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TÁMoGATó| oKlRAT
a

mogató:
Székhely:

Tá

Levelezési cím:
Adószám:
Képviselő (név, beosztás):

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt
1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
1253 Budapest Pf. 36.
2330057 6-2-4L
Erdélyi Rudolf Zalán vezérigazgató képviseletében
Dr. szvathné Dr. szalay Márta igazgató

, mint támo8ató (a továbbiakban: Támogató), a(z)

Arany oroszlán Kultúrális EByesület
1053 Budapest Papnövelde utca 2,2//20.
Arany oroszlán Kultúrális Egyesület
1053 Budapest
Papnövelde utca 2. 2/ / 20.

Név:
Székhely:

Levelezési cím
Adószám:
NyilVántartásba Vevő szerv neve:
NyilVántartásba Vétel száma
Képviselő:
Pénzforgalmi szolgáltató
Fizetési számla száma:

La754742I4I
Budapest Környéki Törvényszék
01_02-0016134
Jeney Attila
oTP Bank Nyrt.
]. 1705008_2 12 15656_00000000

, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) részéretámogatást nyújt az alábbiak szerint:

l. Elózmények
1. A Nemzeti EByüttműködési Alap a civil önszerveződések működését és szakmai tevékenységét,nemzeti
összetartozásuk erósítésétés a köz,ió kiteljesedésében vállalt szerepük segítéséttámogató finanszírozási
forma. A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséértfelelős miniszternek a civil é5 társadalmi kapcsolatok
fejlesztése feladat- és hatáskörével összefüggésben Végzett feladatait a Miniszterelnökséggel kötött kezelő
szervi megállapodás alapján, a Magyarország 2Q2o. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXX|.
törvény (a továbbiakban: KVIV.) 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség fejezetében - a civil és Társadalmi
Kapc5olatokért Felelős Helyettes Államtitkárság szakmai felügyelete alatt - rendelkezésre álló támo8atási
célúfejezeti kezelésű előirányzat terhére kezelő szerVként a Támogató látja el.

2. A Kedvezményezett pályázatot nyú,itott be a Nemzeti Együttműködési Ala Közösségi kórn
kollégiuma által meghirdetett, NEA-KK-20-EG kódszámú pályázati kiírásra,
ely NEA-KK-20-EG-0434
azonosítószámon nyilVántartásba Vételre került.

ete

ll. A támo8atás célja, fo
3, A Támogató a(z|

NEN67l2o2o iktatószámú döntés ala

rú99!as&
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támogatást nyújt a Kedvezményezett részére A kulturál egyesület m
költségeinek biztosítása
támogatási cél me8valósításához az államháztartásról szóló
. törvényben (a továbbiakban:
Áht.), az államháztartásról szóló törvény Végrehajtásáról szóló 368/2oL!. (Xll, 31.} Korm, rendeletben (a
továbbiakban: Ávr.),

a

jelen támogatói okiratban és ,,A Nemzeti Együttműködési Alapból nyújtott valamint a

civil és nonprofit szervezetek támogatásaihoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek'-ben

(a

továbbiakban: Általános sZerződési Feltételek) meghatározottak szerint.
4. A támogatási intenzitás mértéke:100%.
5. A támogatás forrása a KVtV, ].. melléklet, Xl. Miniszterelnökség

cím, 1,. Célelőirányzatok alcím, 29. Nemzeti
A támogatás forrásá

E

fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok
si Alap fejezeti kezelésű előirányzata

m

na!!!T_Qlon osító s ma:332995.

6. A támogatott tevékenység kormányzat

nkciók rend je szerinti bes
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7. Az utalás devizaneme: ma8yar forint (HUF).

lll. A támogatás folyósítása

8, A Támogató a támo8atást vissza nem térítendő támogatásként, támogatási előleg formájában, egy
összegben, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, a támo8atási jogviszony létrejöttét és a folyósítási
feltételek teljesülését köVető ót napon belül a Kedvezményezett fizetési számlájára történő átutalással
te l,ies íti.

