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TAMoGATAS! szEM6DEs

amely l6trejott egyrdszr1l a

Bethlen G5bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1016 Budapest, Gell6rthegy u. 30-32., c6gjegyz6ksz6ma: 01-10-047008,
ad6sz6ma:23300576-2-4i, k6pviseli:Erd6lyi Rudolf vez6rigazgat6), minttSmogat6 (a tovdbbiakban:Tiimogat6),

misr6sz16la

Vezek6ny Kiizs6g (Obec Vozokany), sz6khelye: 92505 Vezek6ny, F6 utca 57/36, SzlovSkia (92505 Vozokany, Hlavn5
57/36, Slovensko), ad6szSma: 2021197299, k6pviseli: Tondko MikulSi (Toniko MikulS5), mint tdmogatott (a
tovd bbia kba n: TSmogatott),

(a tovdbbiakban egyutt: Felek) k6zbtt

a Bethlen G6borAlapr6l(a tov6bbiakban: BGA) sz6l6 2010.6viCLXXX|l. torv6nyben meghatdrozottc6lok biztositiisa
6rdek6ben az alSbbi feltetelekkel.

Alta t6nos rendelkez6sek

1. Magyarorszdg Alapt6rv6ny6nek D) cikke szerint Magyarorsz;ig felelSss6get visel a hat6rain kivul 616 magyarok
sors56rt, 6s elSmozditja egyuftm0kdd6sUket egym6ssal 6s Magyarorszttggal. Erre tekintettel a Timogat6 kijelenti,
hogy a jelen szerz6d6s kiemelt c6lja a hat5ron t0li magyarsSgnak a sztil6foldj6n va16 - egy6ni 6s kozoss6gi -
boldogulSsa, anyagi 6s szellemi gyarapoddsa, nyelv6nek 6s kult0rdjSnak meg6rz6se €s tov6bbfejlesztdse, az
anyaorsz5ggal va16 6s egymds kozotti sokoldal0 kapcsolat5nak fenntartdsa 6s er6sit6se 6rdek6ben tSmogatdsok
ny0jtdsa.

A szerz6d6s t5rgva, tdmogatis iisszege, folv6sitSsa, felhaszn6liisa, elsz6molisa

2. A TSmogat6 - a BGA BizottsSg6nak 48/2018. (05,07.) sz6m0 hatSrozatSban foglatt felhatalmazSsa alapj6n - a BGA
2018. €vi ,,Nemzetpolitikai cel0 timogat6sok" el6irAnyzat terh6re a TSmogatott r6szdre,,A vezek6nyi 6voda
fel(jit6sa" nev6 program/projekt megval6sitdsa c6ljdb6l 34 000 000 Ft, azazharmincn6gymilli6 forint 6sszeg0 vissza
nem t6r[tend6 tSmogatdst nyrijt az e szerzSd6sben foglalt felt6telekkel.

3. A jelen Szerz6d6s elviilaszthatatlan r6sz6t k6pezi a Tdmogatott elektronikus rlton beny[jtott Adatkozl6 lapja, ,,A
t5mogatdsi szerz6d6sekkel 6s egyes tdmogat6i okiratokkal kapcsolatos Alta16nos Szerz5d6si Felt6telek" (a
tovdbbiakban: ASZf1, valamint az'Altalsnos pdlydzati 6s elszSmol6si 0tmutato a pdlyAzati felhlvisokhoz jogi
szem6lyek 6s jogi szem6lyis6g n6lkuli szervezetek r6sz6,re" (a tovSbbiakban: Elszimol6si 0tmutat6). T6mogatott
kijelenti, hogy - a TSmogato honlapj6n kozzetett hatSlyos - Aszr-et 6s az Elsz5mol5si Utmutar6 tartalmet
teljeskor[ienmegismerte6'sazazokbanfoglaltakatelfogadja.%

OitE CNY URAD V0Z 0I{AIrty4. Korminyzati funkci6 szdma: 095010, tSmogatds intenzit6sa: .l000/6

5. Megval6sit6si id6szak:

' megval6sltis kezdete: 2018.05.01.
o megval6sitSs v6ge: 2019.03.30.

6. A tiimogatds elszdmolSsi hat5ridej e:2019.04.29.

oito:
0l tl.ut/

vvb.

7. ATAmogat6kijelenti,hogyajelenSzerz6d6sFelekeltalialsires6tk6vet6 l5naponbelul int6zkedika2.pontban
meglelolt osszegii tdmogatdsnak a 8. pontban megjelolt sz6mlaszdmra egy osszegben tort6n6 5tutal5sd16l.
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8. A TSmogatott kijelenti, hogy a tSmogat5s osszeg6t az alSbbi fizet6si szAmlAiSra k6ri foly6sltani:

SzdmlSt vezet6 bank neve, Swift k6dja SzdmlaszSm

V5eobecnd 0verov5 banka, a.s., SUBASKBX sK26 0200 0000 0021 31135451

g. Felek megdllapodnak, hogy a Tdmogatott a jelen tSmogatdsi jogviszonyb6l ered6 esetleges visszafizet6si

kotelezetts6g6nek biztosit5sira a Tdmogat6nak v6lt6t ad. A vdlto 6rv6nyess6ge a 5. pont szerinti elsz6molSsi

hatdrid6t kovetd 120 nap. A TSmogatott koteles a Tdmogat6 r6sz6re legalSbb negyed6vente a timogatott

tev6kenys6g aktuilis SllapotSra, valamint a tAmogat6si c6l megval6sitdsinak el6rehaladisSra vonatkoz6

el6rehaiad6si jelent6st benyrijtani. A Felek meg5llapodnak tov5bb5, hogy a T5mogatott a megval6sit6st kovet6 'l 0

6vig a t5mogat6s t6rgy6t k6pez6 ingatlant magyar tanit5si nyelv( nevel6si-oktatdsi int6zm6nykent mtikodteti.

10. Jelen Szerz6d6,sben nem vagy nem kell6en r6szletesen szabdlyozott k6rd6sekben a vonatkoz6 magyar

iogsziUdtyokban - igy kul6nosen az SllamhSztartSs16l sz6l6 201'l.6vi CXCV. tdrvenyben 6s az Sllamhiztart5srol

r.OtO to-eny v6grehajtSsS16l szol6 368/2011. (Xll. 31.) Korm. rendeletben - foglaltak alkalmazand6k.

Mell6kletek (A mell6kletek egy eredeti p6ldSnya a TSmogat6n6l 5ll rendelkez6sre)

1. sz5m0 mell6klet: Vdlt6

2018 J0N 21.
Y. e*.9 *.9. !!...1..................., zo 1 B ..0 9 ...0..Q.,......Budapest,2018.
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Erd6lyi

Bethlen Gdbor
T

Toniko MikulSS

Vezek6ny Kdzs69
(Obec Vozokany)

TSmogatott

Ellenjegyz6 /^,ffi;il;,rc....qa,-U.

Gil^-
Szigunova Erika

5 I la mhSzta rtdsi p6nzugyi, szd mvitel i 6s kontroll i ng
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