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TAMoGATASI SZERZ6DES

amely l6trejott egyr6szr6l

a

Gibor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1 014 Budapest, Szenth6roms6g t6r 6., cegegyzekszima: 01-1 0-047008'
6s Pappn6 Popovics Judit
ad6szSma: 23300576-2-41, k6pviseli: vihSly Erzs6bet tamogat5sfinansziroz5si trgazgato
Bethf en

t5mogat6si programok osztSlyvezet6), mint t6mogat6 (a tovdbbiakban: TSmogat5),
m6s16sz16l a

ad6szSma:
B6ke Kiizs6g (obec Mierovo), sz6khelye: 93041 B6ke 59, szlovSkia (93041 Mierovo 59, slovensko),
(a tov6bbiakban: TSmogatott),
2O2l jl1g25, k6pviseli:Janikovics Katalin (Janikovicsov6 Katarina), mint t5mogatott
(a tov5bbiakban egyutt: Felek) kozott

meghat6rozott c6lok biztos(t;isa
a Bethlen Gdbor Atapr6l (a tovibbiakban: BGA) sz6l6 2010. 6vi CLXXXII, torv6nyben
iirdek6ben az al6bbi felt6telekkel'
AltalSnos rendelkez6sek
Magyarorsz6g Alaptorv6ny6nek D) cikke szerint Mag
sors66rt, 6s el6mozdi'tja egyuttmfikod6suket egymdssal
hogy a jelen szerz6d6s kiemelt c6lja a hatdron tfli
boldogulSsa, anyagi 6s szellemi gyarapodSsa, nyel
anyaorszdggal val6 6s egym6s kozotti sokoldalf kapcso

1,

ny[jt6sa,

sz6mf hat5rozat5ban foglalt felhatalmaz6sa alapjSn - a BGA
N6pzenei Fesztiv6l"
2016.6vi ,,Egy6b tdmogat6sok"llliritnyzatterhdre a T6mogatott r6sz6re,,8. B6kei Nemzetkbzi
nem t6ritend6
vissza
osszegfi
nev( program/projet( megval6s(tdsa c6ljdb6l 200 000 Ft, azaz kettoszlnezer forint

2.

A TSmogat6 - a BGA BizottsSgSna k31t2016. (lV.22.)

t6mogatdst ny0jt az e szerz6d6sben foglalt felt6telekkel'

Adatlapja, az
A jelen Szerz6d6s elvSlaszthatatlan r6sz6t k6pezi a T6mogatott elektronikus 0ton beny(jtott
r6szesitett kedvezm6nyezettekkel
,,Altal6nos szerz6d6si Felt6telek a Bethlen G5bor Alap terh.6re t5mogat6sban
pAlyttzati felhiv6s 16sz6t k6pez6
a
valamint
ASZF),
(a
tov5bbiakban:
kotend6 Timogat6si szerz6d6sekhez"
- a Tdmogat6 honlapjdn
elszdmol6si 0tmutat6. TSmogatott jelen Szerz6d6s egyidejfi al5ir5s6val kijelenti, hogy
megismerte.
p6lySzati
teljeskortien
tartalmSt
Utmutat6
Elsz5mol6si
6s
kozz6tett hat6lyos - Aszr-et 6s a

3.

4,

Korm5nyzati funkcio szdma: 086010, t5mogat5s intenzitisa: 100%

5, Megvalos(t6si id6szak:

't

megval6sitds kezdete: 2016.01.0'l
megval6sitiis v6ge: 2016.1 0,31 '

.

6.

A tdmogatds elszdmol5si hatdrideje: 201 6.1 1.30.

7.

15 napon belul int6zkedik a 2'
A Tdmogat6 kijelenti, hogy a jelen szerz6d6s mindk6t f6l Sltali a15ir5s5t kovet6
szAmlaszlmra egy osszegben
p6nzforgalmi
a 8. pontban megjelolt

pontban megjelolt osszegfi-iSmogat6snak
tort6n6 6tutal5s516l,
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i sz6ml616ra k6ri foly6sftani:

Sziimliit vezet6 bank neve, Swift k6dja

Sziimlaszdm

V5eobecn5 riverov6 banka, a.s., SUBASKBX

sK93 0200 0000 0000 20622122

t0li kolts6gvet6si t6mogatdsok sajStos t4abSlyai16l szolo 9812012. (v.
lllamhAztart5srol
15,) Korm. iendelet 3.s (1b) bekezd6s6ben foglalt felhatalmazis alapjSn a T5mogat6 eltekint az
kotelezetts6gt6l.
biztosit6kadAsi
meghatdrozott
szol62011, 6vi CXCV. torv6ny 50/A. 5-5ban

9.

Felek megillapodnak abban, hogy a hat6ron

Budapest, 2016,,,....,,.,...2-010,.AU6' 1
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"tMihSly Erzs6bet
t6 mogat5sfi n a nszirozJsi igazgato
Bethlen G5bor Alapkezel6 Zrt.
TSmogat6

Ellenjegyz6
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tSmogat6si programok osztSlyvezet6
Bethlen Gdbor Alapkezel6 Zrt.
T5mogat6
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dr. Ambrus S;incior
Csaba
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BETHTEN
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B6ke Kozs69
(Obec Mierovo)

TSmogatott

Szigunova Erika
ar-r,
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Katarina)
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