
HAszoN B É,RLETI szERzóDEs HIRDETMÉ,NvI úroN röarÉuó KozLÉsÉRE
ruLt lyu tó rozzÉrÉrpu t<p aa rc u

l, A haszonbérbeadó, mint kérelmező adatai:

1 ,1, Termész€t€s §zemóly l(ér€lmező adatai:

a) természetes Személyazonosító adatai:

Családi- és utónév:... ... .., , ,, ,..

Születési családi- és utonév:,,, ,,,.......

Születési he]y és idő (év, hó, nap):. . . . . . . . , . . . . . , , . ,

Anyja születésj csa]ádi- és utóneve:...... ... ... .

b) lakcime

és értesítés címel:..

1.2, GazdáIkodó vagy egyéb szervezet kérelmezó adatai:

a) megnevezése:.. . .

b) székhelye:,,,..

c) képviseletében eljáró személy

Családi- és utóneve:,,. ,,. ,,,

Képviselői m!nósége:.....,,,,..

Lakcíme:,.,..............,...,

2, A haszonbérleti szerződés tárgyát képező íöldre yonatkozó adatok fiildrészletenkénti bontá§ban:

A ftildrészlet adatai2:
A fii|drészlet

Település neve helyrajZi száma
a haszonbérlettel érintett

terület nagysága
(ha. m') alrészlet jele alrészlet

műyelési ása

3,1. A kérelemhez csatolt eredeti haszonbér]eti Szerzódések példányszáma:

3.2. Földrészletek adataií taríalmazó 2/B, számú pótlap:

Az,,igen" mezó kitöltése esetén a 2/B. SZámú pót|ap oldalszáma:

tr igen /E nem

.,...... db

3,3. AZ osztatlan közös tulajdonban álló ftrldet érintóen, ha a haszonbérleti szerzódés a haszonbérbeadó
tulajdonostársanként külön okiratonként késZült, úgy

a) a haszonbérló arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti
szerzÓdések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és
aZ Őket megilletó tulajdoni hányadnak megfeleló azon terület tekintetében áll fenn, amelyet haszonbériő részére
használatra átengedtekj Űig"n /D nem

] Az értesítési címet akkor kell kitölteni. ha az eltér a lakcímtól,? Ha a,mezÓ- és _erdőgazdasági fÖldek lorgalmáról szó]ó 20l3. évi CXXll, törvény 47. § (5) bekezdése alapján a
szerzódésben löbb ftjld haszonbélbe adására kerül sor, úgy egy ftldrészlet adatait ezen a nyomtatvinyon, a tobbi lttldiiszlet
adaIait a 2/B. ,zámú póllapon keIl lne8adni,
" Az elóvá5árláSi es eIöhaszonbérleti.iog gyakorlasa érdekében az adá§-Vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton
tÖIténó kÖzlésére vonatkozó eljárásl szabáIyokról szó]ó 47412013. (xll, l2.) Korm. rend€let 12. § (l) bekezdesében
meghatározott nyi latkozat,



b) a kérelmezó tulajdonostárs által kitöltött közzétételi közlemény4 tr igen /E nem

4. Kérem a települési önkormányzat jegyzőjét, hogy a mellékelten c§atolt haszonbérleti §zerződésnek az
elóhaszonbérletre jogosultakkal való közlése érdekében a szerződés hirdetményi úton történő közlésróI
gondoskodni szíveskedjen,

5. Nyilatkozom, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a yalóságnak és a haszonbérleti szerzódé§b€n
foglaltaknak megfelelnek,

Ke]t: ,..........,.,.,.,.... ..,,.,,,.,,.........,20........,év....,..,........hó,,...,.,.nap.

kérelmezó aláírása

gazdálkodó vagy egyéb szervezet
kérelmezó esetében annak

bélyegzólenyomata

A jegyzó tölti ki!

a Az elővásárlási és elóhaszonbé;leti jog gyakorlása érdekében aZ adáS-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton
történő közlésére vonatkozó, eljár&i szebályokról szóló 4'74l2ol3. (xlL 12.) Korm. rendelet 3. mellékl€tében meghatirozott
adattarta|mú közlemény.

Postai úton éTkezó köZzétételi kérelem érkezési ideje:

Személyesen átvett köZzétételi kérelem átvételének idópontja:

Kelt: ....................,,...,...........,...., 20.........év........,,..,,..hó......,..nap.

20,........év.....,..........hó....,,,,,nap.

20,........év................hó......,.,nap,

aláíIá§a