9. A Kedvezményezett a jelen támogatói okiratban és az Általános Szerződési Feltételekben me8határozott

kötelezettsé8einek esetleges megszegéséből eredő Visszafizetési kötelezettségének biztosítására

Támogatónak

a

a

fizetési számlára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazást ad.
lV. A támo8atás íeIhasználása

10. A Kedvezményezett köteles a támogatott tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban és az Általános
szerződési Fe ltételekben foglaltaknak megfe
a aposs 8ga
lés gondossággal
megvalósítan

11,

A

i

Kedvezményezett a támo

ásta2

lis 1.

-

2021. március 31. köz

időszakban (a
lösszefüggésben

pont szerinti támo
továbbiakban: megvalósítási idős k), a
s
felmerült és igazoltan e célra rdított, a támo8atói okirat mellékl
pező, az Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési
dszerben rö gzített kö
n - feltüntetett elszámolható
költségek kiegyen lítésérehasználhatja fel.
er ére csak azon elszámolható költségekre
Vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, amelyek kiállítási dátum a és teljesítésiidő
aa
alósítási időszak időtarta mára esi k, és amelyek pénzügyi teljesítése a szak mal es pénzügyi beszámoló
(a továbbiak
n: es mo
nyul tására nyitva álló
rl
ig megtörténik.
].2. Ha a támogatási dóntés alapján a támo8atott tevékenységösszkóltsé8e 8 Kedvezményezett által
benyújtott költségtervben meghatározottakhoz képest csókken, a Kedvézményezett köteles a különbözet
mértékével- ha az előírásra került - az önrész és a támogatás összégét azonos arányban csökkenteni, A
Támogató ebben az esetben a csökkentett támogatást folyósítja a Kedvezményezett részére. Ha a
Támogató által me8határozott költségcsókkentések levonásával módosított költsé8terVben szereplő teljes
támogatási ósszegnél alacsonyabb támogatást határoz meg a Támogató, akkor költségterV minden
kóltségnemében (során) arányos csökkentést hajthat Végre. Ha a támogatói okirat kiadását köVetően a
költségterv módosítása válik indokolttá, a támogatói okiratot abban az esetben kell módosítani, ha a
Kedvezményezett a költségterV költségnemeiben fősorain
nként 10%-ot meghaladó mértékben kí
módosítani, N em módosítható utóla8 a támogatás finanszírozásának módja.

n

A Kedvezményezett a támogatott tevékenysé8 keretében megvalósított beruházás(ok) tárgyát a
me8valósítási idószak lejáratát köVető - 5 éVes - időtartamban és időszakon belül a támo8atás céljának
megfelelően köteles használni, azt csak a Támo8ató előzetes írásbeli engedélye alapián idegenítheti el,
terhelheti meg, adhatja bérbe Vagy más használatába, vagy hasznosíthatja más módon.
13,

V. A beszámolási kötel€zettséB
14. A Kedvezmé
ett a támogatás felhasználásáról a megvalósítási időszak végétköVető 30 napon belül,
azaz legkésőb 2021. április 30-it köteles beszámolót készíteniés benyújtani a Támogató részére.A
beszámolót a ,,Utmutató a emzeti Együttműködési Alap 202Q. évi forrásaira benyújtott támogatási
igények ala
biztosított költsé
ési támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásához" című
dokumentumban (a
iakban: Elszámolási útmutató) rö8zített szabályoknak és feltételeknek

megfelelően kell összeállítani,

15.

A

Kedvezményezett

a támogatás fel nem használt részétle8

- a támogatói okirat
Támogató Ma8yar Államkincstárnál ve

meghatározott határidő utolsó napjáig kóteles

össze8ben visszautalni

a

számú Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára, A
a beszámolóban a Kedvezményezett nyilatkozni kóteles.

