
HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS HIRDETMÉNY! ÚTON TÖRTÉNŐ KŐZLÉSÉRE
J/uiNYULÓ KÖZZÉTÉTEL! KÉRELEM

1. A haszonbérbeadó, mint kérelmező adatai:

Ll. Természetes személy kérelmező adatai:

a) tennészetes személyazonosító adatai:

Családi- és utónév;

Születési családi- és utónév:.

Születési hely és idő (év, hó, nap):.

Anyja születési családi- és utóneve:.

b) lakcíme .

és értesítés cime'c.

1.2. Gazdálkodó vagy egyéb szervezet kérelmező adatai:

a) megnevezése: ...

b) székhelye..

c) képviseletében eljáró személy

Családi- és utóneve:.

Képviselői minősége: ..

Lakcíme:.

2. A haszonbérleti szerződés tárgyát képező földre vonatkozó adatok földrészletenkénti bontásban:

A földrészlet adarat':
A földrészlet

a haszonbérlettel érintett

Település neve helyrajzi száma terület nagysága alrészlet jele
alrészlet

(ha, n~2) művelési áva

Haszonbér mértéke:

Haszonbérlet kezdetének időpontja.

Haszonbérlet befejezésének időpontja. ..

.. év. . hó nap

. ... év... ..hó... nap

3. A kérelem mellékleteként csatolt okiratokra vonatkozó adatok:

3.1. A kérelemhez csatolt eredeti haszonbérleti szerződések példányszáma: .. db

3.2. Földreszletek adatait tartalmazó 218. számú pótlap:

Az "igen" mező kitöltése esetén a 2/8. szárnú pótlap oldalszáma:

D igen / D nem

. db

3.3. Az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően, ha a haszonbérleti szerződés a haszonbérbe adó
tulajdonostársank.ént külön okiratonként készült, úgy

a) a haszonbérlő arra vonatkozó nyilatkozata, hogya tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti
szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbe adó tulajdonostársak személyében. és
az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, amelyet haszonbérlő részére
használatra átengedtek'' D igen / D nem

J Az értesítési cimet akkor kell kitölteni, ha az eltér alakelmtől.
2 Ha a mezö- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 47. § (5) bekezdése alapján a
szerződésben több föld haszonbérbe adására kertil sor, úgy egy földrészlet adatait ezen a nyomtarvanyon, a többi földrészlet
adatait a 2/B. számú pőtlapon kell megadni.
3 Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetlllényi uton
történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (Xli. 12.) Korrn. rendelet 12. § (1) bekezdésében
meghatározott nyilatkozat.



b) a kérelmező tulajdonostárs által kitöltölt közzétételi közlemény" D igen / D nem

4. Kérem a települési önkormányzat jegyzöjét, hogya mellékelten csatolt haszonbérleti szerződésnek az
e1öhaszonbérletre jogosultakkal való közlése érdekében a szerződés hirdetményi úton történő közlésról
gondoskodni szíveskedjen.

5. Nyilatkozom, hogyakérelemben feltüntetett adatok a valóságnak és a haszonbérleti szerződésben
foglaltaknak megtelelnek.

Kelt: .. ,20 év ........hó.. ...nap.

kérelmező aláírása

gazdálkodó vagy egyéb szervezet
kérelmezö esetében annak

bélyegzölenyomata

A jegyző tölti ki!

Személyesen átvett közzétételi kérelem átvételének időpontja.

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

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

Postai úton érkezö közzététefi kérelem érkezési ideje:

Kelt: ... ...• 20.. ..év ... . hó nap.

jegyző aláírása

4 Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirderményi uton
történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. mcllékletében meghalározon
adattartalmú közlernény.
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