseli: Erdelyi Rudolf vez6rigazgat6 ), mint tSmogat6 (a tovdbbiakban: T6mogat6),

mSsr6szr6l a

Vajka Krizs6g (Obec Vojka nad Dunajom), sz6khelye: 93031
Slovensko), ad6szdma: 2021139924, k6pvisel i :  4116 Don6t
TAmogatott),

(a tovdbbiakban egyutt: Felek) kozott

150, Szlovdkia (93031 Vojka nad Dunajom 150,
Donald),  mint t6mogatott  (a tov6bbiakban:

Vajka
(Al l6

a Bethlen Gdbor Alapr6l (a tovdbbiakban: BGA) sz6l6 2010. 6vi CLXXXII. torv6nyberi meghatdrozott c6lok biztosftdsa
6rdek6ben az alSbbi felt6telekkel.

AltalSnos rendelkez6sek

1. MagyarorszSg Alaptorv6nydnek D) cikke szerint Magyarorszdg felel6ss6get visel a hatSrain kivul 616 magyarok
sors56rt, 6s el6mozditja egyuttm(kod6suket egymSssal 6s Magyarorszdggal. Erre tekintettel a Tdmogat6 kijelenti,
hogy a jelen szerz6d6s kiemelt c6l ja a hat6ron t0l i  magyars5gnak a szul6foldj6n val6 - egyeni 6s kozoss6gi -
boldogulSsa, anyagi 6s szellemi gyarapodSsa, nyelv6nek 6s kult0rdjSnak meg6rz6se 6s iovdbbfej leszt6se, az
anyaorsz6ggal val6 6s egymSs kozott i  sokoldal0 kapcsolat5nak fenntartdsa 6s er6sit6se 6rdek6ben tdmogatdsok
ny0jtdsa.

A szerz6d6s tdrglra. tSmogat,6s iisszege, folv6sit6sa, fe!haszn6!Esa, elszSqroi6sa

2. A TSmogato - a BGA BizottsSgSnak 144/2017. (xl. 30.) sziimf hatSrozatSban foglalt felhatalmazSsa alapjSn - a
BGA 2017. 6vi , ,Nemzetpoli t ikai c6l0 t6mogatdsok" el6irSnyzat terh6re a TSmogatott r6sz6re,,Tet6fehij f tdsi 'nevri
program/projekt megval6sitSsa c6ljdb6l 7 400 O0o Ft, azaz h6tmilli6-n6gyszSzezer forint osszegfi vissza nem
t6ritend6 tdmogatSst ny0jt az e szerz6d6sben foglalt felt6telekkel.

3. A. jelen Szerz6d6s elv6laszthatatlan 16sz6t kepezi a Tdmogatott elektronikus (ton beny6jtott Adatlapja, az
,,AltalSnos Szerz6d6si Felt6telek a Bethlen GSbor Alap terhdre tdmogatSsban rdszesitett kedvezm6nyezettekkel
kotend6 TSmogat5si Szerz6d6sekhez" (a tovdbbiakban: ASzr;, val imint a pi i lydzati felhivis r6szet k6pez6
elszdmolSsi I tmutat6 (a tovdbbiakban: Elszdmol; isi 0tmutat6). T6mogatott jelen Szerz6d6s egyideji i  aldfrdsdval
kijelenti, hogy - a TSmogat6 honlapjiin kozz6tett hat6lyos - ASZF-et es a Pillyilzati 6s Elszdmoldsi 6imuiat6 tartalmdt
teljeskorfi en megismerte.

4. Kormdnyzati funkci6 szdma: 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 ki jelenti,  hogy a jelen szerz6des Felek 6ltal i  alSfr '5si l t  kovet6 15 napon belul intdzkedik a 2. pontban
megjelolt osszeg( t5mogatdsnak a 8. pontban megjelolt pdnzforgalmi szdmlaszSrnra egy osszegben t6rt6n6
atutal5s516l.
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8' A Tdmogatott kijelenti, hogy a tdmogatis osszeg6t az alSbbi p6nzforgalmi szdmlSjdra k6ri foly6sitani:

SzSml6t vezet6 bank neve, Swift k6dja Szf mlaszSm

VUBBanka a.s. ,  SUBASKBX sK740200 0000 0009 22423122

9. Felek megSllapodnak abban, hogy a hatdron t0li kolts6gvet6si tdmogatSsok sajStos szab5lyai16l sz6l6 9g/2012. (V.
15')  Korm' rendelet 3 '5 (1b) bekezd6s6ben foglal t  felhatalmazSs alapjSn a TSmogat6 el tekint az dl lamhdztartdsr6l
sz6lo2011.6vi  CXCV. torv6ny 50/A.5-5ban meghatdrozott  biztosi t6kadSsi kotelezetts6gt6l .  A Felek megdl lapodnak
tovdbbS, hogy a Tdmogatott a megval6sitSst kovet6 5 6vig a tdmogatSs tSrgySi k6pez6 ingatlant oktat6si
i nt6zm6nykdnt mfi kodteti.

10'  je len szerz6d6sben nem vagy nem kel l6en r6szletesen szabSlyozott  kdrddsekben a vonatkoz6 magyar
jogszabSlyokban - igy kulonosen az Sllamhdztartdsr6l szol6 201 1. 6vi CXCV. torv6nyben 6s az dllamhdztartdsr6l
sz6l6 torv6ny v6grehajt5sS16l sz6l6 36812011. (Xll. 31.) Korm, rendeletben - foglaltak alkalmazand6k.

1017 0::: 1 3,
Budapest, 201 7

Bethlen Gdbor Alapkezefii Zrr
Tdmogat6

Al16 DonSt
(Al16 Donald)
Vajira Kozs€g

(Obec Vojka nad Dunajom
TSmogatott

Ellenjegyz6
Budapest, 2017..., . .,4Q- _x)
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