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TAMOGATASI SZERZ6OES

amely letrejott egyr6szrol a

Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1014 Budapest, Szenth6roms6g t6r 6., ad6sz6ma:

23300576-241, kepviseli: dr. Lelfai Kopp6ny, vez6rigazgato), mint t6mogato (a tov6bbiakban:

T6mogato),

mAsr6szrol a

Ny6kv6rkony Kozs6g (szefhelye: N6m. sv. Stefana 474t1,930 25 Nyekv6rkony, Szlov6kia,

ad6szema: 2021139835, k6ilvisel6je: Horv6th Akos), mint t6mogatott (a tovdbbiakban:

T6mogatott), (a tov6bbiakban egyutt: Felek) kdzott

a Bethlen Gdbor Alaprol (a tov5bbiakban: BGA) szolo 2010.6vi CLXXXII' t6ru6nyben

meghat6rozott celok biztosit6sa 6rdek6ben az al6bbi felt6telekkel.

l. Altal6nog.rendelkez6sek

Magyarorsz6g Alapt6rvenyenek D.) cikkelye kifejezesre juttatja, miszerint MagyarorszSg

fetellsseget erez a hat6rain kivul 6lo magyarok sors66rt, 6s elomozditja Magyararsz6ggal val6

kapcsolatuk dpol6s6t.

Erre tekintettel a T6mogato kijelenti, hogy a jelen- szezod6s kiemelt celja a hatdron tfli
magyars6gnak a szUlofoidj6n vilo - egyenl 6s k6zdssegi - boldogul6sa, anyagi 6s szellemi

gya-ripoOasa, nyelv6nek 6s kultfrajanJi megoz6se es tov6bbfejleszt6se, az anyaorsz1ggal

iatO 
'es 

egymas kozotti sokoldalu kapcsolat5nak fenntart6sa es erosit6se 6rdek6ben

tSmogatAsok ny0jt6sa.

A Bethlen G6bor Alap bizotts6g6nak ,,A magyar kultur66rt es oktat6s6rt" dm* falyazatakrc*
szolo 33/2012 (06.2i) sz6mu hat6rozat6ban foglaltak adj6k a felhatalrnaz*st a t€rrnEat*s

lebonyolit6s6hoz.

Feleknek tudom6suk van arrol, hogy a jelen T6mogatisi szerz6d6s atapj6n Kedweer*enyezdt

az Europai Bizotts6g N/357/2007.-szirm0 hat6rozat6nak (HL C 87f1,2SCI8-4-B') fflegif#ost
odaitelt, a Tamogal6si szerzod6s 2. pontj6ban meghat6rozott osszegfr kuthlr*l3s celu

t6mogatisban r6szesUl.

ll. A t6moqat6s dsszeqe. felhaszn6lSsa. els36mol6sa.

1. A T6mogato a Bethlen Gdbor Alap 2012. evi ,,Egyeb t6mogat6sok" eloirdnyzat ,,Nyilt
pblyAzat" elnevez6sri kerete terh6re a T6mogatott r6sz6re elofinanszirozds form6j6ban 1000Q0.

- Fi. azaz eqvszizezer forint osszeg[i vissza nem t6ritendo t6mogat6st ny[jt e szerz6d6sben

foglalt felt6telekkel.

A t6mogat6s elsz6moldrsi hat6rideje 2013. m6rcius 17.

