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A 05-653300-205 kódszámú 
vadászterület által érintett települések 
polgármesteri hivatalának 
hivatalvezetője részére

S Z É K H E L Y É N

Tárgy: 05-653300-205 kódszámú 
vadászterület hirdetménye

Ügyiratszám: 994/ ̂ /2022  
Ügyintéző: Stoszek K./Mezei J.

Mellékletek: 1 pld. hirdetmény 
1 pld. térkép

Tisztelt Hivatalvezető Hölgy/Úr!

A 05-653300-205 kódszámú vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada 
arányában számított legalább egyötödének képviselőjeként -  figyelemmel a 1996.évi LV. 
törvény 14.§ (1) bekezdésében foglaltakra -  2022. évi szeptember hó 23. napján (péntek) 
10.00 órára a tulajdonosi közösség gyűlését hívom össze.

Kérem, hogy a mellékelt hirdetményt és térképet a Hivatal hirdetőtábláján szíveskedjen 
kifüggeszteni.

A 1996. évi LV. törvény 14.§ (2a) bekezdésében foglaltak szerint a hirdetményt a 
kezdeményezőnek -  tájékoztató jelleggel -  minden érintett önkormányzat hirdetőtáblájára is 
ki kell függeszteni legkésőbb a tulajdonosi közösség gyűlését megelőző 15. napig, amely 
hirdetmény legkorábban a tulajdonosi közösség gyűlésének napját követő napon vehető le a 
hirdetőtábláról.

Ennek alapján kérem Tisztelt Hivatalvezető Hölgyet/Urat, hogy a hirdetmény 
kifüggesztését legkésőbb 2022. szeptember 07. napon, a hirdetőtábláról történő levételét 
pedig 2022. szeptember 26. napján szíveskedjen megtenni.

Kérem továbbá Tisztelt Hivatalvezető Hölgyet/Urat, hogy a közzététel időpontját és a 
levétel napját a hirdetményre és a térképre is szíveskedjen rávezetni. A leigazolt hirdetményt 
és térképet kérem hivatalai kapun vagy postai úton az igazgatóság címére visszaküldeni 
szíveskedjen.

Köszönöm Tisztelt Hivatalvezető Hölgy/Úr segítő közreműködését!

Eger, 2022. augusztus 15.

Tisztelettel:

l̂mánfné 
azgató

k a p já k :

1. Négyes Önkormányzat
2. Tiszavalk Önkormányzat
3. Tis/abábolna Önkormányzat
4. i iszadorogma Önkormányzat

IIK -144059125 
H K -349111148 
H K -347019945 
IlK-342757972
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5. Ároktő Önkormányzat HK-604I247I6
6. Tiszacsege Önkormányzat HK-754183916
7. Egyek Önkormányzat HK-344948908
8. Mezőcsát Önkormányzat HK-655553321
9. Mezőkeresztes Önkormányzat HK-449997913

10. Mezönagymihály Önkormányzat HK-6436529I8
11. Szentistván Önkormányzat HK-640841363
12. Gelej Önkormányzat HK-122813301
13. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügy i Föoszlál>

Földművelésügyi Osztály HK-210327939
14. Irattár
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HIRDETMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztálya által, a BOH/01/2895-19/2016. ügyiratszámú határozatában nyilvántartásba vett 05- 
653300-205 kódszámú vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában 
számított legalább egyötödének képviselőjeként -  figyelemmel a 1996.évi LV. törvény 14.§ (1) 
bekezdésében foglaltakra -  2022. évi szeptember hó 23. napján (péntek) 10.00 órára a tulajdonosi 
közösség gyűlését hívom össze.

A tulajdonosi közösség gyűlésének helye:

Tiszadorogma Művelődési Ház 
3466. Tiszadorogma, Arany János út 26.

Ideje: 2022. szeptember 23., 10:00 óra

Napirendi pontok:

1. Döntés a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő 
személyéről, a tulajdonosi közösség gyűlése összehívásának jogszerűségéről, 
valamint a napirendi pontokról

2. Döntés a tulajdonosi közösség új képviselőjének személyéről

A képviselet szabályaira való figyelmeztetés:

A tulajdonosi közösség gyűlésén a vadászterületen igazoltan földtulajdonnal rendelkezők, 
illetve ilyen személyek írásban foglalt meghatalmazással meghatalmazott képviselői vehetnek 
részt.

Ha a határozathozatal alkalmával a föld tulajdonosa nem személyesen tesz jognyilatkozatot, 
képviseletéről a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet (a továbbiakban Vhr.) 7. § (2) bekezdésében 
meghatározottak szerinti, a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelő és a Vhr. 15. számú mellékletében meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli 
meghatalmazás útján gondoskodhat.

A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként a Vhr. 9. § (3) bekezdés 
alapján el kell fogadni:

a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;
b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy 

közjegyző által hitelesített másolati példányát;
c) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott 

földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot;
d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a 

tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok 
területét hektárban tartalmazó összesítőt;

e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással 
számítógépes hálózaton történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a 
tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.

A tulajdonosi közösség tagjának tulajdonában álló föld tulajdonjogának első alkalommal 
történő igazolását mindaddig el kell fogadni, amíg a változást a Vhr. 9.§ (3) bekezdés szerinti 
okirattal igazolva be nem jelentették.
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Vadászterületnek minősülő ingatlan esetében csak egy személy tehet érvényesen 
jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről 
tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak.

A tulajdonosi vagy képviseleti jogosultság igazolását a kialakított vadászterületen belül, a 
vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterülettel rendelkező 
bármely tulajdonos kérheti.

A tulajdonosi közösség gyűlésén a megjelent földtulajdonosok a tulajdonukban álló 
földterület - ideértve a medret is - aránya szerint számított szavazattöbbséggel határoznak.

Eger 2022. augusztus 15.
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A 05-653300-205 kódszámú vadászterület határa

Mezőkeresztes'

iMezönagyminályj

Szentistvárv

Eqerlöyő;

Négyes^

Borsodivánka Tiszabábolna

iTiszavalk

Poroszló:

Vadászterület határa 
I I Település határa

iTiszatariárv

Mezőesáb

iTiszákeszi,

'Ároktő

iTiszadoroqmá
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