
HIRDETMÉNY 

A Pejér megyei 07-404850 kódszámú vadászteriilet földtulajdonosi közösségének képvise lője a vad védelméről, 
a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) rendelkezései a lapján a 

összehívom. 

Fejér mcgyc 07-404850 S7..ámú vadászteriilet 
foldtnlajdouosi l<özösségénel< l<özgyíílését 

A földtulajdonosi közgyülés helye: VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrl. 
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. l. 

A földtulajdonosi közgyíílés időpontja: 2021. február 26-án 9 óra ~l~ü..Clflú~ V"'.f~ a.~ Jo ll . D J... O 5 . 

A földtulajdonosi közgyíílés napirendje: ULi~ ~~ ~10...: J o JA. O J... or 
l. Regisztráció \ o Iq 

2. Pénzügyi beszámoló a 2020. évi gazdálkodásról V~cJJ 1 D J. A 0~ .O·Y. 
3. Tájékoztató a 2019. évi haszonbérleti díj kifizetéséről 
4. Határozathozatal vadászati jog hasznosításának módjáról, feltételeiről .· ÜJ(\ 
5. Határozathozatal haszonbérleti szerzőclés tartalmáról és annak megkötéséről 

6. Határozathozatal müködési szabályzat elfogadásáról ~ , 

A földtulajdonosi közgyűlésen a vaclászteriileten igazoltan fölcltulajclonnal rendelkezők, il v.~ ~~e~·~ ' szetuS~ek 
írásba foglalt meghatalmazással meghatalmazott képviselői vehetnek részt. A tulajelonos képv1 el (},téről a po1gári 
Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelő és a 79/2004·l'V~4 .) FVM 
rendelet (Vhr.) 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás úlján 
gondoskodhat. A Vhr. 7.§. (2) és 9.§. (3) bekezdései alapján a meghatalmazás a tulajdonjog igazolására 
elfogadott dokumentumok valamelyikével egyiitt érvényes. 
A tulajdonosok és a meghatalmazással rendelkező képviselők a fenti kérdésekben a tulajdonukban, illetve az 
általuk képviselt földteriilet arányaszerint számított szavazattöbbséggel határoznak. 
Nem tekinthető é rvényesnek a meghatalmazás, ha nem felel meg a törvény i előírásoknak, vagy ha ugyanazon 
földteriiletre több meghatalmazás keriilt kiállításra, és azok érvényességét nem lehet egyértelmüen meghatározni, 
ez utóbbi esetben az adott fóldteriiletre vonatkozó összes meghatalmazást érvénytelennek kell tekinteni. 

A tulajdonos (meghatalmazott képvise lő) a vadászterületnek minőslilő ingatlan tulajdonjogát az alábbiakkal 
igazolhatja : 
a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles máso latával; 
b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített 
másolati példányával; 
c) az ingatlaniigyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet vagy 
tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatta l; 
d) az ingattanUgyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, 
tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajz i számait, valamint azok teriiletét hektárban tartalmazó összesítővel; 
e) az ingatlan-nyilvántartás i adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton 
történő adatiekéréssel történő helyszíni adatbemutatással, vagy a tulajdoni lapról elektron ikus formában 
szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatásával. 

Vadászteriiletnek minősiilő ingatlan esetében ingatlanonként csak egy személy tehet ervenyesen 
jognyilatkozatot Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk 
arányában számított szótöbbséggel határoznak. 

Agárd, 202 1. január 26 . 

,\GÁRD-HOSSZúr~( l ' ! 
TULAJDONOSI KÖZ Ct~.'· l r: 
248ea~ ny, tkavö19yi li ·' 

A oszam: 930031-1-~i' 
o . o . 2 11 , 0 

····································· 
Agárd-Hosszúréti Tulajdonosi Közösség képv. 

L. Simon László közös képviselő 

Melléklet: a 07-404850 kódszámú vadászteriilet térképi megjelölése 
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