2. A t6mogatds celja: Eml6kezztink a t<irt6nelemre

3. Szakfeladat sz6ma: 8421341

lr. Ambrus Sdndor Csaba
jogi es humdnPolitikai igazgato

:srHLEt! GAscq a!-nPxezrlO znr'



I A T6mogato kijelenti, 
. 
hggy a jelen szerzod6s - mindket fet 6ttati - al6ir6s6t 6s a V.telezetben foglaltak teljesiteseiftouu[,i 15 munkanapon belul intezkedik a 11.1. pontban megjelott

,ltHS:rlx[,fr*; - a 6. pontoan elsokent ieiciit pJnrro|.s"rr i szamtara (foryoszamlsra)

5' A Tdmogat6s mr-ikodesi/felhalmoz6sic6l0 p6nzeszk6z 6tad6sakent ke^I folyosit6sra.
Makddesi cetra (azaz a szem6lyi-, j6rulek-, es dologi kiad6sokra) felhaszndlhato .sszeg:....1.4/1.,..(e.q. ...Ft, azaz....*.?4/ee.za4.
Fe lh al moz asi cel ra felhaszndlhato cisszeo : trr

forint

kijelenti, hogy kiz6rolag az aldbbiakban felsorolt penzforgalmi sz6ml6kkal
6. A T6mogatott
rendelkezik:

7 ' A T6mogatott kolelezettseget v6llal arra, hogy halad6ktatanul, de legkesobb 8 napon belulir6sban bejerenti a T6mogatonJt, n" oip6nzforgarmi sz6mr6t nyit.

B' A TSmogatott tudom.6sul veszi, hogy a r6sz6re dtutalt osszeget kizarolag a ll.l2.pontbanfostalt cel (tevekenyses) ruguur6rite; r^, 
^ "iurr;d6;'"t;il;il;i",T";''*;et k6pez6 5.sz6m[ mell6klet szerind felaoitot es tblts6gek reoezeilie haszndlhatja fet, a tdmogat6s m6sszem6lyre 6t nem ruh6zhat6' n ramog,atoti.ruetenti, n"nn a t6mogatds felhaszn6ldsa sor6nervenyesiti a szekhelye szerinti ootagbtn.g:-u ramogiio brsz6g6ban erv6nyes szdmviteri,adougyi es tSrsadaiomoiztositasi Jb!szabdtyok etoiLsait, ;-Iil;a-tas-"'ragyarorszagi

,f5i:?t"il1lin,.tot'n 
pedis fisveremoe veszi a kozbeszez6sre vona'tkozo masyarorsz6gi

I' A T6mogatott a szezodes aldir6s6val elisrneri, hogy a tamogatasiosszegre vonatkozca* ajelen szezod6s 11 mellekletet kepezo 2gt2 evi-";arvjl"ti utmutaioban fogrartak szenr*ielsz5molSsi 6s beszdmoldsi kotele."irJg" u"n. i
10' A T6mogatott elismeri es vSllalja, hogy ha a t6mogat6si cel rnegvalosit6sa s*s*nmagyarorsz6gi foglalkoztatSsra kerul sor, akkor a rogtJkoztatassar osszefuggoen rendezett
ffi1"1il5iiT?i1[i,X1Tfl;il.?r:il1fff,'ffi:fi$idotarrama "r"tt "'."or"i 

renararria,

11' A T6mogatott 111"^t?:,f.ve.1zir.hogy.a tSmogatSsi szerz6des hat6tyba t6p6s6t k0vet6enkeletkezett kdztartozdsa megfi:eteseig ;iamogatail;ri;s, ;;gy esed6kes resz6nek foryosit6sdta T6mogato felfuggesli .A rertiiggisztes tEnyerof '"-raitWato 
1s napon berut 

'rasban,;fi:i:r:i$r:ffi5;'Jrtesiti a ram"o"satottat. A visszatart6i a i6mosatott rlur,ioe.oen v6rart

12' A T6mogatott - amennyiben errol a7. sz6mu mell6kletben m6sk6nt nem rendelkezik - at6mogat6st a kovetkezo idopontok ltii.itt felmerult koltsegek kifizetesere haszn.lhatia fel:
. megval6sitds kezdete : 2011.j0nius 1.

. megval6slt6s v6ge: 2013. febru Ar 15.

