Iktatószám: BGA/8706/4/2019
TÁMOGATÓI OKIRAT
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32., adószáma: 23300576–2–41,
pénzforgalmi számlaszám: HU50 10032000-00303200-00000000, képviseli: Erdélyi Rudolf Zalán vezérigazgató),
mint támogató (a továbbiakban: Támogató),
a Kürt Község / Obec Strekov (székhelye: Szlovákia 94137 Kürt, Sármellék utca 1036/5. / Slovenská Republika
94137 Strekov, Blatná ulica 1036/5., adószáma: 2021060591, képviseli: Téglás Ján polgármester), mint
kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére támogatást nyújt az alábbiak szerint:
Magyarország Alaptörvényének D) cikke szerint Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő magyarok
sorsáért, és előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Erre tekintettel a Támogató
kijelenti, hogy a jelen támogatói okirat kiemelt célja a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni
és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és
továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése
érdekében támogatások nyújtása.
1.

A támogatási jogviszony tárgya
Támogató a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet LXV.
Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím előirányzata terhére a 2.1. pontban
meghatározott vissza nem térítendő támogatást nyújtja a Kedvezményezett részére az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerint, a jelen támogatói okiratban és „A
határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek”-ben
(a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) meghatározottak szerint.

2. A támogatás célja, összege, rendelkezésre bocsátása
2.1. A Támogató a Kedvezményezett részére a Bethlen Gábor Alap Bizottságának 116/2019. (12.18.) számú
határozata alapján 22.000.000,-Ft, azaz huszonkétmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a
Kárpát-medencei óvodafejlesztési program III. ütemének támogatása céljából.
2.2. A támogatás kormányzati funkciószáma: 095010
2.3. Támogatási intenzitás: 100%
2.4. Támogató a támogatást támogatási előlegként, egy összegben, a támogatási jogviszony létrejöttétől
számított 15 munkanapon belül átutalja a Kedvezményezett Veobecná úberová banka, a.s. (SWIFT:
SUBASKBX) által vezetett SK84 0200 0000 0001 7102 1172 számú számlájára.
2.5. Az utalás devizaneme: EUR
3. A támogatott tevékenység megvalósítása
3.1. A Kedvezményezett köteles a támogatott tevékenységet a vonatkozó jogszabályoknak és az Általános
Szerződési Feltételeknek megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítani.
3.2. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába a Támogató előzetes, írásbeli jóváhagyása
esetén közreműködőt vonhat be.
3.3. A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka:
3.3.1. megvalósítás kezdete: 2019. december 1.
3.3.2. megvalósítás vége: 2020. augusztus 31.
3.3.3. fenntartási időszak: a támogatott tevékenység megvalósítási határidejétől számított 5 év.
4.

A támogatás elszámolása
A Kedvezményezett az igénybe vett támogatás felhasználásáról - az Általános Szerződési Feltételek és az
Útmutató a nemzeti jelentőségű intézmények és egyéb szervezetek egyedi támogatásának elszámolásához (a
továbbiakban: Útmutató) című dokumentumban foglaltak szerint - utólagosan köteles elszámolni, és
legkésőbb 2020. szeptember 30-ig pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót (együtt: beszámoló) a
Támogató részére benyújtani.
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5. Biztosítékra vonatkozó rendelkezések, mellékkötelezettségek
5.1. Kedvezményezett a támogatói okiratban és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott
kötelezettségeinek esetleges megszegéséből eredő visszafizetési kötelezettségének biztosítására a
Támogatónak váltót ad.
5.2. Kedvezményezett köteles a támogatással érintett, kizárólagos tulajdonát képező, természetben a Szlovákia
94137 Kürt, Sármellék utca 1123/1. szám alatt található, 1-es számú tulajdoni lapon nyilvántartott, 3865/15
parcellaszámú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) vonatkozásában a vagyonbiztosítást legalább a támogatási
összeg erejéig, azaz 22.000.000,-Ft-ig kötni és a fenntartási időszak végéig fenntartani. Kedvezményezett
köteles továbbá az Ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződést a Támogatónak a jelen támogatói
okirat közlését követően haladéktalanul bemutatni.
6. Egyéb rendelkezések
6.1. A Kedvezményezett köteles kiadványain, honlapján, valamint a támogatott tevékenységgel kapcsolatos
megjelenéseken, tájékoztatókon és egyéb beszámolókon – a Támogató www.bgazrt.hu honlapján
feltüntetett logócsoportjának jól látható és egyértelmű feltüntetésével, program megvalósításához
kapcsolódó támogatás esetén a „Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával” szövegezéssel,
beruházáshoz kapcsolódó támogatás esetén a „Készült a Magyar Kormány támogatásával” szövegezéssel –
tájékoztatni a támogatás céljával érintett nyilvánosságot arról, hogy a támogatott tevékenység a Bethlen
Gábor Alap támogatásával valósult meg, illetve a Bethlen Gábor Alap hozzájárult a Kedvezményezett
működésével kapcsolatos költségekhez.
6.2. A Támogató és a Kedvezményezett a jelen támogatói okiratból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban
tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
6.3. A jelen támogatói okiratban nem vagy nem kellően részletesen szabályozott kérdésekben a vonatkozó
magyar jogszabályok - így különösen az Áht., az Ávr. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény -,
valamint a - jelen támogatói okirat elválaszthatatlan részét képező, a Támogató honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételek és az Útmutató rendelkezéseit kell alkalmazni.
Melléklet:
1. számú melléklet: Költségterv
2. számú melléklet: Projektterv

Budapest, 2019. …………………………………..

………………………………………..
Erdélyi Rudolf Zalán
vezérigazgató
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Támogató

Pénzügyi ellenjegyző:
Budapest, 2019. …………………………………

………………………………………..

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
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