rÁmocnrÁsl mrcÁlupooÁs
Amely tétrejött egyrészről a
Hortobágyi Nemzeti Park lgazgatóság
4024 Debrecen, Sumen u. 2
Dr. Kovács Zita igazgató
bankszámlaszám: 10034002-01743654-00000000
15373871-2-09
statisztikai azonosító: 1537-3871-8412-312-09,
mint Támogatott, a továbbiakban:Támogatott,

székhely:
képviseti:
adószám:

L

másrészről a
Szatmárvidéki Horgász és természetvédő Egyesület
Székhety: 4700 Mátészalka, Ősz utca 7.
Adószám:,l 9863599-1 -1 5
Nyilvántartási szám: 1 5-02-0000074
Képvisető: Farkas Sándor elnök
mint Támogató

a továbbiakban: Támogató, együttesen
fettételekket:

Felek között az alábbiak szerint részletezett

í ) Jelen megállapodás célja:
E megáttapodás a Vajai Őstáp, mint természetvédelmiterütet növény és áltatvitágának
védelme, megóvása, az alacsony vízszint emelése és a nyári vízpárolgás póttás céljábót
kerül megkötésre. E cét érdekébenugyanis Támogatott a Vajai tó vízettátásának
fedezése érdekébenépütt kutat saját köttségvetésénekkeretei között üzemelteti, mely
üzemeltetés a Támogató érdekeit és tevékenységétis aktívan és nagymértékben
szotgátja. Fetek rögzítik, hogy a kút üzemeltetése természetvédetmi és ökotógiai
szempontok szerint történik, ennek okán annak üzemettetése vonatkozásában
Támogató
Támogatott feté utasítást nem tehet, vele szemben igényt nem
támaszthat.

a

2| Felek Megállapodnak, hogy Támogató

az 1)

pontban meghatározott cél

megvalósításához való hozzájárutás érdekébenTámogatást nyújt Támogatott részéreaz
atábbiakban fogtalt feltételek szerint. Támogató kijelenti, hogy Támogatottól a
támogatásért semminemű anyagi ellenszolgáttatást nem kér.

\.

3) A támogatás összege: 400.000,- Forint azaz négyszázezer forint

(továbbiakban:

támogatás). Jelen támogatás a 2017 . és a 2018. évre szó[.

4)

Támogató a 2. pontban meghatározott összeget 2 részletben fizeti meg:

-

Első részlet: 200.000 Ft,-, amelyet Támogató tegkésőbb 2018. február 28. napjáig
a Támogatott 10034002-01743654-00000000 számú számtájára ,,Támogatás_
Szatmárvidéki Horgász és természetvédő Egyesület_z}17" közleménnyet ettátva
átutat.

Második részlet: 200.000 Ft,-, amelyet Támogató legkésőbb 7018. június 30.
napjáig a Támogatott ,l0034002-01743654-00000000 számú számtájára ,,Támogatás_
Szatmárvidéki Horgász és természetvédő Egyesü[et_2918' közleménnyel eltátva
átutal.
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a.. jelen megáltapodás tetjesítésesorán kötelesek kapcsolattartóik útján
egyÜttműködni, lgv különösen kötetesek egymást tájékoztatni a megáttapoáás
tetjesítésétérintő tényeges körütményekrőt.

5) Felek

-

Kapcsolattartó a Támogatott részérőI:
Németh Loránd műszaki ügyintéző, e-mail cím: nemethlorand@hnp.hu

-

Kapcsolattartó a Támogató részéről:
Farkas Sándor e[nök, e-mait cím: fbsb@ent.hu

6) A jelen megáttapodás annak mindkét Fét áltati atáírásának napján lép hatályba és
mindaddig hatátyban marad, .míg a Felek valamennyi kötétezetiségükei nem
tetjesítették.

7) A megátlapodásban neq szabátyozott egyéb kérdésekben a hatátyos magyar
Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

potgári

Felek jelen megáltapodást elolvasás és értelmezésután, mint akaratukkat mindenben
megegYezőt jóváhagyóla.g Írják atá, egymással szó szerint mindenben megegyező négy \_
magyar nyelvű eredeti pétdányban.
Kelt.: Debrecen, 20í8. február 23.
Támogatott

Dr.

igazgató
Hortobágyi Nemzeti Park lgazgatóság

Támogató

Farkas

Szatmárvidéki Horgász
és természetvédő Egyesü let

Pénzügyi ellenjegyző:

&

l^,[§

^
\J

(

Dr. Szentkirátyi Éva
gazdasági igazgatóhelyettes
Dátum: 2018. február 23.
Szakmai eIlenjegyző:
....frty...
Szűcs
műszaki és

osztályvezető

Jogi el[enjegyző:

l,,,1
Dr. Borbás Zsuzsanna
jogi és igazgatási osztá[yvezető
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