HIRDETMENY

A v6rtesi Erd6szeti 6s Faipari z6rtk6r(en Mfikdd6 R6szv6nyt6rsasdg (2800 Tatabilnya, D6zsakert
ut 63.; ad6szdm:
1'1't87 622-2-!L; C9.11-L0-00L461; k6pviseli: Kocsis Mihdly vez6rigazgat6),
mint a 11-252410-130 k6dszdmrj vaddszterijlet

kcizds k6pvisel6je,

a jelzett vadiiszteriilet tulajdonosi

kdzoss696nek gyfl6s6t

a M(kodesi szabdlyzat vonatkoz6

szakaszainak megfelel6en osszehivja az aldbbi napirendi pontokban:
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Hatdrozathozatal a krizos k6pvisel6 besziimol6jii nak (tiirgy: a Fctldtulajdonosok Vadiiszati Kozciss6ge
2016. 6vi

gazddlkodilsa) elfogaddsil rd I
Hatarozathoza ta I az el6vi.il6si hatiirid6n beli.llfel nem vett tobblethaszniilati/haszonb6rleti dijak felhaszndlilsd16l
Dctnt6s a Fcildtulajdonosok Vadiiszati Kozossdge megsz(n6s6vel kapcsolatos hatdrozati javaslatokr6l

A fdldtulajdonosi gyfil6s helye: polgdrmesteri Hivatal, 2S3L Tarjdn Rdk6czi u. 39.
A fiildtu lajdonosi gyffl6s id6pontja: 2017. miircius 16. (csiitdrtok) 13.00

Erintett ktizs6ghat5rok: Tatabiinya, v6rtessz6l6s, Tata-Agostyiin, Baj, v6rtestolna, Tarj;in, Bicske
A gyfil6sen val6 r6szv6telre, valamint a k6pviselet szabdlyaira val6 figyelmeztet6s:

A hatdrozathozatalban a fentiek szerint a vaddszteriiletnek min6sii16 ingatlanok tulajdonosai vagy meghata
lmazotta ik
vehetnek r6szt. Amennyiben a gyfil6sen a tulajdonos nem szem6lyesen tesz jognyilatkozatot, k6pviselet6rdl polgiiri
a
Tdrv6nykonyv k6pviseleti jogra vonatkoz6 rendelkez6seinek megfelel6 6s a 79/2004 (v.4.) FVM
rendelet 15. szdmrj
mell6klet6ben meghatdrozott adattartalommal kidllitott frdsbeli meghatalmazds ritjiin gondoskodhat.
A meghatalmazds
a tulajdonjog igazoliis6ra elfogadhat6 dokumentumok valamelyik6vel egyiitt 6rv6nyes. A vaddszteri.lletnek
min6s0l6
ingatlan tulajdonjoga igazol;lsak6nt el kell fogadni:

o/ az ingatlan tulajdoni lapjdnak hiteles mdsolatdt;
b, az ingatlan tulajdonjogdnak foldhivatali bejegyz6s616l sz616 hatdrozat eredeti vagy kozlegyz6
dltal hitelesitett
m5solati p6ldd nydt;
c/az ingatlanilgyi hat6sdg illtal papiralapon vagy elektronikus adathordoz6n kiadott foldkonyvet vagy tulajdonosi
adatokkal kieg6szitett fo ld kdnyv kivonatot;
d/ az ingatlani.lgyi hat6s;ig dltal papiralapon vagy elektronikus adathordoz6n kiadott, a tulajdonosok
nev6t, tulajdoni
hdnyad;it, a ftildr6szletek helyrajzi sziimait, valamint azok teriilet6t hektiirban tartalma26 osszesit6t;
e/ az ingatlan-nyilviintartiisi adatbiizishoz adat;itviteli vonalon va16 csatlakozdssal sziimit6g6pes hii16zaton
tdrt6n6
adatlek6r6ssel tort6n6 helyszini adatbemutatdst, vagy a tulajdoni lap16l elektronikus form6ban szolgiiltatott
nem hiteles
mdsolat helyszini bem utatiisiit.
A kdziis k6pvisel6 egyuttaltisztelettel tiij6koztatja a fdldtulajdonosakat, hogy a F6ldtu lajdonosok Vaddszati
K6z6,ss6ge
Mfkiid6si szabdlyzata 2oL7 ' 0?.28-6n hatiilydt veszti. Ez6rt a ktizds k6pvisel6 a vad6szati tizemtervez6si ciklus utols6

6v6re megiillapitott haszonb6rleti/tiibblethaszniilati dijak foldtulajdonosok r6sz6re t6rt6n6 kifizet6s6r6l az aliibbi
m6don gondoskodik:

A dij ig6nyl6s6nek id5szaka: 2017. mdrcius 31-ig
Az ig6nyf6s helye 6s m6dja: el6zetes id6po nt-egyeztet6st kovet6en (Iel.: 06/34-31.6-733), 2800 Tatabdnva,
D6zsakert
63.
A daj kifizet6s6nek id6szaka 6s m6dja:2017. dprilis 30-ig, banksziimldra tort6n6 utaliissal, jelen
tulajdonosi gy(l6st kdvet6en, a tulajdonosi gyfl6sen hozott hatilrozatok figyelem bev6te l6vel.
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Ezen hirdetm6ny kif0ggeszt6sre

keriila vad:iszati hat6sdg ds minden 6rintett telepiji6s onkormdnyzat6nak hirdet6tdbl6j.in
alilbbi napon:2017. febru:1r 07.
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