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rAMoGAT6r oxrnnr

A Miniszterelnoks6g nev6ben 6s kdpviselet6ben kezel6 szervk6nt eljd16

N6v: Csorba Gv6zfTdrsasdg

5z6khely: 7625 P6cs, Bessenyei utca 2, Magyarorszlg

Ad6szSm: 18739543-1-02

K6pvise16 neve, titulusa: Pint6r Ldszl6, alelnok

P6nzforga lm i szolgd ltat6: Takar6kbank Zrt.

Fizet6si sz5mla sz5ma: 504001 1 3-1 51 08551

, mint kedvezm6nyezett (a tovebbiakban: Kedvezm6nyezett) resz6re t6mogatiist nyfjt az alSbbiak szerint:

l. El6zm6nyek

1. A vArosi civil Alap c6ua, hory az 5000 f6 feletti telepuleseken szekhellyel rendelkez6 civil szervezetek r6sz6re is

el6rhet6v6 tegye azon d6lok t5motatiis6t amelyek a Falusi Civil Alap terh6re t6mogatSsban rdszesiilhettek.

A tersadalmi 6s civil kapcsolatok fejleszt6s66rt felel6s miniszternek a civil 6s tSrsadalmi kapcsolatok fejlesa6se
feladat- 6s hatSsktjr6vel tisszefUgg6sben v6gzett feladatait a Miniszterelndkseggel kdtdtt kezel6 szervi megSllapod5s
alapj6n, a MagyarorszSg 2022. 6vi kozponti k<ilts6gvet6s6r6l sz6l6 2021. 6vi XC. trirv6ny (a tov6bbiakban: KVw.) 1.

mell6klet Xl. Miniszterelndks6g fejezet6ben - a Civil 6s TSrsadalmi Kapcsolatok6rt Felel6s Helyettes Allamtitk5rs6g
szakmai feliigyelete alatt - rendelkez6sre 6ll6 tSmogatSsi c6lI fejezeti kezel6sri el6i16nyzat terh6re keze16 szervk6nt
a T6mogat6 lStja el.

2. A Kedvezm6nyezett pSly5zatot nyujtott be a T5mogat6 Sltal meghirdetett, VCA-KP-1-202215 k6dsz5m( pitlyAzati
kiiresra, mely VCA-KP-1-20225{n0595 azonoslt6szdmon nyiMentartSsba v6telre keriilt.

ll. A tSmogat6s c6[a, forrSsa, iisszege

3. A T6mogat6 a(zl VCN58Ul1l2022 iktat6szdm0 dtint6s alapjdn 7 000 000 Ft, azaz h6tmllll6 forlnt dsszegri
temotatiist ny0jt a Kedvezm6nyezett r6sz6re a(z) ,,SzSpirodalmi 6s kulturSlis iir6ks6g 6tad5sa az {j nemzed€k
szemtia" tSmogatasi c6l (a tovSbbiakban: t6mogatott tev6kenys6g) meryal6sit6sShoz az Sllamh6ztartlsr6l sz6l6
2011. 6vi CXCV. tiirv6nyben (a tovdbbiakban: Aht.;, az SllamhSztartiisr6l sz6l6 tdrv6ny vegrehajtdsSr6l sz6l6
36812011. (Xll. 31.) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban: Avr.), a jelen t6mogat6i okiratban 6s az ,,AltalSnos
Szerz6d6si Feltetelek a V5rosi Civil Alap keret6ben 

"civil 
k6zoss6gi tev6kenys6gek 6s felt6teleinek t6mogat6sa" cimg

alprogramhol' (a tov6bbiakban: Alta15nos Szerz6d6si Felt6telek) cimfi dokumentumban meghat6rozottak szerint.

4. A tAmogatdsi intenzitSs m6rt6ke: 1 00%.

5. A tdmogates forrisa a Kvtv. 1 . mell6klet, Xl. Minisztereln6ks6g fejezet, 30. Fejezeti kezel6s0 el6irSnyzatok cfm, 1.

C6lel6irAnyzatok alcim, 16. Nonprofit, tSrsadalmi, civil szervezetek 6s koztestuletek tSmogatdsa jogcimcsoport
el6irSnyzata.

A tAmogatiis forrSsSnak AHT azonosit6 sz6ma: 385552.

6. A tSmogatott tev6kenys€g korm5nyzati funkci6k rendje szerinti besorol5sa: 084032.

7. Az utalSs devizaneme: magyar forint (HUD.

lll. A tdmogatSs foly6sitSsa

1t3

N6v: Bethf en Gibor Alapkezel6 Zrt.
5z6khely: 1016 Budapest, Gell6rthegy utca 30-32.