Szdmldt veieto Oant< neve, Szdmlaszdm

Prima Banka a.s- KOMASK2X sK505600@



A-T6mogatott a megvalosit6si id6szak veget koveto 30 napon belul k6teles a jelen szezod.s
1 1' szimti melleklete-t kepezo Penzugyi reljesitesi es rtsiimordsi szab6lyzat szerinti szakmai6s p6nz0gyi 6sszesito kimutat6st es blszdmolot kurdeni a T6mogatonak.

Az elszdmolashoz minden esetben csatolni kell a t6mogatdsbol megvatositott projektdokument6cioj6t.

13' T6mogatott, a benytljtott elsz6mol6sdhoz koteles mellekeln i a z6rad6kkal ell6tott hitelesitettsz6mla-, bizonylat- es egyeb okiratm6so.latokat, amerye[ a tdmogatasi d;a.eg rendeltet6s estdmogatott c6r szerinti ferhaszndrds6t hitert erdemroen iganorjak.

14' A Tdmogatott tudom6sul veszi, hogy nem biztosithato k6lts6gvet6si tamogatds annak, akiaz elozo evekben a T6mogato e[;i azonos c6lra biztositott koltsegvetesi t6mogat6sfelhaszn6l6s6val iogszabalyban vagy a tdmogatoi okiratban, tdmogat6si siezod6sben fogtaltkotelezettseg6t megszegve m6g neii sz6molt el.

15' A T5mogatott tudom6sul veszi, hogy a fel nem haszn6lt t6mogat6si maradv6nyt aT6mogato elsz6moldst 
.elfogad6 nyilatkozata alapj6n, a Tdmogato rendelkez6se szerinthaszn6lhatja fel, vagy koteles azoiat q ftrtagyai-nri"rrin.st6rnZt a Bethten G6bor Atapelnevez6s0 1 0032000-00303200-00000000 sz6m0 kincst6ri erciiiJnyzat-felhaszndt6sikeretsz6ml6ra haladektalanul visszautalni (IBAN: HU50 1003 2000 0030 3200 0000 0000:swlFT kod: MANE|U.HB A T6mogatott az 6tu-tal6ssal egyidejilleg kotetes a T6mogato resz6remegkuldenia maradv6ny visszautaiasSt igazolo banki kiv6nat hitelesitett m6solatdt.

16' A TSmogatott tudom5sul veszi, hogy amennyiben az dltal6nos forgalmi ado (afa)visszaigenyl6s6re jogosult, a t6mogat6s osszeget netio erteroen koteles elsz6motni. Abban azesetben' ha a t6mogat6s netto 6rteknen toient elsz6mor6s6t k6vet6en fel nem haszn6ltt6mogat6si maradv6ny keletkezik, a ll. 15. pontban megnaterozottak szerint kelleljdrni.

lT T6mogatott kdteles a t6mogat6s felhaszn6lds6ra ne.ue etku16nitett nyilvdntartdst vezetni.

18' T6mogatott koteles a besz6moloban.feltuntetett koltsegek kifizetese elott azok jogoss6g6roles dsszegszerLisegerol - ellenszolgaltat6s teljesit6set korietoen esed6kes kifizet6s eldtt ezenfelul az ellenszolg6ltat6s teljesitesdrol is -,elozetesen meggyozldni, es errol a Timogaio fet6koteles a besz6moloban nyiiatkozni. Nyilatkozat hidnyaban"i besz6molo nem fogadhato el-

lll. A tdmogatis felhaszn6lds6nak ellendrz6se

19' A T6mogatott tudomdsul veszi a T6mogato ellenoz6si jogosultsagat a t-mogat6{okifelhaszn6l6s6nak jogszerLiseget illetoen, valamint a T6mogat6nak azr a jog6t. h€y aT6mogatottat beszSmoltassi 6s elsz6moltassa a r6sz6re 5tadott t6mogat6si -sszegfelhaszndl6s516l, ak6r helyszini ellenorzes formdjdban is. n iamogatott a t6mogatdsiszezid6s
1?ija:av1l,,kifeje'.etten hozzaiarul ahhoz, nogy i t6mogat6s rendettet6sszertj fethaszn6l6s6t amagyar Allami sz6mvevoszek, a magyai' Korm6nlzati Ellenoz6si uivatat, a magyarK6zigazgatasi es lgazsdgugyi Miniszteri-um 

"r , iarolato 6ltal eilenozeiset megbizottszem6lyek, szervezetek ellenorizzek.

