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Értesítés p ály ázati d öntésról

Pályázó neve: Budapesti Városvédő Egyesület
Regisztrációs szám: H1001 694
Pá lyázati azonosítÓ: VCA_KP_ 1 -2022l3-00a499

Tisztelt PáIyázó!

Örömmel értesÍtjük, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter döntése alapján 20i22.o2.o2-án közzétett vcA-KP_1_2022
kódszámú ,,A Városi Civil Alap
pályázati kiírására benyújtott,

keretében közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása" (2022.}" című
-2o22l3-0oo499 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Töretlenül a

megkezdett úton című
előleg formájában.

500 000 Ft összegű vissza nem térítendó támogatásban részesül, 100 o/o-os támogatási

Tájékoztatjuk, hogy az államházta
továbbiakban Ávr-) 1O2/D. §-a alapj,

szóló törvény végrehajtásáról szóló 36812011, {Xll. 31.) Korm. rendelet (a
án Ön kifogást nyújthat be a Nemzetpolitikai lnformatikai Rendszeren (a továbbiakban:

NlR) keresztül, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kíadására, a költségvetési
támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértó, illetve a pályázati kiírásba
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ütközik, A kifogásra vonatkozó további rendelkezéseket a pályázati kiírás és az
Alap keretében ,,civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása" című

A támogatási döntés további adataival, valarnint á,eivil szervezetekkel összefüggő
lnformációs Portálon {https;/lcivil,info,hu/) i5lájékozódhat.

A támo8atói okirat kiadásának feltétele a jelen értesítő levélben
beküldése a Bethlen Gábor Alapkezelő n:

ési Feltételek a városi civil
hoz dokumentumok tartalmazzák.

nivalókkal kapcsolatban a Civil

ok megfelelő kitöltése, illetve

is be endőElektronikusan a NlR-ben, a,,Mellékletek' űrlapon
dokumentumok:

a,) Az Ón által képviselt, nyertes pályázó (a

személyek közjegyző által hitelesített ere
kedvezményezett) nevében aláírásra jogosult személy vagy

vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített
másolata, vagy ügyvéd, mara ett eredeti aláírás-mínta. A benyújtott okirat
kiátlításának dátuma nem lehet a támogatási napjától számítot| 90 napnál régebbi.

Meghatalmazás esetén a meghatalmazó és a meghatalmazott fentieknek megfelelő aláírási címpéldánya, aláírás
mintája is szükséges.

Meghatalmazás esetén kérjük az aláírásokat tartalmazó, két tanúval hitelesített eredeti meghatalmazás beküldését is! A
meghatalmazást nem szükséges a NlR-ben felcsatolni.

b,) Az 1 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű megítélt támogatási összeg esetén a
pénzforgalmi szolgáltatója által ellenjegyzett. az Alapkezelő javára szóló, jogszabály alapján beszedésí
megbízással megterhelhető - fizetési számlájár a vonatkozó beszedési pénzügyi
fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés l,

állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, mely csak az Alapkezelő írásbeli
szempontból egy beszedési megbízás akkor megfelelő, ha azt a pályázó teljes
fizetési számlaszám, keltezés stb.), az arra jogosult személy aláírta és a pénzforgalmi szolgá
példányt kell megküldeni az Alapkezelőhöz.

c.) Ákalános nyilatkozat eredeti, kék színű tollal, en aláírt

d,) Lemondó nyilatkozat, ha a kedvezményezett a támogatást nem
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vagy hitelesített példánya (NlR-ből letölthető).

való sorba
vissza. Formai

(szervezeti adatok,
záiadékolta. Az
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A tulajdonosi hazzájárulő nyilatkozat, ha a beruházással érintett ingatlan nem a kedvezményezett tulajdonában van

A fenti dokumentumok az alábbi linkről letölthetőek:
ryvqry.lgqz4.hu

Kérjük, hogy a felsorolt dokumentumokat ajá nlott levélként az a jelen levél kézhezvételétől számított
8 napon belül szíveskedjenek eljuttatni az o reszere:

Bethlen 6ábor Alapkezelő Zrt.
Nemzeti Alap és Civil lgazgatóság

1253 Budapest Pf.36.

Kérjük továbbá. hogy a könnyebb beazon érd küldemény borítékján tüntesse fgl a p{|yázat
azonosítószámát. valamint a,,Dokumentum kiadásához" megjelölést,

Felhitvjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a támogatói okirat kiadására a kedvezményezett mulasztása (így különösen a

l^ fenti dokumentumok benyújtásának elmaradása) miatt nem kerül sor jelen levél közlésétől számított 30 napon belül, a
V támogatási döntés az Ávr,73. § (2) bekezdése alapján a hatályát veszti.

Ha a támogatói okiiatban meghatározott vaipmely feltétel eltér a pályázatban foglaltaktót. a támogatási jogviszony
létrejöttéhez a kedve2iné'tryezett elfogaó,nyilatkózata is szükséges, A támogatói okirat e|fogadásáról szóló nyilatkozatot a
támo8atói okirat kiküldését követően a vqa@bgazrt.hu e-mail címen teheti meg, egyben kérjük, hogy a levél tárgyában a
,,támogatói okirat elfogadása" szöveget és a pályázati azonosítót feltüntetni szíveskedjen.

A támogatói okirat elfogadásának kell tekinteni azt is, ha a kedvezményezett a támogatói okiratban meghatározott határidőn
belül nem tesz nyilatkozatot,

A támogatási jogviszony a nyllatkozat tartalmának megfelelő támogatói okirat közlésével, a kedvezményezettel való
napján lép hatályba.

Atá okíratba n meghatá rozott időta rtamon belü l kerül folyósításra.

A támogatói okirat kiadása alatt folyamatban lévó hivatalos képviselő változás esetén kibocsátható a támogatói oki
kedvezményezett rendelkezikazúj képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönywel/határozattal, módosított létesítő
(alapszabállyal, alapító okirattal), érkeztetett változásbejegyzési kérelemmel, továbbá a megválasztott, de még be nem
jegyzett képviseló aláírás képét igazoló, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintával és a pénzforgalmi szolgáltató által
nyilvántartásba vett, b) pont szerinti felhatalmazó nyilatkozattal

AdöntéstovábbiadataivalésmáscivilszervezeteketérintőtudnivalókkalkapcsolatbanaEp§l@/éSa
www.bgazrt.hu oldalon tájékozódhat.

Amennyiben kérdése van a fentiekkel kapcsolatban, további információkat a +36 1 795 9601 telefonszámon, ill. a
vca@bgazrt.hu e-mail címen kaphat,

Telefonos ügyfélszolgálatunk az alábbi időpontokban érhető el:
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1alreD( reuöweN\- hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től12 óráig,
- kedden és csütórtökön 13-tól 16 őráig

ít/unkájukhoz további sok sikert kívánunk!

Keh Bu dapest, 2022.04,22

üdvözlettel

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt,
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32
Postacím:,l253 Budapest, Pf. 36.
tel.; +36 1 795 9601


