HATAROZAT
Keszegfalva Kiizs6g K6pviseld-testiilet6nek 2016. mr{jus 25-6n
megtartott 14. iil6s6r6l

127 sz.hathrozat
Keszegfalva Kozs6g K6pviselti-testiilete
tudomfsul veszi
a K6pviselri-testiilet 13. iil6sdn hozott hatitrozatokteljesitds6nek ellenrirz6sdt
2016. febru6r 22.-rt5l

128 sz.hathrozat
Keszegfalva Kozs6g K6pvisel6-testtilete
tudomisul veszi
az Al-5lak6segys6gb6l 6116 es az A2-5lak6segys6gb6l 6116 ,,Keszegfalvai Lak6park"
frnanszirozrls6nak lehet6s6g6t az Allarni tak6sfejleszt6si Alapt6l felvett 100 %
hitelfoly6sitiissal, I YokamatlSbbal, melynek futamideje 40 6v.

129 sz.hatirozat
Keszegfalva Kdzs6g K6pviselo-testiilete

j6vr[ hag5,rja
a Keszegfalvai Vad6szegyesiilet k6rv6ny6t 800.- € arryagi t6mogat5sra.

130 sz.hatirozat
Keszegfalva K6zs6g K6pvisel6-testiilete
tudomisul veszi
Molndr N6ra Grita Sl6dkovid utca 33 sz. alatti lakos k6rv6ny6t b6rlak6sra

131 sz. harthrozat

Keszegfalva K6zs6g K6pvisel6-testtilete
a/ tudom6sul veszi
Keszegfalva Kdzs6g sz6nd6knyilatkozatbt a757 sz. alattiberhdz 4 sz.lakdsi"nak
b6rbead6sara, melyet kozz6 tett a ktizsdg intemetes oldal4n

b/j6viharyja
ab6rleti szerzodds megkdt6s6t Trajzer M6ria Keszegfalva 573 sz. alatti lakossal a757 sz.
alattibdrhin 4 szirmt lak6s b6rl6s6re meghatitrozott id6re, azaz | 6vre az 112008, a212009 es
a2l20l4 szimi 6ltal6nos 6rv6nyri rendeletek 6rtelm6ben azzal a felt6tellel, hogy a szerzodds
aliririsdnil6 h6napi b6rleti dijat let6tbe helyez a kdzs6g SK37 0200 0000 0026 2237 2553
szdm alatt v ezetett szitmlfij itr a.

-

c/

j6viharyja

ab6rleti szerzld€s megkdt6s6t, mivel kiv6telt kepezi az 112008 sz.6lt.6rv. rendelet 3 $, 3.
bekezd6s6b6l.
-Lak6s b6rldj e, elbir6lSsi kritdrium

K6pvisel<i-r"r,Ut.P

Keszegfalva K<izsdg
tudomr{sul veszi
T6th P6l Megyercs 4r4r4 sz. alattilakos k6rv6ny6t b6rlakiisra

K6pvisel6-,"r,iil"P

Keszegfalva K6zs6g
tudomdsul veszi
Path6 Attila Lel6l47 sz. alattilakos k6rv6ny6t b6rlak6sra

K6pvisel6-,"r,Ut.P

Keszegfalva Krizs6g
tudomisul veszi
Szolik Veronika Grita Di6fa sor 87 sz. alattilakos k6rv6nyetyizvdrutcai
b6rlakrisra

K6pvisel6-,".,ii1.ry

Keszegfalva K6zs6g
tudomisul veszi
Keszegfalva Loh6t lakosok k6rv6ny6t a probl6m6ik megolddsrlra

K6pvisel6-,.r,U1"ry

Keszegfalva Kdzs6g
tudomisul veszi
Tdnczos Magda Grita Komdromi utca 30 sz alattilakos
k6rv6 nyet a,,Co, reg. 243/2 szitmi
parcela 662 m2 ftildteriilet kert megvrisiirl6s6ra.
-

Keszegfalva K<izs6g

megk6ri

K6pvisel6-r"rrul.ry

a kdzsdg polgrirmester6t, hogy a krivetkez6 testiileti
til6sre kdszitse el a b6rlak6st
kdrv6nyez6k

sonendj6t. ,

--fit]-

4

Ing. Mila/Lehockf
polgilrmester
Keszegfalva, 2016. mijus 26.