20' A Tdrmogatott tudom6sul veszi, hogy a tSmogatas ellenozese celj6bol a t6mogatdsfelhaszn616s6ra vonatkozo dokumentumoliat (pl. okiiat, irat, oizonylat, szdmla, stb.) 10 evigkoteles nyilv6ntartania es megoriznie, es.vaiiatja, nogy ;ietet a 1il.19. pontban megjeloltszervezetek 6s az 6ltaluk megbizottak r6sz6re a te-r't nevezett hat6ridon belul b6rmikorbemutatja.

21' A T6mogatott tudomdsul veszi, hogy a szerzod6sben nem szabalyozottak tekintet6ben iskoteles a T6mogato, 6ltal szukselesnek tartott, a tamogat6sok felhaszn6l6s6val,elszdmoldsSval kapcsolatos intezkedes6knek, k6r6seknek eleget tenni, illetve kozremrikodniazok vegrehajt6s6ban, ideertve a Tdmogato 6ltal lefolytatott ettenorzesek elosegiteset is.



lV. SzerzSd6sszeg6s k6vetkezm6nyei, el6ll6s, felmond6s

22' A T5mogatott tudomdsul veszi, hogy amennyiben a szerzod6sben foglalt kotelezetts6geit
megszegi, kulonosen, ha a tdmogatdsi osszeget a jelen szerzod6sben ireghat6rozott celtol
elteroen haszndlja fel, vagy a ll. fejezetben foglait kotelezetts6get nem"teljesiti, vagy a
valos6gnak nem megfelelo nyilatkozatot tesz, illetoleg a valosdgnar riem megfelelo elsz6mol6st
feslit' a T6mogato jogosult a szerzldlstol el6llni, vagy d6ntesetot fug;o en azt azonnali
hat6llyal fel mondan i, es a szerzodesszeges kdvetkezmeny6it al kalmazn i.

23. A T:imogatott tudom6sul veszi, hogy szerzod6sszeg6s eset6n koteles a t6mogat6s
osszeget a Tdmogato hatdrozat6nak rendelkezese szerint r6izben vagy egeszben visszafizetni.
A visszafizetett 6sszeg ut6n a szerzodes felbontds6nak napj6tol, 

^. uilenilus magyar jegybanki
alapkamat k6tszeresenek alapulvetelevel sz6mitott tam'atot kell flzeini. Amennyiben a
t6mogatott program teljesitese a Tdmogatottnak fel nem rohato okbol meghitisul, vagy tartos
akadalyba utkdzik, a T6mogatottnak, bejelentesi kotelezettsege teljesitese"mellett, az ig6nybe
nem vett tAmogat6srol le kell mondania, a kiutalt t6mogat6ssal el kell sz6molnia, ellenkezo
esetben T6mogato jogosult az azonnali felmond6s joghatdriait alkalmazni.

24' Szerzdd6sszeges, vagy a jelen szerzodesben foglalt celtol elteroen felhaszndlt t6mogat6s
eset6n a T6mogato jogosult a kovetel6set a T6mogatott attat ny[jtott biztositekbol kie169iteni.