Levelez6si cim: 1253 Budapest Pf. 36.

Ad6szSm: 23300576-2-41

K6pvisel6: Erd6f yi Rudolf ZalSn vez6riga zgat6

, mint t6mogat6 (a tovSbbiakban: TSmogat6), a(z)
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8. A T6mogat6 a tSmogat6st vissza nem t6ritend6 t6mogatSsk6nt, tiimogatiisi el6leg formSjSban, egy
6sszegben, ut6lagos elszSmol5si kotelezetts6g mellett, a tSmogatdsi jogviszony l6trejott6t 6s a foly6sit5si felt6telek
teljesul6s6t k6vet6 hat napon belul a Kedvezm6nyezett fizet6si sz6ml6j6ra tort6n6 Stutal6ssal teljesiti.

lV. A tSmogatis felhasznSlSsa

9. A Kedvezm6nyezett koteles a tSmogatott tev6kenys6get a vonatkoz6 jogszabSlyokban 6s az Altal5nos Szerz5d6si
Felt6telekben foglaltaknak megfelel6en, kel16 alapossSggal, hat6konysSggal 6s gondossSggal megval6sitani.

10. A Kedvezm6nyezett a t5mogatdst a 2o22.januir 1. - 2023. december 3'1. kozotti id6szakban (a tovdbbiakban:
megval6sit5si id6szak), a 3. pont szerinti tSmogat5si c6l megval6sit6sSval Osszefugg6sben felmerult 6s igazoltan e
c6lra forditott, a tSmogat6i okirat mell6klet6t k{pezS, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben rdgzitett
kolts6gtervben 6s szakmai programban feltuntetett elsz5molhat6 k6lts6gek kiegyenlit6sdre hasznSlhatja fel. A
tSmogatSs terh6re csak azon elszSmolhat6 k6lts6gekre vonatkoz6 szlmlAk, bizonylatok sz5molhat6k el, amelyek
ki5llitdsi dStuma 6s teljesft6si id6pontja a megval6sitdsi id6szak id6tartamdra esik, 6s amelyek p6nzUgyi teljesit6se a

szakmai 6s p6nzUgyi besz6mo16 (a tov5bbiakban: beszSmol6) beny0jtSsdra nyiWa 5l16 hatSrid6 v6g6ig megtdrt6nik.

11. Ha a t5mogat6i okirat kiaddsSt k6vet6en a k6lts6gterv m6dosit6sa v6lik indokoltt6, a t6mogat6i okiratot abban
az esetben kell m6dositani, ha a Kedvezm6nyezett a k6lts6gterv k6lts6gnemeiben (f6sorain) egyenk6nt 30%o-ot

meghalad6 m6rt6kben kiv5n m6dosftani. Nem m6dosithat6 ut6lag a tSmogatSs finanszirozSsSnak m6dja.

V. A beszimolSsi kiitelezetts6g

12. A Kedvezm6nyezett a t6mogatds felhasznSl5s5r6l a megval6sitdsi id6szakv6g6t kovet6 60 napon belUl k6teles
beszSmol6t k6szitenL€s beny0jtani a T5mogat6 r6sz6re. A besz6mol6t a ,,P5ly6zati 6s elsz5mol5si 0tmutat6 a VSrosi
Civil Alap keret6ben 2022. 6vben meghirdetett ,,civil kdz6ss6gi tevdkenys6gek 6s felt6teleinek t5mogatSsa" cim0
alprogramhoz" (a tovSbbiakban: titmutat6) cimfi dokumentumban rogzitett szabSlyoknak 6s felt6teleknek
megfelel6en kell 6ssze5llitani.

13. A Kedvezm6nyezett a tdmogatSs fel nem haszn6lt r6sz6t legk6s6bb a beszSmol6 benyrijtSs6ra meghatdrozott
hatSrid6 utols6 napjSig kdteles - a t6mogat6i okirat szlmlra t6rt6n6 hivatkozdssal - egy Osszegben visszautalni a
TEmogat6 Magyar Allamkincst5rnSl vezetett, 10032000-00294896-50000294 sziimti sz6ml5j5ra. A keletkezett
maradvdny visszautalSsd16l a beszSmol6ban a Kedvezm6nyezett nyilatkozni kdteles.

