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szERz6DEs

a

Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye:1014 Budapest, Szenthdromsdg t6r 6., clilegyz6kszSma:01-10-047008,
ad6sz6ma: 23300576-2-41, k6pviseli: dr. L6lfai Koppiiny vez6rigazgat6), mint t5mogat6 (a tov5bbiakban: Tdmogat6),
m5sr6szrcil

a

B6ke Ktizs6g 6nkormiinyzata (Obec Mierovo), sz6khelye: 93041 86ke 59, Szlov5kia (93041 Mierovo 59, Slovensko),
ad6szSma: 2021151825, k6pviseli:Janikovics Katalin (anikovicsov6 Katarfna), mint t5mogatott (a tov5bbiakban: Tiimogatott),
(a

tovSbbiakban egyutt: Felek) kozott

a Bethlen G6bor Alapr6l (a tovdbbiakban:

BGA) sz6l6

2010.6vi

CLXXXII. torv6nyben meghat5rozott

c6lok biztosit6sa

6rdek6ben az a15bbi felt6telekkel.
AltalS nos rendelkez6sek

1. Magyarorsziig Alaptorv6ny6nek D) cikke szerint Magyarorszlg felel6ss6get visel a hat6rain kfvUl 616 magyarok sors66rt, 6s
e16mozdttja egyuttmUkod6stiket egymSssal 6s MagyarorszAggal. Erre tekintettel a T6mogat6 kijelenti, hogy a jelen szerz6d6s
kiemelt c6lja a hat5ron tdli magyarsdgnak a szul6foldj6n val6 - egy6ni 6s kozoss6gi - boldogul6sa, anyagi 6s szellemi
gyarapoddsa, nyelv6nek 6s kultilr6j6nak meg6rz6se 6s tov6bbfejleszt6se, az anyaorszAggal val6 6s egymds kozotti sokoldal0
ka pcsolatd na k fen nta rtisa 6s er6sit6se 6rd ek6ben td mogat6sok nydjtSsa.

2. A Tdmogat6 - a BGA BizottsdgSnak 60/2015. (V1,17.) szdmf hatirozatAban foglalt felhatalmaz'asa alapjiin - a BGA 20'i 5. 6vi
,,Egy6b timogatdsok" el6irAnyzal terh6re a Tamogatott r6sz6re ,,86kei N6pmr-iveszeti Tdbor a nyelvhatSron" nevfi
program/projekt megval6sit6sa c6lj5b6l 100 000 Ft,azazszAzezer forint osszeg( vissza nem t6r[tend6 t5mogatdst nydjt az e
szerz6d6sben foglalt felt6telekkel.

3.

A jelen Szerz6d6s elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezi a TSmogatott elektronikus riton benydjtott Adatlapja, az ,,AltalSnos
Szerz6d6si Felt6telek a Bethlen Gdbor Alap terh6re tdmogatSsban r6szesitett kedvezm6nyezettekkel kotend6 Tiimogat6si
Szerz6d6sekhez" (a tovdbbiakban: ASZF), valamint a pSlydzati felhiviis r6sz6t k6pez5 elszSmolSsi rjtmutat6. T6mogatott jelen
5zerz6d6s egyidej( al6ir6siival kijelenti, hogy - a TSmogat6 honlapj6n kozzetett hat5lyos - ASZF-et 6s a P6lySzati 6s
Elsz5mol5si Utm utat6 ta rtalmdt teljesko rii en megismerte.

4. KormAnyzati funkci6 sz6ma: 085010, TSmogatdsi intenzit5s:

100%

5. Megval6sit5si id6szak:

.
'
6.

A td

megval6sit6s kezdete: 2015.06.01
megval6sitds v6ge: 2015.1 1 .30.

mogatis

.

elsz6 mo16si hatd rid eje: 201 5.1

2.30.

7.

A Tdmogat6 kijelenti, hogy a jelen szerzcid6s mindk6t fel iltali alSirSsit kovet6 '1 5 napon belul int6zkedik a 2. pontban
megjelolt osszegfi t5mogatSsnak a 8. pontban megielolt p6nzforgalmi szAmlaszAmra egy osszegben tort6n6 6tutal6s616l,

8.

A

T6mogatott kijelenti, hogy a t5mogatSs osszeg6t az alSbbi p6nzforgalmi szlmlAjlra k6ri foly6sitani:

5z6ml6t vezet6 bank neve, Swift k6dja

SzdmlaszSm

Vieobecn5 0verovi banka, a.s., SUBASKBX

sK93 0200 0000 0000 20622122

2/

1

Ugylet azonosit6: MKO-SK-1-2015/1-000159

tI:?J

9.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a hat6ron t0li kolts6gvet6si tSmogatdsok saj5tos szab5lyair6l sz6l6 98/2012. (V, 15,)
Korm. rendelet 3.5 (1b) bekezd6s6ben foglalt felhatalmaz6s alapjSn a Tdmogat6 eltekint az lllamhlztartSsr6l sz6l6 2011. 6vi
CXCV, torv6ny 50/A.5-5ban meghatSrozott biztosit6kad6si kotelezetts6gt6l,
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