25' A Tdmogatott tudomdsul veszi, hogy a t6mogat6s osszeg6bol beszerzett eszkozoket vagy
a. tdmogat6s segitsegevel letrehozott beruh6z6st a megvalositestol szdmitott legalabb s evi{at6mogatds celj6nak megfeleloen koteles haszndlni, izokat 5 6ven belUl csa-k a Tdmogato
elozetes, ir:lsbeli engedelye alapj6n idegenitheti el, terhetheti meg, adhatja berbe, tizingbe vagy
apportba. Kedvezmenyezett v6llalja, hogy a tdrgyi eszkoznek minosUlo eszkozt, vagyontirgyat
Ieltdrba veszi.

ll,,lzgrzodesszeges eseten 
-a 

T6mogato koteles a T6mogatottat ir6sban - B napos hat6rido
kittizesevel - a szerzSd6sszerr,i teljesitesre felhivni. A T6moiatottnak a felhiv6s kezhezveteletol
sz6mitott B napon belul a felszollt6snak eleget kell tennie. A hat6rido eredmenyteten teteltet
kovetoen kerUl sor a szerzod6sszeges jogkovetkezmenyeinek az alkalmaz6sira. A T6mogatott
tudom6sul veszi, hogy az elektronikus level ritj6n kezbisftett felszolftds is irAsbeli, k6zbesitett
felszolitdsnak minosUl.

2! A T6mogatott tudom6sul veszi, hogy szezod6sszeg6s eset6n nem r€szesilhei
t6mogat6sban sem a Bethlen Gdbor Alaptol, sem a hat6ron trili magyarok t6mogatis6t szolgdloegyeb fejezeti kezelesr.i eloirdnyzatbol mindaddig, amig kotelejettsegeit a szerzodesbenfoglaltaknak megfeleloen nem teljesiti. T6mogatoit tuoJmasul veszi, hogy a T6mogato aszerz6desszeg6srol tajekoztatja a hatdron ttiti magyars6g t6mogat6s6ra szolg6lo 6llami
fo116sok donteshozo szervezeteit.

A T6mogatott tudom6sul.. veszi, hogy a Tdmogato egyoldal0, ir6sban et6terjesztettnyilatkozat6val a szerz6destol elAllhat, ha az alabbi felGtetek kozUl legalabb egy tetjesUl:

' a Tamogatott a tamogatds igenybevetelet neki felr6hato okbol a t6mogat6si dontesrol szolo6rtesites kezbesiteset (elektronikus level form6jdban is) koveto d0 napon belul nemkezdemenyezi es kesedelm6t ir6sban nem menti ki,o hitelt 6rdemloen bebizonyosodik, hogy a T6mogatott a t6mogat6si d6nt6st 6rdemben
befoly6solo valotlan, hamis vagy megteveszt6 aditot szolg6ltat&t, a t6mogatdsi kerelembeny0jt6sakor ilyen nyilatkozaiot tett, vagy a szerzod6skot6s, elszdmolds, illetve azellenorzes sor6n .lenyeges korUlmenyt elhiligatott, illetve lenyeges korulm6nyr6l, t6nyrol
valotlan vagy hamis adatot szolg6ltatoit,

' a Tamogatott a kerelem ervenyesseg6nek vagy a t5mogat6si szerzod6s megkot6senek
feltetelekent elo i rt b6 rmely nyilatiozatdri visszavonia,



' a temogatott tevekenyseg megvalositdsa meghirisul, tartos akad6lyba Utk6zik, vagy atSmogat6si szerzod6sben foglalt Utemez6shei kepest jelentos, a t6mogat6si szerzod6s
modoslt6s6val nem orvosolhato k6sedelmet szenved,

' a Temogatott a t6mogat6si szerzodesben foglalt, vagy jogszabdlyban eloirt kotetezetts6geitneki felrohatoan megszegi, ktrlonosen, ha ;;m tesz eleget ellenorz6s-trjr6si
kotelezetts6g6nek, 6s ennek kovetkezt6ben a t6mogatott tevek6nyseg szab6lyszeli
megval6sit6s6t nem lehet ellenorizni,

' T6mogatott - neki felrohato okbol - a kit(zott hatdridoket etmulasztotta.

