KÉRELEM FÖLDHASZNÁLAT TÉNYÉT IGAZOLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY
KIÁLLÍTÁSA IRÁNT
Kérem hatósági bizonyítvány kiállítását a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 44. § (7) bekezdésében
foglalt földhasználat tényének igazolására a mellékletben megjelölt földterületekre.
A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve: .................................................................................... Születési neve: ..................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: .......................................................................................................................................................
Személyazonosító igazolvány száma: ..............................................................................................................................
Lakóhelye: ........................................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...........................................................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező): ...........................................................................................................................................
Amennyiben a kérelem több földterület használatának tényére vonatkozik, úgy földterületenként külön-külön melléklet
kitöltése szükséges. A kérelemhez csatolt mellékletek száma:
………… db
A kérelmező nyilatkozatai
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az mellékletben megjelölt ingatlan(oka)t a földtulajdonos
tudtával, jogszerűen, ténylegesen használom, a terület művelésem alatt áll.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelemben és a csatolt melléklet(ek)ben szereplő adatok a
valóságnak megfelelnek.
Kijelentem, hogy a jelen kérelemben szereplő személyes adataimnak a hatósági bizonyítvány kiállításával
összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárulok.
Tudomásul veszem, hogy a kiállításra kerülő hatósági bizonyítvány a földhasználat jogszerűségének vizsgálata nélkül
kizárólag a földhasználat tényére vonatkozik.
Tudomásul veszem, hogy a nem megfelelő adatok közléséből fakadó joghátrányok a kérelmezőt terhelik.
Kelt: Gárdony, 20… év ……….. hónap …… nap.
………………………………………….
Kérelmező
Tanúk nyilatkozata
Fenti nyilatkozatokat megismertem, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy annak tartalma a valósággal
mindenben megegyezik.
Neve: ................................................................................

Neve: ................................................................................

Lakóhelye: ........................................................................

Lakóhelye: .......................................................................

Sz. ig. száma: .................................................................... Sz. ig. száma: ...................................................................
Aláírása: ............................................................................ Aláírása: ...........................................................................

… SZÁMÚ MELLÉKLET
FÖLDHASZNÁLAT TÉNYÉT IGAZOLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI
KÉRELEMHEZ
Igazolni kívánt területre vonatkozó adatok:
Város: Gárdony
Helyrajzi szám: .................................................................................................................................................................
Igazolni kívánt terület nagysága: ......................................................................................................................................
A hatósági bizonyítványban az alábbi megszövegezésű tény igazolását kérem:
A szükséges rész X-szel jelölendő!
a területet használom, művelem.
a hatósági bizonyítványt az alábbi időszakban történő művelés, használat tekintetében kérem kiállítani:
...........................................................................................................................................................................................
Földtulajdonos nyilatkozata*
A fenti földterület vonatkozásában a földhasználatról tudomásom van, a hatósági bizonyítvány kiállításához
hozzájárulok.
Kijelentem, hogy a jelen kérelemben szereplő személyes adataimnak a hatósági bizonyítvány kiállításával
összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárulok.
Földtulajdonos neve: .......................................................... Születési neve: ..................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: .......................................................................................................................................................
Lakóhelye: ........................................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...........................................................................................................................................................
Kelt: …….….…, 20… év ……….. hónap …… nap.
………………………………………….
Földtulajdonos
Nyilatkozom, hogy a mellékleten feltüntetett adatok a kérelemben foglaltaknak megfelelnek.
Kelt: Gárdony, 20… év ……….. hónap …… nap.
………………………………………….
Kérelmező
________________
*Amennyiben a földtulajdonos - közös tulajdonban álló ingatlan esetén legalább egy - nem nyilatkozik, a
földhasználatot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására nincs lehetőség.

