Tenrezet

HIRDETMEI{Y
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Alulirottak, mint a
meryei vadiszati hat6s6gnak {ObtSO
"
k6dszimir vad6szteriilet hat6rvonalira vonatkoz6 joger6s hatirozattal megillapitott
teriilet6re vonatkozilan mely tertilet t6rk6pi megielol6se jelen hirdetm6ny
mell6Hete - az iisszes fiildtulajdonosnak a tulajdoni hinyada arfinyfban szimitott,
legalibb r/5-ek6nt, mint ftiltulajdonnal, illetve a fiildtulajdonosok
meghatalmazf sival rendelkez6'k

fiildtulqidonosi g,riil6st hivunk iissze.
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A fiildtulajdonosi g,.iil6s

Afoldtulajdonosi
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e ftildtulajdonosi grfil6s napirendi pontjai:
Diint6s

- a k6pviselet formijer6l, a k6pvisel6 szem6ly6r6l;
- a vaddszteriilet hatirdnak a Vtv. m6dositott 20. g (t) bekezdese szerinti

meryiltoztatds6ra irdnyul6, ttirvdnyben foglaltaknak megfeleld tartalmf

k6relem el6terjeszt6s6rdl (a hat6sigi hatirozatban megdllapitott vadiszteriilet
hatirival kapcsolatban, megr'6'ltoztat6snak min6siil - a m6dositott Vtv. zo. $ (t)

alapjin - a radaszteriilet sz6helasztisi,ra, a radiszteriiletek eg'esitesdre 6s
szomsz6dos vaddszteriiletek kiiziis hat6rinak eryezs6ggel tiirt6n6 m6dositis6ra

bekezddse

a

van sz6, ha a
fiitdtutqidonosi kiiziiss6g grfil6se nem kivf,rfa a fentiekben frtaknak
megfelel6 tartalmfr k6relmet eldterjeszteni, frry nyilvf,n ilyen kGrelmet
nem terjesztenek el6, ez6rl ez a napirend nem kertil megtfirgralisra.
a vaelf,szatijr.rg ryakorlf,srf,nak, hasznositf,sf,nak m6djir6l, felt€teleir6l.

vonatkoz6 diint6s). Ebben aiz esetben azonban k6relemr6l

-

A fbldtulajdonosi grfil6sen, a vadiszteriileten igazoltan fiildttrlajdonnal rendelkez6\ illewe
ilyen szem6lyek irisba foglalt meghatalmaz6ssal meghatalmazott k6pvisel6i vehetnek r6szt. A
meghatalmazis tartalminak meg kell felelnie a 14lzo16. (I[. z.) FM rendelettel, valamint a
4t/zal6. Cn. 22.) FM rendelettel m6dositott 7g/zoo4. ff. 4.) FVM rendelet (a Vw.
v6grehajtasi rendelete) 15. szimir mell6Hetdben meghat6rozott kiitelez6 adattartalomnak.

A vaddszteriiletnek

min6siil6 ingatlan tulajdonjoga igazolisakdnt ez vonatkozik

a

szemdlyesen megjelend ftildtulajdonosokra 6s a meghatalmazist a16fu6, 6s magukat
meghatalmazottal k6pviseltet6 ftildtulajdonosokra is - el kell fogadni:
a) az ingatlan tulajdoni lapjinak hiteles m6solatit
b) az ingatlan tulajdonjog6nak fiildhivatali bejegrz6sdrdl sz6l6 hat6rozat eredeti, vary
ktizjegru6 6ltal hitelesitett m6solati p6ldanyit
c) az ingatlantiryi hat6sig 6ltal papiralapon vagy elektronikus adathordoz6n kiadott
ftildkiinyvet, vagy tulajdonosi adatokkal kieg6szitett fiildkiinyv kivonatot

2

d)
e)

az ingatlaniiryi hat6s6g 6ltal papiralapon vary ele}tronikus adathordoz6n kiadott, a
tulajdonosok nev6t, tulajdoni hinyadit, a fiildrCsdetek helyrajzi sz6,mait, valamint
azok teriilet6t he}tirban tartalmaz6 iisszesitdt
az ingatlan-nyilvantartdsi adatbizishoz adatiwiteli vonalon val6 csatlakoz6ssal,
szamit6g6pes hil6zattal, adatlek6r6ssel tiirt6n6 helyszini adatbemutat6st, vary a
+"r^ir^ni
ruraJuur lapr'61 elektronikus formiban szolgd'ltatott, nem hiteles misolat helyszini

bemutatis6t.
Felhivjuk a firyelmet, hogr a m6dositott \hr. meg6llapitja, hory vaddszteriiletnek min6stil6
ingatlan eset6ben, ingatlanonk6nt (helyrajzi szamonk6nt) csak ery szem6ly tehet
6w6nyes jognyilatkozatot. Ha uz ingatlannak tiibb tulqidonosa van, a

tulqidonostirsak k6pviseletiikrdl, trrlqidoni hflnyadrrk arinldban szf,mitott
sz6tiibbs6ggel hat6roznak (abban az esetben, ha az 6rintettnek 50 Yo-os tulajdoni

h6nyadot meghalad6 a tulajdona, %g5' 5o %-ot meghalad6 tulajdoni h6nyaddal rendelkez6
fiildtulajdonosok irjek al6 a meghatalmazist, akkor nyilvin a sz6tiibbs6get meglw6nek kell
tekinteni).
Abban az esetben, ha az ingatlannak titbb tulajdonosa van, az So%-ot meghalad6 tulajdoni
h6nyaddal rendelkez6 tulajdonos vagy meghatalmazott az ingatlan teljes tertilet6t 6rintden
tehet jognyilatkozatot. Ha a tulajdoni hanyad 5oa/o alatt van, vary a meghatalmazds nem 6ri el
az 6rintett ingatlan tulajdoni hinyadinak 5o%-it, akkor az ingatlant 6rint6en nem lehet
j ognyilatkozatot tenni.
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(Itt kell felttintetni az iisszehiv6k

al6ir6s6val neviiket, a tulajdonukban 16v6, vag' 6ltaluk
k6pviselt ftildtulajdonosok ftildtulajdon6nak nagrs6g6t, illetve rendelkezniiik kell a
fentiekben irt, 6s a ftildtulajdon igazolisara vonatkoz6 dokumentumokkal.)

Melldklet: a
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k6dsz6mri vad6szteriilet t6rk6pi megjeliitdse.