V. Biztosit6kok nyujtdsa

.28' A T6mogatott koteles, a T6mogat6si Szezod6s megszeges6bol, illetve a tdmogat6sjogtalan felhasznSl6s6bol eredo esetl-eges visszafizetesi kdteletettsegenek biztosit6sdra az6llamhdztartdsrol szolo tdrveny vegrehaji6sSrol sz6lo 368t2011. (Xll.31.isz6m0 Korm. rendelet77' $ -6ban felsorolt biztositekok t<ozul tegal6bb egy, a T6mogato altai elfogadott biztosit6kot
nyujtani.

29 . A tdmogat6si osszeg folyositAs6ra csak akkor kerul sor, ha a t6mogat6si szerzod6srendelkezesei szerinti biztositek(ok) rendetkez6sre 6ll(nak).

?9r A biztositeko(ka)t a 1-dmogatott koteles a T6mogat6si Szezode s yt12. pontj6ban
feltuntetett idoszakot koveto 90 napig ertek6ben 

"r 
uruny""rithet6seg6ben fenntartani.

91 A biztosit6k(ok)nak fedeznie kell a t6mogat6s teljes osszeg6t 6s annak jirut6kait (aj6rulekok osszege a biztositekok sz6mitAsa tekinlet6ben i t6mogat6li ossze g 2A%-a).

12 A T5mogatott a T6mogatdsi Szezodes idobeli hatdlya sor6n b6rmikor kezdem6nyezheti afelajdrnlott biztositek cserejet, amelyet a T6mogato n"'gy j6va. A cser6lni kivdnt biztosit6k
fe.lold6s6rol az 0j biztositek ervenybe lepeset kovltoen injez'keoit< a Tdmogato . Az 0j biztositek
vegrehajthatosdg6nak meg kell felelnie a T6mogatdsi Szerzod6sben foglalifelteteteknek, illetveaz Altala fedezett erteknek el kell ernie a Tamogltdsi Szerzodes szerinti biztosftdsi 6rteket.

33' Ingatlan biztositek nyfjtdsa eseten az ingatlanra vonatkozo jelz6logszerzodes
megkotesehez a szerzodes targy5t kepezo ingatlan -Z szezod6s 6s mellekleteinek elkijld6s6tmegelozo - 3 munkanapn6l nent regebbi tulJldoni lapja, tov6bbA az ingalan 30 napn6l nem
l9g9b.qi igazsdgugyi ingatlanforgalmi szakerto 6ltal teszitett forgalmi ert6kbecstese szitks€ges.Kiz6rolag ingatlan jelzalogszerzod6s megkotese eset6n lehetseges harmadik szernefytulajdon6ban 6llo ingaflan felajanl6sa.

91 A t6mogatds csak akkor folyosithato, ha a biztosftekot a T6mogato elfogadta, igetve -jelzSlog eseten - ezen kivul a jelzClcgjogot a foldhivatal az ingailan-nyilv6ntart6sba bejegyezte.

35' Jelzdlog biztositek eseten a jelzdlogjog csak per- teher- es igenymentes, forgalomkepesvagyontirgyra, elso rangl-relyen jegyezheio be. ingatlan eseteben m6sodik, vagy tov5bbiranghelytl jelz6logjog akkor fogadhato el, ha a bejegf zls a mAr fenn616 terhek erv6nyesit6seeset6n is elegendo fedezetet nyfjt a t5mogat6si cisiieg es j6rutekai visszafizet6s6re.

