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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6., cégjegyzékszáma: 01-10-047008,
adószáma: 23300576-2-41, képviseli: dr. Lélfai Koppány vezérigazgató), mint támogató (a továbbiakban: ),Támogató

másrészről a

Jászboldogháza Községi Önkormányzat (székhelye: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi 27, Magyarország, adószáma:
15732853-2-16, képviseli: Sassné Szöllősi Anita, Szűcs Lajos, mint támogatott (a továbbiakban: ),Támogatott

(a továbbiakban együtt: ) közöttFelek

a Bethlen Gábor Alapról (a továbbiakban: BGA) szóló 2010. évi CLXXXII. törvényben meghatározott célok biztosítása
érdekében az alábbi feltételekkel.

Általános rendelkezések

1.   Magyarország Alaptörvényének D) cikke szerint Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő magyarok
sorsáért, és előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Erre tekintettel a Támogató kijelenti,
hogy a jelen szerződés kiemelt célja a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi –
boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az
anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatások
nyújtása.

A szerződés tárgya, támogatás összege, folyósítása, felhasználása, elszámolása

2.  A Támogató - a BGA Bizottságának 49/2016. (V.31.) számú határozatában foglalt felhatalmazása alapján - a BGA
2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzat terhére a Támogatott részére „Jászboldogháza és Sinfalva kohéziójának
erősítése az ifjúsági programok tükrében” nevű program/projekt megvalósítása céljából , azaz ötszázezer500 000 Ft
forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt az e szerződésben foglalt feltételekkel.

3.    A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Támogatott elektronikus úton benyújtott Adatlapja, az
„Általános Szerződési Feltételek a Bethlen Gábor Alap terhére támogatásban részesített kedvezményezettekkel
kötendő Támogatási Szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a pályázati felhívás részét képező
elszámolási útmutató. Támogatott jelen Szerződés egyidejű aláírásával kijelenti, hogy - a Támogató honlapján
közzétett hatályos – ÁSZF-et és a Pályázati és Elszámolási Útmutató tartalmát teljeskörűen megismerte.

4.  Kormányzati funkció száma: 086010, támogatás intenzitása: 100%

5.  Megvalósítási időszak:

megvalósítás kezdete: 2016.07.15.
megvalósítás vége: 2016.09.30.

6.  A támogatás elszámolási határideje: 2016.10.30.

7.   A Támogató kijelenti, hogy a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül – az ÁSZF 53.
pontjában foglaltakat is figyelembe véve - intézkedik a 2. pontban megjelölt összegű támogatásnak a 8. pontban
megjelölt pénzforgalmi számlaszámra egy összegben történő átutalásáról.

8.  A Támogatott kijelenti, hogy a támogatás összegét az alábbi pénzforgalmi számlájára kéri folyósítani:
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Ellenjegyző

........................................................................

 

.................................................., 2016.........................

........................................................................
Sassné Szöllősi Anita

Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Támogatott

 
 
 

.................................................., 2016.........................
 
 
 

........................................................................
Szűcs Lajos

Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Támogatott

Budapest, 2016.........................

........................................................................
dr. Lélfai Koppány

vezérigazgató
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Támogató

Számlát vezető bank neve, Swift kódja Számlaszám

3A Takarékszövetkezet, TAKBHUHB HU73695001941102674700000000

9.    Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatott az esetleges visszafizetési kötelezettségének biztosítására a
Támogatónak az alábbi biztosítékot adja: Banki felhatalmazó levél (1. számú melléklet)

Mellékletek (Egy eredeti példánya a Támogatónál áll rendelkezésre)

1.  számú melléklet: Biztosíték: Banki felhatalmazó levél

 

 

 


