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Haszonbérleti szerződés módosítása

Amely létrejött

egYrészről: l 1| !2t_.;. *:_:^+^- __-,Át.on o T,iilrlrrríívelósiigv'
a Magyar Allam nevében eljáró földművelésügyi miniszter nevében a FÖldművelésÜgYi

Minisztério- 1.reth"ly", 1o5i nudapest, Kossuiú Lajos tér 11., adőszáma: 15305679-2-4I'

képviseli: Ugron ir.". cauo. helyettes államtitkár), mint haszonbérbe adó /a továbbiakban:

haszonbérbe adó/,

másrészről:
Gyékényes és Vidéke Lokomotiv Horgász Egyesület

t., nyitvantartási szétma 14-02-0000102, adőszáma:

elnokj haszonbérlő /a továbbiakban: haszonbérlő/

Haszonbérbe adó és haszonbérlő együttesen: Felek /a továbbiakban: Felek/ kÖzÖtt az alulirott

helyen és napon az a|ábbt feltételekkel:

1. Preambulum

1.1.Felek rögzítik, hogy haszonbérbe adó jogelődje, a FöldművelésÜgYi és Vidékfejlesztési

Minisztérium yadgazdálkodási és Halászati r?orrtatya (1860 BudaPest, Kossuth Lajos tér 11')

mint haszonbérbe adó, valamint a é}etényes es viaete Lokomotiv Horgász EgYe9ü]et (8852

Gyékényes 2., pf,5) mint haszonbérlő kozoit a Gyékényesi kavicsb ánya tő (víztérkőd: 14-063-1-

5) megnev ezésű,természetben a Gyékényes 5761,1, 5]672, 583, 37213 és 3,72l15 he|yrajzi számok

alatt találhatő,40. megyei .o.rráÚ, ztb,efte ha teriileiű ha|ászat\ vízterÜlet államot megillető

halászatijogának haánbérletére )oot.'január 1. napjától kezdődően 15 éves időtartamra

1O459l200L számon haszonbérl eti sÁrződes 1a tovabbiakbán: haszonbérleti szerződés) jÖtt létre'

7.z.Ahalgazdálkodásról és a hal védelméről szőlő 2013. évi CII. törvénY (a továbbiakban: Hhvtv,) 74'

§ (9) bekezdése 2015. novernber 2i. napjától hatályos rendelkezése szerint azon nyilvántartott

halgazdálkodási vízterület esetéb"n, *.lj"n a haszonbérleti szerződés 2015, december 31-ig

megszűnik és az il|Áot megillet a i^e-aálkodási jog kijelöléssel történő haszonbérbe adása, vagY

vagyonkezelési szerződés útján történ6 átengedése nem valósul meg, _ amennyiben a haszonbérlő

legkésőbb 2015. december 31-ig ,r.* k.rá.ményezi a haszonbérleti szerződés megszÜntetését,

illetve aha1gazdálkodási jog gyakorlásáról nem mónd le - a haszonbérl eti szerződés időtartamának

meghosszabuitoti lrataryá í.Ű|e. december 31. A meghosszabbítás időtartamára vonatkozóan a

haslzonbérlőhalgazdálkodásitervkészítésérekötelezett,

1.3.A Hhvtv. 14. § (5) bekezdése szerint azon halgazdálkodási vízterÜlet, amelYet e tÖrvénY

hatálybalépese eioti _ a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLL tÖrvénY szerint - a

ha|ászati hatóság haiászati vízterületté nyilvánított, nyilvántartott halgazdálkodási vízterÜletnek

minősül. Erre tekintettel u cyát o.ry..i kavicsbánya tő megnevezésű ha|ászati vízterület

nyilvántartott halgazdálkodási vízterületnek minősül,

1.4. Felek rögzitlk, hogy az 1.1. pontban feltüntetett balgazdáIkodási vízterÜlet esetében az áI].arlot

megillető haigazdá|kodási jog krleiolessel történő .úszonbérbe 
adására, vagy vagyonkezelési

szerződés útján történő átengedero. ;"t.r, szerződés-módosítás a|áirásál,g nem kerÜlt sor és a

haszonbérl ő 2015. december 31-ig nem kezdeményezte a haszonbérleli szerződés megszÜntetését,

illetve a haigazdáIkodási jog §yakorlásáról sem mondott le. Mindezekre tekintettel Felek
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megállapítják, hogy jelen esetben a haszonbérleti szerződés 2016. december 31-i meghosszabbított

hatályának Hhr,tv. 74. § (9) bekezdésében foglalt feltételei fennállnak.

2. Módosuló rendelkezések

2.1.Felek megállapodnak abban, hogy a köztük 10459l20OL számon létrejött haszonbérleti szerződés 3.

pontját a fentiek alapján közös megegyezéssel, az alábbiakkal egészítik ki:

Felek rögzítik, hogy a Hhvtv. 74, § (9) bekezdésében foglalt feltételek tef esÜlése alapján jelen

haszonbérleti szűződés időtartamának meghosszabbított hatálya - Így lejárata - 2016.

december 3 ].

A meghosszabbítás időtartamára vonatkozóan a haszonbérlő halgazdálkodási terv készítésére

kötelezett.

2.2. Ahaszonbérl eti szerződés 5. pontját Felek az alábbiak szerint módosítják:

5. E szerződés alapján a Somogy Megyei Kormányhivatal minden évben számlát bocsát ki a

haszonbérlő részére. A haszonberto totetes a számla kézhezvételétőI számított 15 napon belül a

szám1a összegét átutalni az azoí| feltüntetett bankszámla javára. Késedelmes teljesítés esetén

késedelmi poitet címén naponta a jegybanki alapkamat egy napra jutó Összegének kétszeresét

köteles megfizetni a haszonbérlő. A haszonbérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a

haszonbérbe adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal, kártalanítási kÖtelezettség nélkÜl

felmondani, ha a haszonbérlőt 30 napos határidő tűzésével és a kÖvetkezménYekre valÓ

figyelmeztetéssel a fizetésre írásban felszólította, és a haszonbérlő e határidő elteltéig sem fizetett.

3. A haszonbérleti szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változat|anul hatálYban

maradnak,

Jelen szerződés-módosítás kettő oldalból áll. A szerződés-módosítás négy, egyrnással szó szerint

megegyező eredeti példányban készült, melyből a haszonbérbe adó 2,haszonbérlő 2 PéldánYt kaP.

Jelen szerződés-módosítást Felek, mint akaratukkal

,iülti ;ill{i ü ?

Kelt: Budapest, ?016 ér*július-;---s napj án

A foldművelésügyi miniszter
felhata|mazása al apj án :

minde nb en me ge gy ezőt, j óváha gy őlag írták alá.

Kelt: ..Lt2.!6,.,.§K. . I"a..

haszbnbérbe adó ;

Föld rnűvel{sü gyi Nl inisztérium
Képv.: Ugron Akos Gábor

helyettes államtitkár csertán János
elnök
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