39. A z6logtSrgy elpusztulasaeri vagy ertekcsokkeneseert a tulajdonos felelos, tov6bbi, ha azSlogt6rgyat biztositekad6si kotelezeiiseg alapj6n kotottek le, es a k6rert a logosuit nem fetelos,a tulajdonostol, illetoleg a biztositek ad6s6ra kotelezettol megfeleld 0j zal6gtergyat vagy az6rttikcsokkenesnek meglclelo tov6bbi fedezetet lehet kovetelni. A z6logtirgyra-1ide nem 6rtve atelekingatlant) a Z6logkoielczctl, vagy a Kedvezmenyezett kotetes vagyonbiztosit6st kotni atAmogatasi osszeg 120 oh-anak ertekeiq.
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if{ Vl. A nyilv6nossag tSjekoztat6sa

37. A Felek meg6tlapodnak abban, hogy a szerz6d6s l6nyeges tartalmdrol t6jekoztatj6k a

nyilv6nossdgot. A Felek kijelentik, hogy e pont vonatkoz6s6ban a szezod6s l6nyeges tartalmi

elemeinek a kdvetkezo szerzod6si pontokat tekintik:
a) a felek neve,
b) a szerzod6ssel biztositott cel 6s Osszeg megnevez6se,
c) a program megvalosit6s6nak helye.

38. A Tdmogatott elismeri 6s v6llalja, hogy koteles a TSmogat6 resz6re a szomsz6dos

6llamokban 6t6 magyaroknak nyujtott t6mogat6sok kdzponti nyilvdntartdrs6rol szolo 23312005.

(X. 19.) Korm. renOetet alapjan, valamint a Bethlen G6bor Alaprol sz6l6 36712010. (Xll. 30.)

Korm. rendelet 27. S-ana( (t) bekezdeseben meghat6rozott adatszolg6ltat6s teljesit6se

erdekeben adatait hozztf'lrhetov6 tenni.

39 A Tfrmogatott vdllalja, hogy - kiadv6nyain, honlapjan 6s a programmal kapcsolatos

megjeleneselien, tajekoziatokon 6s beszdmol6kon a BGA logoj6nak jol l6thato 6s egyertelmil

feltuntetesevel - t6jekoztatja a t6mogatds c6lj6val erintett nyilv5noss6got arrol, hogy a

tdmogatott program,beruhAzAs a BGA t6mogat6s6val valosult meg, illetve a BGA hozzAiArulta

Tdmogatott mukdd6sevel kapcsolatos kdltsegekhez.

Vll. Jogvit6k rendez6se

40. A Felek kijelentik, hogy a szerzod1sben foglaltak v6grehajt6sakor - a jelen szerzod6sben

nem szab6lyoiott kerdesek tekintet6ben is - a magyar jog szab6lyait te_kintik ir6nyadonak,

kUlonosen az 6llamh6ztart6srol szolo 2010. 6vi CXCV. torv6ny, a Bethlen G6bor Alaprol sz6lo

2010. evi CLXXXII. t6rv6ny, az dllamhirztartdsrol szolo tdrv6ny v6grehajtds6rol szolo 368/2011.

(XI1.31.) sz5m0 Korm. rendelet, a 36712010 (X|1.30.) sz. Korm. rendelet, a hat5ron tfli
iotts6gvet6si tdmogatdrsok saj6tos szab6lyairol sz6lo 9812012. (V.15.) Korm. rendelet, valamint

a magyar Polgdri Torv6nykonyv.

41. A Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szezod6ssel kapcsolatos jogvit6ikat elsosorban

t6rgyal6sok ftjdn probaljdrk rendezni. Felek jelen szerzodes 6ltal keletkeztetett jogviszonybol

erelo jogvitiijuk esetere kikdtik a magyar birosdgok, vagy mds elj6r6s lefolytat6s6ra jogosult

hatos6gok jog hatos6gdtt.

42. A T6mogatott elfogadja, hogy a magyar jog esetleges nem ismer6se nem mentesiti e

szezod6sben foglalt k6telezetts6gei alol.

Vlll. Vegyes rendelkez6sek

43. Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerzod,ds Felek al6ir6s6val es a szezod6s
elvSlaszthatatlan r6sz6t k6pezo, jelen szezodes lX. fejezet6ben megjelolt mell6kletek 6s

kdtelezoen becsatoland6 dokumentumok hi6nytalan csatol5s6val j6n l6tre.

