
HIRDETMENY

A 12-553910 Tulajdonosi K6z6sseg fdldtulajdonosai reszere t6rteno haszonberleti dij kifizeteseriil

A 12-553910 vadaszterillet Tulajdonosi K6z6ssegenek kepviselojekent az 1996. evi LV. T6rveny 12.§
a, a t6rveny vegrehajt<isar61 sz616 79/2004. (Y. 4.) FVM rendelet 10 §-a es a Tulajdonosi K6z6sseg
MiikOdesi szabalyzatAnak 6.2. pontja alapjan tajekoztatom a tulajdonosokat a berleti dijak
kifizetesenek m6djar61, felteteleirol.

Berleti dij felvetelere jogosult a vadaszterilleten beliil vadaszterilletnek minosiilo ingatlan tulajdonosa.
A vadaszteriiletnek minosiilo ingatlan tulajdonjoga igazolasakent el kell fogadni:

a) az ingatlan tulajdoni Iapjanak hiteles masolatat;
b) az ingatlan tulajdonjoganak fdldhfvatali bejegyzeserol sz616 hatarozat eredeti vagy k6zjegyzo altaI

hitelesitett masolati peldanylit;
c) az ingatlaniigyi hat6sag altaI papiralapon vagy elektronikus adathordoz6n kiadott fdldk6nyvet

vagy tulajdonosi adatokkal kiegeszitett fdldk6nyv kivonatot;
d) az ingatlaniigyi hat6sag altal papiralapon vagy elektronikus adathordoz6n kiadott, a tulajdonosok

nevet, tulajdoni hanyadat, a fdldreszletek helyrajzi szamait, valamint azok teriiletet hektarban
tartalmaz6 6sszesitot;

e) az ingatlan-nyilvantartasi adatbazishoz adatatviteli vonalon val6 csatlakozlissal szamft6gepes
hal6zaton tOrteno adatlekeressel t6rteno helyszini adatbemutatast, vagy a tulajdoni lapr61
elektronikus forrnaban szoigaltatott nem hiteles masolat helyszini bemutatasat.

A 2017/2018., 2018/2019. es 2019/2020. vadaszati evekre vonatkoz6 berleti dij kifizetes
idopontja: 2020. aprilis 23 - 30. k6z6tt, egyeztetes szerint
m6dja: - bankszamlaval rendelkez6 fdldtulajdonos eseten a

bankszamlara t6rteno utalassal,
- bankszamlaval nem rendelkezo fdldtulajdonos eseten

keszpenzben, elozetesen egyeztetett idopontban, a
Nyugat-Cserhati Erdeszet irodajaban (Rornhany,
Szabadsag ter 21)

Kerem, hogy a kifizetest megeloziien a dokumentumok kitiiltese erdekeben, illetve adategyeztetes
valamint idiipont-egyeztetes celjlibOl, Borka Robert kiiziis kepviseliivel az allibbi elerhetiisegek
valamelyiken a kapcsolatot felvenni sziveskedjenek.
Telefon: +36204687160
E-mail: borka]obert@ipolyerdo.hu

Retsag, 2020. marcius 12.

~Jul-\
Borka R6bert

K6z6s kepviselo
2651 Retsag, Mikszath Kalman u. 22.



HIRDETMENY

Tajekoztatas a 12-553910-201. k6dsz8mu vadaszteriilet 2020. marcius 12-en megtartott
tulajdonosi gyiilesen hozott hatarozatokr61

1./2020.03.12.15539. szam" hatarozat
Tulajdonosi kOzosseg 2032,38 ha-al (jeleniew'Jk 100 %-a) megszavazzajegyz6kOnyvvezet6nek

Borka R6bertet, hitelesft6knekpedig Kowicsne Ltidi twit es Kovacs Attilanet.

2.12020.03.12.15539. szam" hatarozat

Tulajdonosi kOzosseg 2032,38 ha-al (jeleniev6k 100 %-a) elfogadja Borka Robert kozos kepvisel6

reszletes szoveges es penzugyi beszamol6jat a 2017. 03. 01 - 2020.02.29. kOzotti miikOdesr61.

3.12020.03.12.15539. szam" hatfirozat
Tulajdonosi kOzosseg 2032,38 ha-al (jeleniev6k 100 %-a) elfogadja a kOzos kepvisel6nek a

kijizethet6 haszonberleti dijakr61 sz616 ismertetOjet.

Otl1·\
Borka R6bert

kozos kepvisel6

TanUk:

Nev:

Lakcim:

Kertesz Peter

2643 Di6sjen6, Erdeszet 1.

Nev:

Lakcim:

Czanka Gabor

2626 Nagymaros, F6 ter I.

Szem. ig. SZ.: 816819 CE

AlMras: ./{:::.!..!'-:':::. .

Szem. ig. sZ.: 753296 PA

AlMras: L.~ .