2

a

beszámoló benyú

ra

mára történő hivatkozással - egy
ett, 10032000-00294896-50000263
letkezett mara dvány Vlssz
la rol
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16. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás, a támogatás jogszabálysértő Vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása, illetve a támogatói okiratban, vagy az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott

bármely kötelezettség megszegése esetén a Támogató jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni, a
Kedvezményezett pedig kóteles a támogatás ósszegét Va8y annak me8határozott részétVisszafizetni az
Általános szerződési Feltételekben fogtaltak szerint.
Vl. Nyilvánosság

17. Kedvezményezettnek nyilvánossá kell tennie, hogy tevékenységéta Nemzeti Együttműködési Alap
támogatja. A nyilVánosság biztosításának módjai különösen a Kedvezményezett székhelyén,működési
helyén kihelyezett tájékoztató felirat, esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban
(meghÍvÓ, jelenléti ív, sajtóközlemény) történő feltüntetése, a honlapon, Valamint kiadványban tórténő
megjelenítés. A fentiek szerinti feliratokon minden esetben fel kell tüntetni a Nemzeti Együttműködési
Alap, a fejezetet irányító Miniszterelnóksé8, Valamint a Támo8ató hivatalos logó.iát.

vll. záró rendelkezések
18. A jelen támogatói okirat a Kedvezményezettel Való közlésének napján lép hatályba. Ha a támo8atói

okiratban meghatározott valamely feltétel eltér a támogatási igényben meghatározott feltételtől és a
Kedvezményezett a támogatói okirat közlését követő 5 napon belül (annak elfogadásáról vagy el nem

fogadásáról) nem nyilatkozik, akkor

a

támogatói okirat a kózlés napján hatályba lép.

19. A jelen támogatói okiratban nem vagy nem kellő részletességgelszabályozott kérdésektekintetében a
támogatói okirat elválaszthatatlan részétképező, a www,civil, info. hu Es a www,bpazrt.hu honlapon
kózzétett Általános szerződési Feltételek, az E|számolási útmutató, illetve a Vonatkozó magyar jogszabályok
.- Így kü|önösen az Áht., az Ávr. és a PolgáriTörvénykönyvről
szóló törvény - rendelkezései az irányadók,
20. A Támogató és a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban
rgyalásos úton kötelesek rendezni.

tá

A jelen támogatói okirat egymással mindenben megegyező, három eredeti példányban készült, amelyből
egy példány a KedVezményezettet, két példány a Támogatót iIlet meg.
Budapest,

,i:]

[,:.,? 2 0

Dr, szvathné
lay Márta
i8azgató
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
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Nagy Zoltán

l,,rlasiigi igazgató
lt GaDol Alapkezelő

zít.
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BETHtEN GÁBOR
etap*áelt z.t.

lktatószám: EPER-2020-3

Arany oroszlán Kultúrális E8yesület
Budapest
Pa pnövelde utca 2.2//2o.

Pályázati azonos

1053
Tárgy: Aláírt támogatói okirat kiküldése

N

EA-KK-20-EG_0434

ü Byintéző: szalóki E
E-mail: nea @bsazrt.hu

Melléklet: 1 példány aláírt támogatói okirat
Tisztelt Pályázó!

Mellékelten küldöm Önnek a fenti azonosító számon nyilvántartásba vett támogatói okirat egy

eredeti példányát.

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratban leírtak szerint történik.

Tájékoztatom, hogy a megvalósítási időszak lezárását követő 30 napon belül köteles szakmai
beszámolóból és penzugy ielszámolásból álló beszámolót készítenia tám o8atói okiratban leírtak
a la

pjá n.

Felhívom a figyelmét, amennyiben a támogatás megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a
támogatói okiratban fogla|t ütemezéshez képest késedelmet szenved, azt a tudomására jutástól
számított 8 napon belül köteles írásban jelezni a Bethlen Gábor Alapkezelő zrt.-nek, és szükség
esetén a támogatói okirat módosítását kezdeményezni.

A támogatás lebonyolításával kapcsolatban további információt a 06_1-896-0620 telefonszámon
hétfŐ, szerda, péntek: 09:00-12:00 óra között; kedd, csütörtök: 13:00-16:00 óra között, illetve
nea@

azrt.

h

u

e-mail címen - kaphatnak.

a

A támogatási cél megva lósításá hoz sok sikert kívánunk!
KÖszÖnjÜk, hogy a szervezet közösségteremtő

gyarapításához.

tevékenységéVelhozzájárult értékeink megőrzéséhez,

Budapest,

üdvözlettel:

RA

a

o.

Dr, Szvathné Dr. szalay Má rta

igazgatő
Bethlen Gábor Ala pkezelő Zrt.
Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások lgazgatóság

