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TÁMoGATóIoKtRAT

A Miniszterelnökség nevében és képviseletében kezelő szervként eljáró

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

Név: Budapesti Városvédő Egyesület
Székhely: 1126 Budapest, Szoboszlai utca. 2-4., Magyarország
Adószám: 19729224-143
Képviseló neve, titulusa Surányi András, elnök
Pénzforga lm i szolgáltató OTP Bank Nyrt
Fizetési számla száma H U081 1 7050082009273700000000
, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére támogatást nyújt az alábbiak szerint:

!. E!őzmények

'l. AVárosi CivilAlap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkezó civil szervezetek részére is
elérhetővé terye azon célok támogatását, amely,ek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhettek.

A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszternek a civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztése
feladat- és hatáskörével összefüggésben végzett feladatait a Miniszterelnökséggel kötött kezelő szervi megállapodás
alapján, a Magyarország2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.
melléklet Xl. Miniszterelnökség fejezetében - a Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság
szakmai felügyelete alatt - rendelkezésre álló támogatási célú fejezeti kezelésű előirányzat terhére kezeló szervként
a Támogató látja el.

2.^ pályázatot tjtott be a Támogató által meghirdetett, VCA-KP-I -202213 kódszámú pályázati
kiírásra, KP-1 -2O22/3-0OO499 azo nos ítószá m o n nyi lvá nta rtá sba véte l re kerü lt.

ll. A támogatás célja, forrá

3. A Tá m ogató a(z) V CN 58341 1 l2O22 iktatószá m ú dö rr2 500 000 Ft, azaz kettómillió-ötszázezer forint_ \,
összegű támogatást nyújt a Kedvezményezett részére ret!enül úton" támogatási cél (a
tová bbiakban: tá mogatott tevékenység) megva lósításá törvényben (a
továbbiakban: Áht.;, az államháztartásról szóló törvény 1, (Xll. 31.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Ávr.), a jelen támogatói okiratban és az lános Szerzódési Feltételek a Városi Civil Alap
keretében,,civil közöss tevéke és feltételeinek tám ogatása" című alprogramhoz" (a továbbiakban:
Átale nos Sze ési Feltételek) című dokum entum an megh szerint.

4. A támogatási intenzitás mértéke: 1000/0.

5, A támogatás forrása a Kvtv. 1. melléklet, Xl. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1.
Célelőirányzatok alcím, 16. Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása jogcímcsoport
elóirányzata.

A támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 385562.

6. A támogatott tevékenység kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 084031

7. Az utalás devizaneme: magyar forint (HUF).

ll!. A támogatás folyósítása

Név: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32
Levelezési cím 1253 Budapest Pf, 36.

Adószám 23300576-2-41

Képviselő: Erdélyi Rudolf Za lán vezérigazgató
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8. A Támogató a támogatást vissza nem térítendő támogatásként, támogatási etőleg formájában, egy
Összegben, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, a támogatásijogviszony létrejöttét és a folyósítási feltételek
teljesülését követő hat napon belül a Kedvezményezett fizetési számlájára történő átuta teljesíti

lV. A támogatás felhaszná!ása

9. A Kedvezményezett köteles a támogatott tevékenységet a vonatkozó n és az Általános szerzódési
Feltételekben foglaltaknak megfelelóen, kelló alapossággal, hatékonysággal ossággal megvalósítani

10. A Kedvezményezett a támogatást a 2O22. anuár 1. -2023. december 31. közötti időszakban (a továbbiakban:
megvalósítási időszak), a 3. pont szeri m megva összefüggésben felmerült és igazoltan e
célra fordított, a támogatói okirat mellékletét képező, a Nemzetpolitikai lnformatikai Rendszerben rögzített
kÖltségtervben és szakmai programban feltüntetett elszámolható költségek kiegyenlítésére használhatja fel. A
támogatás terhére csak azon elszámolható költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, amelyek
kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a megvalósítási időszak időtartamára esik, és amelyek pénzügyi teljesítése a
szakmai és pénzügyi beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) benyújtására nyiwa álló határidő végéig m

1 1. Ha a támogatói okirat kiadását követóen a költségterv módosítása válik indokolttá, a tám oki
az esetben kell módosítan ha a kedvezmé ett a költségterv költségnemeiben
meg n n módosítani, Nem a s

V. A beszámolási kötelezettség

12. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a megvalósítási időszak végét 60 na n belül köte
beszámolót készíteni és benyújtani a Támogató részére. A beszámo a

nanszírozásának mód

e sZa
Civil Alap keretében 2022. évben meghirdetett ,,civil közösségi tevékenységek és fe sa" című
alprogramhoz" (a továbbiakban: Útmutató) című dokumentumban rögzített szabályoknak és feltételeknek
megfelelően kell összeállítani

13. A Kedvezményezett a támogatás fel nem haszná|t részét legkésőbb a beszámoló benyújtására meghatározott
határidó utolsó napjáig köteles - a támogatói okirat számára történő hivatkozással - egy összegben visszautalni a
Támogató Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00294896-50000294 számú számlájára. A keletkezett
maradvány visszautalásáról a beszámolóban a Kedvezményezett nyilatkozni köteles.

14. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás, a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználésa,
illetve a támogatói okiratban, vagy az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott bármely kötelezettség
megszegése esetén a Támogató jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni, a Kedvezményezett pedig
köteles a támogatás összegét vagl annak meghatározott részét visszafizetni a jogszabályokban és az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.

Vl. Nyi!vánosság

15. Kedvezményezett köteles a nyilvánosságot tájékoztatni, hogy tevékenységét a Támogató 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 történő megjelenítés. A fentiek szerinti
feliratokon minden esetben fel kell tüntetni a Miniszterelnökség és a Támogató hivatalos logóját. A nyilvánossággal
kapcsolatos, megjelenítendó arculati elemek a BGA Zrt. honlapján (https://bgazrt.hu/letoltheto-|ogok/) érhetőek el. A
Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során köteles a meghatározott tájékoztatási és
nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a támogatott tevékenységról és a támogatásról införmációt nyújtani,

y ll. zárő rendelkezések

16. A jelen támogatói okirat a Kedvezményezettel való közlésének napján lép hatályba. Ha a támogatói 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 közlés napján hatályba lép.
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'l7. A jelen támogatói okiratban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a
támogatói okirat elválaszthatatlan részét képező, a https://civil.info.hu/index.htm| és a www.bgazrt.hu honlapon
közzétett Általános Szerződési Feltételek, Útmutató, illewe a vonatkozó magyar jogszabályok jgy ktilonosen az Áht.,
az Avr. és a Polgári Törvénykönyvről szőló 201 3. évi V. törvény - rendelkezései az irányadók.

18, A Támogató és a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratból eredó esetleges jogvitáikat elsősorban
tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

A jelen támogatói okirat egymással mindenben megegyező, négy eredeti példányban készült, amelyből egy példány
a Kedvezményezettet, három példány a Támogatót illet meg.

20?2 t'tÁJ. 1 7
Budapest,

Erdélyi

Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta
igazgató

Nemzeti EgyÜttmíi{<tidési Alap
és Civit Támogatasok lgazgatóság

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Támogató

Pénzügyileg ell
ZottánBuda
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