
HIRDETMÉNY

Alulírott Román József e. v," mint az alabbi vaűsáerületek ftildtulajdonosi közösségeinek közös
képviselője - az Ftk-k Mtiködési Szabályzatának4.1. valamint 4.6. pon§a alapján- kezdeményezi a

103550, 103650, 103750, 104150, l84}5a,104550n 104650o 105150, 105250 és 105550 számú

vadásáerületeken (lásd a mellékelt vámajzat) az érintett földtutajdonosok nyilvántartásba véte-
lét ós 201,712018. év után a haszonbérleti dijak kifizetését az a|áf.bi helyeken és időpontokban:

I. Helvszínen TAEG Tanulnánvi Erdőeazdasáe Zrt..
a következő Sopron, Honvéd, u. 1. sz., fiildszinti tárryaló
időpontokban: 2a19. április 1ó., kedd 8-15 óra

2019. április 17.n szerda
2019. április 18., csütörtök

II. Helvszí+en TAEQ Zrt., Síkvidéki Erdészete
a következő lván, Rákóczi sor 17., Erdészetí lroda, Tárryaló
időpontokban: 2tl9. április 23., kedd 9-15 óra

7019. április 26., péntek 9-15 óra

III. Helyszínen §ooronkövesdi ÖnkormáLyzat AlBotríhriza
a következő §opronkövesd, Kossuth L. u. 53.
időpontbanz 2019. áprilís}4., szerda 9-15 óra

IV,.Helyszínen §oprgnFopácsiÖnkorqánvzatÜgvfétszoleálatilrodáia
a következó Sopronhorpáeso Fő u. 14., Földszint
időpontban: 2019. április 25., csütörtök 9-15 óra

Nyilvántartásba vételt kérni a fulaidoniog igazolásával és helyben tett nvilathozatokkal lehgt.
FIGYELEM! Míndenkinek igazotnia kell saiát vagv meebízóia tulaidonioeát akkor is. ha azt
eey előző vadászterületet érintő nyilyántartásba vétel során korábban már megtgtte!
A tulajdoni_iog igazolasara elfogadható dokumentumok /1996. évi LV tv. Vhr. 9. § (3) bek. szerint/:
Az ingatlarr ttrlajdoni lapjrának hiteles másolata.
Az ingatlan foldhivatali bejegyzéséről szóló eredeti haátozat vagy annak hitelesített másolata.
A papír aiapon vagy elekíronikus adathordozón kiadott ftildkönlv v. annak kiegészített kivonata.
Az ingatlanügyi hatósag papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét,

fulajdoni ariinyait, ingatlanaik heiyrajzi számát és azok területét hektarban tartalmaző összesítő.
Intemeten lekért adatok helyszíni bemutatása vagy a tulajdoni lap így lekért nem hiteles másolata.
Álami vagyonkezelt ftildek esetén a vagyonkezelési szerződéshez mellékletként csatolt, a fiildte-
rületek tételes felsorolásat tutaknaző lista. /Vlrr. 7. § (4) bek, szerint/

Eevéb információk. Meghatalmazottak számétta szükséges a meghatalmaző saját kezűleg aláirt meghatalmazásais.
. A foldfulajdonosok vagy az általuk meghatalmazottként megielenő személyek a haszonbérleti díjat

kizarőlaga fent meghirdetett helyeken és időpontokban igényelLetik. 1 
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