44. A Felek meg5llapodnak abban, hogy a szerzodds kiz6rolag kozos megegyez6ssel

modosithato. A t6mogat6si szezodes modosit6sa nem m6dosithatja a pAlyirzatban megjeldlt

t6mogat6si celt.

45. A T6mogatott nyilatkozik, hogy a T6mogato a 2012. 6vi PAlyilzati 0tmutatot megismerte, azt

6nmag6ra k6telezo erejtinek tekinti, 6s az abban foglaltak szerint j6r el.

46. Jelen szezod6st, a Felek k6lcsdn6s 6s egybehangz6 akaratnyilv6nit6s6val jott l6tre, mint

akaratukkal mindenben egyezot, jov6hagyolag 4 peld6nyban irnak a15.

47. Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerzod6s elvdlaszthatatlan r6sz6t k6pezik az allbbi
mellekletek es kotelezoen becsatoland6 dokumentumok, amelyek hidnya eset6n a t6mogatdsi



szez6des nem jdn l6tre. Amennyiben a T6mogatott - jelen szezod6s elter6 rendelkez6sei
hi6nydban - a k6telez6 mellekleteket nem csatolja 6s a Tdmogato felszolit6sdt koveto 15 napon
belitl sem potolja azokat -, a hatdrido eredm6nytelen leteltet kovetoen a t6mogat6si hatdrozat
hat6ly6t veszti.

lX. K6telezSen csatoland6 mel16kletek

1. sz6m0 melleklet: a T6mogatott alapit6 okirata 6s/vagy alapszab6lya, Szervezeti 6s
mtikdd6si szabAlyzata, vagy nyilatkozat arrol, hogy ezt mely kor6bbi t6mogat6si szerzodeshez
ny0jtotta be.
2. sz6m0 melleklet: a T6mogatott 30 napn6l nem r6gebbi hatos6gi igazoldsa a szervezet
l6tez6s6rcil, hatdlyos adatairol (mrikddesi igazol6s), magyar nyelvti forditdssal.
3. szim0 melldklet: a Tdmogatott 30 napndl nem r6gebbi penzUgyi szdmlasz6m-igazol6sa,
amely tartalmazza a bankszdml6val kapcsolatos azonosit6 adatokat (banki igazolSs).
4. szdm0 mell6klet: A T6mogatott 30 napniil nem regebbi eredeti vagy kdzjegyzoi al6ir6s-
hitelesitessel ell6tott a16fr6si cimpelddny6nak vagy Ugyved 6ltat c6gbejegyz6si
(vSltozdsbejegyzesi) elj6r6sban valo kdzrem0kodes soran eltenjegyzett alSir6s-mintala, es
annak magyar nyelvri fordit6sa.
5. sz6m0 melleklet: Program kolts6gterve (a t6mogat6sk6nt megitelt dsszegnek megfelelo
16szletezesben)
6. sz5m0 mdlleklet: Biztositek
7 . szAml nem k6telezo melleklet. Futamido modosit6si kerelem
8. sz5mf mell6klet. Nyilatkozat mtikodesrol, p6nzugyi felhaszn6l6srol 6s
betoltdtt vezeto tiszts6grSl
9. sz6mu melleklet: lngatlannal kapcsolatos okm6nyok, amennyiben
timogatott t6telkent jelenik meg a Beruhdz6s/Fel0jit6s, t honapn6l nem
lap/telekk6nyvi kivonat
10. sz. nem kotelezo melleklet: Nyilatkozat eredetidokumentumok becsatolds6rol
1 1 . sz. melleklet: 2O1 2. 6vi P 6lv Azati 0tm utato.
12. VAlaszboritek.

m6s szervezetn6l

a k6ltsegtervben
regebbi tulajdoni
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