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TAMoGATASI SZER26DfS

amely ldtrej6tt eglr6szr6l a

A Csehorszigi 6s Sztoviikiai Magyar Kultrid6rt Alapitvdny (ACSSZMKA)
Sz6khely:
H-1027 Budapest, Szltsz Knfoty u. 1. ry/1
Ad6szam:
19719029-1-41
Bankszilmlaszim:
I{U72'1170 50082011 9193 0000 0000
Bir6s68i nyiivantaft6sj szalr' 7.pk. 60.1121198911
K6pviseli:
Gabri Rudolt Csnky Csongor
rovebbiakban mint Tiimogat6
masr6szr6l a

Civil szewezet neve:
Sz6khely:
Levelez6si cim:

B6ke kiizs6S Onkormenyzata
B6ke (Mierovo)
930 41, B6ke (Mierovo),59

C6de8yz6ksz4m:
Ad6szem:
Szamhvezet6 pdnzint6ze! neve:
Szamhvezet6 p6nzintdzet
swift/Blc k6dja:
Banksz6mlasz6m_ IBAN k6d:
Kdpviseli:

Vieobecne iverov6 banka s.s. ( Altalenos Hitelbank
)
SUtsASKBX
sK930200 0000 0000 2062 2122

Alo.ldzsef
tovibbiakban mint Kedvezm6nyezett

k6zaitt az

alulirottnapon

6s helyen, az

alrbbi felt6relek mellett:

I. A szez6dds tiirgya, c6lia

l

A szen6d6 felek rdgzitik, hogy a Kedvezm6nyezert piltyiizatot nynjiott be ACSSZMKA
6iral
meghirdetett p6ty.izati fethivasera, amelynek cdlja, hogy anyagi timogat's
r6v€n j6rutjon
hozzi a szkxiktat magyar. nyelvhasznilat m;n6t sz€l.s.lb t Jrt et6;zditasihoz
a helyi
civil sze$ezetek kdzremrikod6s6vel.

2.

A szerz6dds 6rgya a Kedvezm6nyezert ettal beny(jroit, palydzati c6l p6nzngyi
tdmoSariisa es
annak a Kedvezm6nyez€tt dltati megval6sit.isa. A petylzat, a pliy|zui
,r,ata"tt"t"i, u_,*rr,. u
szez6d6s meskdt6sdi8 bekiitd6ti 6s elfogadoti m6doslt6si kdrelmek a
sze*6d6s
elvahszthatatlan r6sz6r k6pezik.

Piilyrizatiazonosit6:
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II. A t{mosatiis dsszege

1.

Az ACSSZMKA 6lral felalitort biral6 bizotisdg 20i4. augusztus
i8-iin meghozott V/2014 sziimi
ditnrese dtdpi;n d t.pdvezorenyezcu attdi b.;vu;rou
n--ityrzaror 440
eu16 d..7eEu tamopJUsban rp.rpsiti J kic(..rro ,ev"tb*n .z"replo

.,";;;;p,,,.,"g"",

re"

,t"t"r"";;;i;^.

IU. A timogatis foty6sit{sa

1.

A t.imogates vissz? nem t6ritend6 pdnzbeli i:imotat.is, melynek
foly6sirrsa Kedvezm6nyezett
jelen sz€rz6dds 1. sz.im meliikletdt k6pez6 nyilarkozatiinak
megfetet5en r6rt6nhet:

a)

el6{inanszirozis formejiiban, ut6laSos etszdmotisi k6relezettsdg
melert jeten szerz6d€s
alairds:it kitvet6 l0 munkanapon belr.il, litutal.issat a Kedvezm6nyezett
dlrat

b)

megj.eldlt
banksz4mi6ra.
ut6finansztuozilssal, et6zetes elszimol;isi k6telezettsdt
mellett, a Kedvezm6nyezett 6ltal
benynitott, de m68 ki nem fizetert szemla ki6llit6ja rdsz6re,
a szimta liz€resr

hata dej6it.

IV. A HmoSatiis f€thaszniilisa
l_

Kedvezm6nyezeft jeten timoSat.isi szerz6dds atiiir.isilval
vdllalja, hoSy a t.imogatott
tevdkenys6Sei 2014. december 31,ig telies kdnien
megval6Biria 6s ezt megfelel6en
dokumentdlia.
Kedvezm6nyezett a tiirnoSatds felhasznfl.isa soren
a pdlyizati kiirrsnak,
tatalmanak, valamintJete.n szez6ddsben fogtati.i
_ugi"i"iO",l i.od"il;

a
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paly6zar

"ur

3.

Kedvezm6nyezeti k6relezetis6get veihl ioviibb, arra,
hogy a temogat6si irsszegei kiziir6taE a
palydzati dokirmentdci6ban meghatdrozott c6tok megval6litds.ira
h;sr"a;" f"i t""
kizdr6laS az ilyen cdti felhasznausnak megfelet6 sziimldi
"r"-_"ra".
nyijr be.

