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A Bethlen Gáboľ Alapkezeló' Zrt. (székhelye: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32., adószáma: 23300576-241,
pénzforgalmi számlaszám: HU50 10032000-00303200-00000000, képviseli: Erdélyi Rudolf Zalán vezérigazgató),

mint támogató (a továbbiakban: Támogató),
a Nagykapos Város/Mesto Velké Kapušany (székhelye: Szlovákia, 079 01 Nagykapos, Tolsztoj lakótelep
1./Slovensko, 079 01 Veľké Kapušany, sídl. L.N. Tolstého č.1., adószáma: 2020540104, képviseli: PeadDr. Petrikán

Péter polgármester), mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére támogatást nyújt az
alábbiak szerint:

MaÉyarországA`IaptôrvényénekD)cikkesze-rintMagyarországfelelôsségetviselahatáiainkívúlélômagyarok
sorsáért, és elômozdítja egyiittmúkôdésúket egymással és Magyarországgal. Erre tekintettel a Támogató
kijelenti, hogy a jelen támogatói okirat kiemelt célja a határon túli magyarságnak a szúlófôldjén való -egyéni
és kôzôsségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megórzése és
továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás kôzôtti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erôsítése
érdekében támogatások nyújtása.

1.

A támogatási jogviszony tárgya
Támogató a Magyarország 2019. évi kôzponti kôltségvetéséró'l szóló 2018. évi L. tôrvény 1. melléklet, LXV.

Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím elôirányzata terhére a 2.1. pontban

meghatározott vissza nem térítendó támogatást nyújtja a Kedvezményezett részére az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tôrvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló tôrvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (Xll. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerint, a jelen támogatói okiratban és ,,A

határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó Általános Szerzôdési Feltételek''-ben
(a továbbiakban: Általános Szerzó'dési Feltételek) meghatározottak szerint.

2.

A támogatás célja, ässzege, rendelkezésre bocsátása

2.1. A Támogató a Kedvezményezett részére a Bethlen Gábor Alap Bizottságának 55/2019. (06.20.) számú
határozata alapján 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forint vissza nem térítendó' támogatást nyújt oz ''Advent

Zemplén kapujában" címú rendezvény megvalósi'tásának támogatása cél.\ából.
A fenti támogatás forrását a Miniszterelnôkség biztosította a Támogató részére.
2.2. A támogatás kormányzatj funkciószáma: 086010
2.3. Támogatási intenzitás: 100%

2.4. Támogató a támogatást támogatási elôlegként, egy ôsszegben, a támogatási jogviszony létrejôttétôl
számított 15 munkanapon belúl átutalja a Kedvezményezett Prima Banka Slovensko, a.s. (KOMASK2X) által

vezetett SK04 5600 0000 0042 3012 2001 számú számlájára.
2.5. Az utalás devizaneme: EUR

3.

A támogatott tevékenység megvalósítása

3.1. A Kedvezményezett kôteles a támogatott tevékenységet a vonatkozó jogszabályoknak és az Általános
Szerzôdési Feltételeknek megfelelôen, kellô alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítani.
3.2. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába a Támogató elôzetes, írásbeli jóváhagyása
esetén kôzremúkôdót vonhat be.
3.3. A támogatott tevékenység megvalósítási idôszaka:
3.3.1. megvalósítás kezdete: 2019. május 1.
3.3.2. megvalósĺtás vége: 2019. december 31.
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4.

Atámogatás elszámolása
A Kedvezményezett az igénybe vett támogatás felhasználásáról - az Általános Szerzôdési Feltételek és az

Útmutató a nemzeti jelentôségú intézmények és egyéb szervezetek egyedi támogatásának elszámolásához (a
továbbiakban: Útmutató) címú dokumentumban foglaftak szerint - utólagosan kôteles elszámolni, és
legkésôbb 2020. január 30-ig pénzúgyi elszámolást és szakmai beszámolót (egyútt: beszámoló) a Támogató
részére benyújtani.

5.

Biztosítékra vomtkozó rendelkezések, rnellékkôtelezettségek
Támogató az Áht. 50/A. §-ában meghatározott biztosítékadási kôteľezettségtôl a határon túli kôltségvetési
támogatások sajátos szabávairól szóló 98/2012. (V. 15.) Kom. rendelet 3. § (1b) bekezdése alapján eltekint.

6.

Egyéb rendelkezések

6.1. A Kedvezményezett kôteles kiadványain, honlapján, valamint a támogatott tevékenységgel kapcsolatos
megjelenéseken, tájékoztatókon és egyéb beszámolókon - a Támogató www.bgazrt.hu honlapján
feltúntetett logócsoportjának jól látható és egyértelmú feltúntetésével, program megvalósftásához
kapcsolódó támogatás esetén a „Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával" szôvegezéssel,
beruházáshoz kapcsolódó támogatás esetén a „Készúlt a Magyar Kormány támogatásávaľ' szôvegezéssel tájékoztatni a támogatás céljával érintett nyilvánosságot arról, hogy a támogatott tevékenység a Bethlen
Gábor Alap támogatásával valósult meg, illetve a Bethlen Gábor Alap hozzájáruft a Kedvezményezett
múkôdésével kapcsolatos kôltségekhez.
6.2. A Támogató és a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratból eredô esetleges jogvitáikat elsôsorban
tárgyalásos úton kôtelesek rendezni.
6.3. A jelen támogatói okiratban nem vagy nem kellôen részletesen szabályozott kérdésekben a vonatkozó
magyar jogszabávok -így kúlônôsen az Áht., az Ávr. és a Polgári Tôrvénykônyvrôl szóló 2013. évi V. tôrvény -,
valamint a - jelen támogatói okirat elválaszthatatlan részét képezó, a Támogató honlapján kôzzétett Általános Szerzôdési Feltételek és az Útmutató rendelkezéseit kell alkalmazni.
Melléklet:
1. számú melléklet: Kôltségterv
2. számú melléklet: Projektterv

2019 JOL, 2 6

Budapest, 2019

Támočä-tô-+''
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Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt.
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Bethlen Gáboľ Alapkezelô Zrt.

Molnárné B®ros Anikó
gazdasági igazcató -heľ/ottes
BETHLEN GAB0R ALAPKEZELÓ ZRT.
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