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A Bethlen cábor Alap felett rendelkező Bizottság tagjai egyhangúlag az alábbi döntést hozzák:
11/2011. (Vl. 22.l sámú bizottsági határozat

a.) A Bizottság a 2ot0l2o11.. tanévre vonatkozó nevelési -oktatási támogatások közvetlenül a
címzettekhez történő eljuttatása érdekébena 200]". évi LXll. törvény 14.s. szerínt
közreműködőként felkért szervezetek feladatainak ellátása érdekébenaz alábbi támogatások
kifizetéséről rendelkezik. Az engedélyezett támogatási összegeket a Bethlen cábor Alap terhére
folyósítja az Alapkezelő. Az engedélyezett támogatási összegek részletezéséta döntés mellékletét
képező

kí m

utatás tar talmazza.

A Bizottság egyúttal utasítja az Alapkezelőt a támogatási

szerződések megkötésére és a nevelési-

oktatási támogatás címzettekhez történő eljuttatásának lebonyolítására.

- Románia

-

Romániai Magtar Pedagógusok Szövetsége: közreműködői feladatellátásra megítélt
forinÚ
támogatás összege: 95.928.ooo Ft, azaz kilencvenötmillió-kilencszázhuszonnyolcezer

- Szlovákia _ Szlovákiai Magyar

Pedagógusok Szövetsége közreműködői

feladatellátásra megítélt
támogatás összege: 44.648.000 Ft, azaz negyvennégymillió-hatszáznegyvennyolcezer forinÚ

- Szerbia

-

feladatellátásra megítélttámogatás
- h é tszázezer fo ri n t

Concordia Minoritatis Hungaricae közreműködői

összege: 23.7 0 0.ooo
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- Ukrajna _ ,,KMKsz" Jótékonysági Alapítvány közreműködői
összege: 2o.o4o.ooo Ft, azaz

h

úszm i l l ió-

n

feladatellátásra megítélt támogatás

egyven ezer fori nÜ

- Horvátország _ Horvátországi

Magyar Pedagógusok Főruma közreműködői feladatellátásra megítélt
támogatás összege: 1.782.ooo Ft, azazegymillíó-hetesszáznyolcvankettőezer forint;
Szlovénia _ Muravidéki Magyar Nemzetiségi Müvelijdési lntézet közreműködői
megítélt támogatás összeg: 55o.oo0 Ft, azaz ötszázötvenezer forínt.

-

feladatellátásra

A

Bizottság a beérkezett egyedi támogatási kérelem alapján 4.950.000 Ft, azaz négymillió_
kilencszázötvenezer forint vissza nem fizetendő támogatást nyújt a Gábriel Méry - Ratio
vállalkozásnak Bereznay András: Erdély történetének atlasza című kiadvány megjelentetési
(nyomdai) költségeinek támogatására. A Bízottság utasítja az Alapkezelőt a támogatási szerződés
megkötésére és a támogatási összeg kifizetésére.
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