14. Jogosulatlanul ig6nybe vett t6mogat5s, a tEmogatSs jogszabSlys6rt6 vagy nem rendeltet6sszer( felhaszn5lSsa,
illetve a t6mogat6i okiratban, vary az AltalSnos Szerz6d6si Felt6telekben meghatSrozott bSrmely kdtelezetts6g
megszeg6se eset6n a Tdmogat6 jogosult a tdmogat5s visszavon6s6r6l rendelkezni, a Kedvezm6nyezett pedig
koteles a t5mogatSs osszeg6t vagy annak meghat6rozott r6sz6t visszafizetni a jogszabSlyokban 6s az AltalSnos
Szerz6d6si Felt6telekben foglaltak szerint.

Vl. NyilvdnossSg

15. Kedvezm6nyezett k6teles a nyilvSnoss6got t5j6koztatni, hogy tev6kenys6g6t a Tdmogat6 tSmogatja. A
nyilv5nossSg biztositSsiinak m6djai krilonosen a Kedvezmdnyezett sz6khely6n, mfikdd6si hely6n kihelyezett
tSj6koztat6 felirat, esem6ny megval6sitdsa eset6n az esem6ny hivatalos irataiban (meghiv6, jelenl6ti iv,
sajt6k6zlem6ny) tdrt6n6 feltuntet6se, a honlapon, valamint kiadvdnyban tdrt6n6 megjelenit6s. A fentiek szerinti
feliratokon minden esetben fel kell tuntetni a Miniszterelnoks6g 6s a T6mogat6 hivatalos log6jdt. A nyilvSnossSggal
kapcsolatos, megjelenitend6 arculati elemek a BGA Zrt. honlapj5n (https://bgazrt.hu/letoltheto-logok/) 6rhet6ek el. A
Kedvezm6nyezett a tSmogatott tev6kenys6g megval6sitdsa sorSn k6teles a meghatSrozott tSj6koztat5si 6s
nyilvSnossdgi kdtelezetts6geknek eleget tenni, a tiimogatott tev6kenys6gr6l 6s a tSmogatSsr6l informdci6t nytijtani.

V ll. Z5r 6 rende lkez6sek

16. A jelen t5mogat6i okirat a Kedvezm6nyezettel val6 kozl6s6nek, napj5n l6p hat6lyba. Ha a tSmogat6i okiratban
meghatSrozott valamely felt6tel elt6r a tSmogatiisi ig6nyben meghat5rozott felt6telt6l 6s a Kedvezm6nyezett a
t6mogat6i okirat k6zl6s6t k6vet6 5 napon belul (annak elfogad5sA16l vagy el nem fogad5s5r6l) nem nyilatkozik,
akkor a tSmogat6i okirat a k6zl6s napjdn hat5lyba l6p.
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17. A jelen t5mogat6i okiratban nem, vagy nem kel16 r6szletess6ggel szabSlyozott k6rd6sek tekintet6ben a

tSmogat6i okirat elv5laszthatatlan r6sz6t k6pez6, a https://civil.info.hu/index.html 6s a www.bgazrt.hu honlapon
k6zz6tett AltalSnos Szerz6d6si Felt6telek, Otmutat6, illetve a vonatkoz6 magyar jogszabSlyok - i,gy k0lonosen az Aht.,
az Avr.6s a Polg6ri Tdrv6nyk6nyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torveny - rendelkez6sei az ir5nyad6k.

18. A TSmogat6 6s a Kedvezm6nyezett a jelen t6mogat6i okiratb6l ered6 esetleges jogvit5ikat els6sorban
t5rgyalSsos 0ton k6telesek rendezni.

A jelen t6mogat6i okirat egym5ssal mindenben megegyez6, n6gy eredeti p6ldSnyban k6szUlt, amelyb6l egy p6lddny
a Kedvezm6nyezettet, hdrom p6ld5ny a T5mogat6t illet meg.

Budapest, ..4??..1'!lL. 
g.!.
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Erd6lyiRudo\f zal6n 7ut_

Dr, Szvathn6 Dr, Szalay M6rta
igazgat6

. 
Nemzefi Egyiittmiikiid6si Alap

6s Civil Tdmogat6sok lgazgat6s6g
Bethlen Gibor Alapkezet6 Zrtvez6rigazgat6

Bethlen G5bor Alapkeze16 Zrt.
TSmogat6

P6nzugyi leg ellenjegyeztem:
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Horv6th tldik6
oszt6tyveze6

Nemzeti E gytitbmrikdddsi Atap 6s

- Civil T{mogat6sok Oszt6ty
Bethlen Gtbor Atapkezeld Zrt

3t3