4.

a pAlyAzatba , illetve a szerz6d6skt tdskor kijzijlt biirmilyen adatban,
szerz6disr befoly;sot6 k6rntmdnyben be.ilt6 v.iltoz6srdl
rraUjeitaranur, ae
:u.f":,.u!1""
"
legk6s6bb
15 napon beliit irdsban 6rresiri a TamoEat6t, a vartozast
iga.ora Jotumenrumo<
megkiild6s6vel egyidejijleg.
K€dvezm6nyezett,

V. Besztimoldsi 6s elsziimoldsi kirtelezetts6g
1.

Kedvezm6nyezeit jelen szerz6d6s atdiriis6vat vdlaija,
hogy a tdmogat6s fethaszniil6sar6t 2015.
,g: szakrnai beszamotot ds pinziisyi erszamorast re"l,it,
*,iu, oo.o"n
vi
alruzi: kepvisetdje iiiat aleirt m6don z ACSSZMKA; mint .rhmosat6
":
reszere postai iton egy eredeti pdldrnyban meSkiitd.
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A

szakmai 6s pdnznSyi ersz.imolrs keret6ben Kedvezminyezett
az aliibbi dokumenrumox
benyijtiisdra kdtelezett:

a.

rdvid tartatmi besz.imol6
,en)

knppr .ror umpnrJ.,oja
|c. :,-:ll::,,::"
::i,"^ral esveb rnydeok
a tamogatis felhaszndLjsahoz
kapcsol6d6, ACSaZMKA (1027 Bu;apesi,
es

u

d.

1 , acr6szdm: 19011046-1-41) nev6re ds cim6re

szervezet k6pvisel6je 6lrat hitel€sitefl misolatai
.zamldd.<ze)rto tJp

ki,ritott

szrlmrrk
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FIa a Kedvezmdnyezett a riimogatjst rdszben va8y eg6szben nem tudia _ a jeten
szezdd6sben
6s els#molisi kitvetetm6nyek melleti a ;elen szerz6ddsben meehat6rozot celra

irt feltdtejek

forditani, de a f€l nem hasznatt t6mogatdsi itsbrc);et te8tesolrb
ieten szerzcjde; tV.1. pontj6ban
r6gziteti beszimol6si hatiirid6t k6vei6 t5 napig az ACSSZMKA OTp Bankn6t vezereft
HU72
11705008-29916825-00000000 bankszimtdjjra rjnk6niesen v;sszafizeri, a reljesitds
dokumentumainak €ft6kel6sekor a TemoSatott a visszafjzet6s t6ny6r az adoft tamosatiisi
6sszeSgel ldrle'r6elszrmold-nat r^lrnri.

5. A €zakmai besz6moi6 6s pdnziigyi etszemotis 6rt6ket6s6nek eredmdny6r6l a TiimoSat6
le8k6s6bb a hiiinytalan besziimol6 benyijt?isiit k6vet5 30 napon beliil 6fiesiri a
Kedvezm6nvezettet.

VII. Szez6d6sszeS6s
1_

6s

kitvetkezmdny€i

Szerz6d6sszeg6snek min6snl a Kcdvezm6nyezett .6sz6r6l a sznmadisi k6telezeits€g
nem
szez6d6sszerii reljesit6se, valamint a tdmogaiasi cdl eSyoidali m6dosit6sa 6s a iamogaiasi
osszeg r€ndeltet6sellenes 6s jogszeriill€n f elhaszniiliisa
Szez6ddsszeS6s esetdn T:'mo&t6 a szerz6d6st6i e8yotdalti iresbeli nyilatkozattat
eliilhat. Az

a szerz6d6st felbonija is az addig foly6sitott rdmogatisr a Kedvezm6nyezett kiiteies
visszauialni Tdmogar6 HU72 1170500&299j682S,00000000 sziimi OTp Dank p€nzinr6zetn6l
vezetett bankszilmldjiira.
€l6ll.1s

VIII. Ziir6 rendetkez6sck
1

Felek ielen szerz6d6sr, mini szerz6ddses akamtukkai mind€nben megegyez6t j6veiragyojag
ir16k a\5 azzal, hogy az irt nem szabdtyozort k6rd6sek iekintetdben a MaSyar polgdri
Ti;rv6nykijnyv ide vonatkoz6 rendetkezrlseir iekintik ir6nyad6nak.

2.

A Felek v6llaljrik, hogy a szerz6d6s ietiesit6se sor6n felmedl6 vitdkat megkis6rtik peren ki!1it
rendezni. Amennyiben ez nem vazer credmdnyre a Szerz6d6 Felek megillapodnak, nogy
a
jelen szerz6d6sb6l ered6 esetleSes jogvirdik eld6nt€sdre a F6vilrosj
T6w;ysz;k heiyi bir6sdg
hatdskdrdbe tartoz6 jogvita eserdn a pesti K6zponri Keriileti Bir6s.ig kizjr6tagos ilte;ekesseg6t

3. A jelen szerz6d6s egym6ssat megegyez6, hdrorn eredeti

p6lddnyban k6sznlt, meiyb6l egy

pdidrlny a Kedvezm6nyezeitei, kett6 p6td6ny a T6moEar6t illeii meg. A Szerz5d6
Fet€k a jelen
szerz6d6sben fogtalt feli6telekket egyet6rtenek. azokat elfogadjdk, 6s a szerz6ddst,
mint
akaratukkal mindenben mege8yez6t c6Sszeriien irjdk ate.
Budapest, 2014.
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Kedvezmdnyezett

ACSSZMKA
ai6ir6sra jogosuli kdpvisel6il
Gabd Itudolt krrat6riumi eln6k

k6pviseli:

AlloJ6

Csiky Csongor, kuriioriurn; tat
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