HIRDETMÉNY

Alulírott Vasas Viktor, mint a Diósjenői Földtulajdonosi Közösség közös képviselője
1) hirdetményt teszek közzé a HASZONBÉRLETI DÍJAK kifizetésének időpontja miatt:
Kifizetés helye: Diósjenő, Dózsa György út 28.
Kifizetés ideje: 2021.augusztus 7. ( szombat) 08 .00-12.00 h-ig 13.00-15.00.h-ig.
A gyűlés ELMARAD!!!!
A képviseletre szóló figyelmeztetés:
Vtv. 14. § (3) Amennyiben a földtulajdonosok - a Magyar Állam kivételével - a vadászterületen külön-külön
harminc hektárt el nem érő földtulajdonnal rendelkeznek, és e tulajdonosok a határozathozatal időpontjáig
közös képviseletükről másként nem gondoskodnak, a 12. § szerinti kérdésekkel kapcsolatos
jognyilatkozatokat a tulajdonos törvényes képviselőjeként az érintett föld fekvésének helye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzője teszi meg. A települési önkormányzat jegyzője teszi meg a szükséges
jognyilatkozatokat annak a tulajdonosnak a nevében is, aki az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint
meghirdetett határozathozatalon nem vett részt és képviseletéről sem gondoskodott.
Vtv. vhr. 6. § . (2) A vadászterülethez tartozó föld tulajdonosa, amennyiben a földtulajdonosi gyűlés
összehívása, illetve a határozathozatal alkalmával nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a
Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően kiállított
olyan írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat, amelyből megállapítható a tulajdonos neve, tulajdoni
hányada, a képviselő személye, a földingatlannal érintett település neve, a külterületi földingatlan helyrajzi
száma, valamint annak területe hektárban. E rendelkezést a Magyar Állam földtulajdona esetén a tulajdonosi
jogokat gyakorló szerv nevében eljáró személyre is alkalmazni kell. A meghatalmazás a (3) bekezdés a)-g)
pontjaiban meghatározott tulajdonjog igazolására vonatkozó dokumentumokkal együtt érvényes. Nem
tekinthető érvényesnek az olyan jognyilatkozat, amelyben ugyanazon földterületre több meghatalmazás
került kiállításra és azok érvényességét a 9. § (1) bekezdésében előírt jegyzőkönyv felvétele során nem lehet
egyértelműen meghatározni.
(3) A Vtv. alkalmazásában a vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:
a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;
b) az ingatlan széljegyzettel ellátott tulajdoni lapja esetén a tulajdon bejegyzése alapjául szolgáló okirat
eredeti vagy közjegyzővel hitelesített másolatát, melyen a benyújtást a földhivatal igazolta;
c) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által
hitelesített
példányát;
d) a kárpótlási árverés során készült árverési jegyzőkönyvet vagy közjegyző által hitelesített példányát;
e) a földhivatal vagy Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) által (papíralapú vagy
elektronikus adathordozón) kiadott földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot;
f) a földhivatal vagy a FÖMI által papíralapú vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét,
tulajdoni hányadát, a termőföldek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó területi
összesítőt;

g) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton
történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdonilap-másolat ügyfélkapun keresztül
lekért
elektronikus dokumentumának helyszíni bemutatását.
(4) A települési önkormányzat jegyzőjére - amennyiben a tulajdonosok törvényes képviselőjeként jár el - a
bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.
(5) A vadászati közösséghez tartozó föld tulajdonjogának első alkalommal történő igazolását mindaddig el
kell fogadni, amíg a változást a (3) bekezdésben felsorolt igazolások bármelyikével be nem jelentették.”
8. § (1) A települési önkormányzat jegyzője jár el a földtulajdonosi gyűlésen törvényes képviselőként azon
a Vtv. alapján vadászterületnek minősülő, de nem a Magyar Állam tulajdonát képező földterületek
tulajdonosai nevében, akik
a) a kialakítandó vadászterületen egyenként harminc hektárnál kisebb földtulajdonnal rendelkeznek, és e
képviseletükkel más természetes vagy jogi személyt nem bíztak meg,
b) a kialakítandó vadászterületen harminc hektárnál nagyobb földtulajdonnal rendelkeznek, de a
határozathozatalon nem jelentek meg, és képviseletükről sem gondoskodtak.
(2) Azon földtulajdonosok, akik a kialakítandó vadászterületen egyenként harminc hektárnál kisebb
földtulajdonnal rendelkeznek, képviseletük ellátására legalább harminc hektáronként egy közös képviselőt
bízhatnak meg.
(3) Vadászterületnek minősülő ingatlan esetében akár tulajdonosként, akár képviselőként csak egy személy,
és csak egy vadászterülethez tartozásról tehet jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a
tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak. E
rendelkezést megfelelően alkalmazni kell a törvényes képviselőként eljáró települési önkormányzat
jegyzőjére is.
(4) A tulajdonosi vagy képviseleti jogosultság igazolását a kialakítandó vadászterületen belül, a vadászterület
kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterülettel rendelkező bármely tulajdonos kérheti. A
döntés során ez a jog a törvényes képviseleti jogában eljáró települési önkormányzat jegyzőjét is megilleti.

Vácduka, 2021..július 04.

Tisztelettel: Vasas Viktor
közös képviselő

