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TÁMOGATÁS| SZERZÓDÉS

amely létrejött egyrészről a

Bethlen Gábor Alapkezelő zrt. (székhelye: 1 01 6 Budapest, Gellérthegy u. 30-32., cég]e8yzékszáma: 01-1 0-047008,
adósZáma: 233oo576-2-41, képviseli: Erdélyi Rudolf VezérigaZgató), mint támogató (a továbbiakban: Támogató),

másrészről a

Dabas Város Önkormányzata (székhelye: 2370 Dabas, szent lstván tér 1/B, l\,4agyarország, adószáma:
15730363213, képviseli: Kőszegi Zoltán, mint támogatott (a továbbiakban: Támo8atott),

(a továbbiakban együtt: Felek) között

a Bethlen Gábor Alapról (a továbbiakban: BGA) szóló 2010. éVi cLxXXll. törvényben me8határozott célok biztosítása
érdekében az alábbi feltételekke|.

Általános rendetkezések

1. |\,4agyarorszá8 Alaptörvényének D) cikke szerint Ma8yarország felelősséget Visel a határain kívül éló magyarok
sorsáért, és elómozdítja együttműködésüket e8ymással és Magya rorszá88al. Erre tekintettel a Támogató kijelenti,
hogy a jelen szerzódés kiemelt céUa a batáron túli magyarságnak a szülőföldjén Való - e8yéni és köZösségi -
boldogulása, anyagi és szeIlemi 8yarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az
anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása é5 erósítése érdekében támogatások
nyújtása.

A szerződés tárgva, támogatás összeqe, folvósítása, felhasználása, elszámolása

2, A Támo8ató - a BGA Bizottságának 21/z0'l8, (03.06,) számú határozatában foglalt felhatalmazása alapján - a BGA
2018, éVi ,,Nemzetpclitikai célú támogatások" előirányzat terhére a Támogatott részére,,Testvérvárosok hivatali
dolgozóinak tapasztalatcseréje " neVú program/projekt megvalósítása céljából í 950 000 Fi, azaz
egymillió-kilencszázötvenezer forint összegű Vissza nem térítendő támogatást nyújt aZ e szerződésben íoglalt
feltételekkel.

3. A jelen szerzódés elválaszthatatlan részét képezi a Támogatott elektronikus úton benyújtott AdatkóZlő lapja, ,,A
támo8atási szerződésekkel és egyes támogatói okiratokkal kapcsolatos Általános szerződéSi Feltételek" (a
továbbiakban: ÁsZF), Vátamint az 'Általános pályázati és elszámolási útmutató a pályázati felhíVásokhoz jogi
személyek és jo8i személyiség nélküli szervezetek részére" (a továbbiakban: Elszámolási Útmutató). Támogatott
kijelenti, hogy - a Támogató honIaplán kózzétett hatályos - Ászr-et és az Elszámolási Útmutató tartalmát
teljeSkórűen me8ismerte és aZ aZokban foglaltakat elfogadja.

4. Kormányzati funkció száma: 08601 0, támogatás intenzitása: 1000Á

5, Me8valóSítási időSZak:

. megvalósítás kezdete: 2018.05.28.

. megvalósítás vege: 2018.07,28.

6, A támogatáS eIszámolási határideje: 2018.08.27.

7. ATámo8ató kijelenti, hogya jelen szerződés Felekáltali aláírását köVető 'l5 napon belül - az ÁszF-ben fo8laltakat
is figyelembe VéVe - intéZk€dik a 2. pontban me8ielölt össze8ű támogatásnak a 8. pontban meg]elölt számlaszámra
e8y összegben töfténő átutálásáról.
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8. A Támogatott kijelenti, ho8y a támogatás összegét az aIábbi fizetéSi számlájára kéri folyósítani:

számlát Vezető bank neve, swift kódja számlaszám

83 Takarék szöVetkezet, TAKBHUHB HU8364400099_1 091 801 8-00000000

9. Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatott aZ esetleges Visszafizetési kötelezettségének biztosítására a

Támogatónak aZ alábbi biztosítékot adja: Banki felhataImazó levél (1. számú melléklet)

10, Jelen szerződésben nem Vagy nem kellően rész|etesen szabályozott kérdésekben a Vonatkozó magyar
jogszabályokban - így k,,,lönösen az államháztartásről szőló 20'l1. éVi cXcV. törvényben é5 aZ államháztartásról
sZóló törVény Vé8rehajtásáról szóló 368/201 1. (Xll. 31.) Korm. rendeletben - foglaltak alkalmazandók.

Mellékleték (Egv eredeti példánva a Támogatóná| áll rendelkezésre)

1. számú melléklet: Biztosíték: Banki felhatalmazó levél
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