HIRDE TMÉNY
Alulírott Román József e. v., mint az alábbi vadásáerületek ftldtulajdonosi közösségeinek közös
képviselője - az Ftk-k Működési Szabá|yzatanak 4.1. valamint 4.6. pontja alapján- kezdeményezi a
103550, 103650, 103750,104150, 104250,104550, 104650, 105150,105250 és 105550 számú

vadásáerületeken (lásd a mellékelt vázrajzot) az érintett földtulajdonosok nyilvántartásba vételét, a2022l2022 vadászévre a haszonbérteti díjak kifizetését az alábbi helyeken és időpontokban:
I. Helyszínen

következő
időpontokban:

a

Tartaléknap:
II. Helvszínen
a következő
időpontokban:

TAEG Tanulmányi Erdőeazdasáe Zrt. Táreyalóia
Sopron, Honvéd, u. 1. sz. /fiildszint/
2022. április 19., kedd
2022, április 20,, szerda
2022. április 27 ., szerda

8-15 óra
8-15 óra
8-12 őra lcsak egyeztetéssel/

TAEG Zrt., SíkvidékiErdészete Tárevalóia

Iván, Rákóczi sor 17.
2022. április 25., hétíő
2022. április 26., kedd

9-15 óra
9-15 óra

III. Helvszínen
a következő
időpontban:

sopronhorpácsi Önkormányzat Falugazdászi Irodáia
Sopronhorpács, Fő u. 14.
2022. április 21., csütörtök
9-L3 őra

IV. Helvszínen
a következő

sopronkövesdi Önkormánvzat Alkotóháza
Sopronkövesd, Kossuth L. u. 53.
2022. április Z2.,péntek
9-12 őra

időpontban:

Nvilvántartásba vételt kérni a tulaidonioe ieazolásával és helvben tett nvilatkozatokkal lehet.
FIGYELEM! Mindenkinek ieazolnia kell saiát vaev meebízóia tulaidoniogát akkor is. ha azt
egv előző vadászterületet érintő nvilvántartásba vétel során korábban már megtette!

A tulajdoni iog igazolására elfogadható dokumentumok /1996. évi LV tv. Vhr. 9. § (3) bek. szerint/:
a. Az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolata.
b. Az ingatlan ftjldhivatali bejegyzésérőlszóló eredeti hatátozat vagy annak hitelesített másolata.
c. A papír alapon vagy elektronikus adathordozón kiadott ftildkönyv v. annak kiegészített kivonata.
d. Az ingatlanügyi hatóság papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét,
tulajdoni arányait, ingatlanaik helyrajzi számát és azok területét hektárban tartalmaző összesítő.
e, Interneten lekért adatok helyszíni bemutatása yagy atulajdoni lap így lekért nem hiteles másolata.
f. Állami vagyonkezelt földek esetén a vagyonkezelési szerződéshez mellékletként csatolt, a földterületek tételes felsorolásátíartalmazó lista. lVhr.7 . § (a) bek. szerintl
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Eevéb információk
A korábban, e fenti vadászterületre már regisztrált ingatlanokhoz tulajdonigazolást hozni nem kell.
Meghatalmazottak számáta szükséges a meghatalmaző saját kezűleg aláírt meghatalmazása is!
A Tartaléknapon (április 27,) kizárólag különleges. előzetesen egveztetett kifizetésekre kerül sor!
A korábban fel nem vett haszonbérleti díj visszamenőlegesen az előző három évre is igényelhető.
A foldtulajdonosok yagy az általuk meghatalmazottként megjelenő személyek a haszonbérleti
díjat kizárólag a fent meghirdetett helyeken és időpontokban igényelhetik!
Ágfalva, 2022. február 20
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