HIRDETMÉNY
A 12-553910 Tulajdonosi Közösség fóldtulajdonosai részére történő haszonbérleti díj kifizetés éről

A 12-553910 vadászterület Tulajdonosi Közösségének képviselőjeként az 1996. évi LV. Törvény 12.§a, a törvény végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 10 §-a és a Tulajdonosi Közösség
Működési szabályzatának 6.2. pontja alapján tájékoztatom a tulajdonosokat a bérleti díjak kifizetésének
módjáról, feltételeiről.
Bérleti díj felvételére jogosult a vadászteruleten belül vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonosa.
A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:
a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;
b) az ingatlan tulajdonjogának fóldhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által
hitelesített másolati példányát;
e) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott fóldkönyvet vagy
tulajdonosi adatokkal kiegészített fóldkönyv kivonatot;
d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulaj donosok
nevét, tulajdoni hányadát, a fóldrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban
tartalmazó összesítőt;
e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes
hálózaton történö adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról
elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.
A 2017/2018., 2018/2019., 2019/2020, 2020/2021. és 202112022 vadászati évekre vonatkozó bérleti díj
kifizetés
egyeztetés szerint
időpontja:
módja:
- bankszárnlával rendelkező fóldtulajdonos esetén a
bankszárnlára történő utalással,
- bankszárnlával nem rendelkező fó1dtulajdonos esetén
készpénzben, előzetesen egyeztetett időpontban, a
Nyugat-Cserháti Erdészet irodájában (Romhány,
Szabadság tér 21)

Kérem, hogy a IrifJzetést megelőzően a dokumentumok kitöltése érdekében, illetve adategyeztetés
valamint időpont-egyeztetés céljából, Borka Róbert közös képviselővel az alábbi elérhetőségek
valamelyikén a kapcsolatot felvenni szíveskedjenek.
Telefon: +36204687160
E-maii: borkaJobert@ipolyerdo.hu
Rétság, 2022. március 21.

Q.HA.
Borka Róbert
Közös képviselő
2651 Rétság, Mikszáth Kálmán u. 22.
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HIRDETMÉNY

Tájékoztatás a 12-553910-201. kódszámú vadászterület 2022. március l 7-én megtartott
tulajdonosi gyűlésén hozott határozatokról

1./2022.03.17J5539. számú határozat
Tulajdonosi közösség 2229,43 ha-al űelenlévők 100 ro-a) megszavazzajegyzőkönyvvezetőnek
Borlw Róbertet, hitelesítőknek pedig Tóth Klára Anitát és Megyeri Nilwlettet.

2./2022.03.17.15539. számú határozat
Tulajdonosi közösség 2229,43 ha-al űelenlévők 100 %-a) elfogadja Borlw Róbert közös képviselő
részletes szöveges és pénzügyi beszámolóját a 2017.03.01- 2022.02.28. közötti működésről.

3./2022.03.17.15539. számú határozat
Tulajdonosi közösség 2229,43 ha-al
kifizethető haszonbérleti díjakról szóló

űelenlévők

100 %-a) elfogadja a közös

képviselőnek

ismertetőjét.

OílU\
Borka Róbert
közös képviselő

Tanúk:
Név:

Kertész Péter

Lakcím:

2643

Diósjenő,

Erdészet l.
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Czanka Gábor

Lakcím:

2626 Nagymaros,

Fő

Szem. ig. sz.: 753296 PA

Szem. ig. sz.: 816819 CE
Aláírás:
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