HATAROZAT
Keszegfalva K0zs6g K6pviset6-testiilet6nek
megtartott 13. iil6s6rdl

lll

20

1

6. februdr 22.-6n

sz.hatirozat

Keszegfalva Krizs6g K6pvisel6-testtilete
tudomisul veszi
a K6pvisel6-testiilet 1l titds6n hozotthatirozatokteljesit6s6nek ellen6rz6s6t
2015. december 9.-161

ll2

sz.hathrozat

Keszegfalv a Kozsdg K6pvisel6-testtilete

tudomisul veszi
K6pvisel6-testiilet 12. til6s6n hozott hatfurozatokteljesit6s6nek ellen6rz6s6t
20l6.janu6r 5.- 161
a

ll3

sz.hatirozat

Keszegfalva K<izs6g K6pvisel6-testiilete

j6vihagyja
a keszegfalvai

Nyugdijasklub k6rv6ny6t 500 € anyagi t6mogatasra

ll4

sz.hatirozat

Keszegfalva Kdzs6g K6pvisel6-testiilete

j6vihagyja
a keszegfalvai

6nk6ntes Ttizolt6 Szervezet k6rv6ny6t 480 € anyagi titmogatisra

ll5

sz.hatirozat

Keszegfalva Ktizs6g K6pvisel6-testiilete

aljfvithagyja
- a keszegfalvai Karate Klub k6rv6ny6t 1200 € anyagi t6mogatasra
- 2016-os 6vre a tornaterem bdrmentes haszndlatfithetente 2 alkalommal a mell6kelt
beosztiis szerint
- Bulgririai Eur6pabajnoksSgon val6 rdszvdtelre 200 €utazilsi k6lts6get

116 sz.hat6+ozat
K6pvisel6-testiilete
Keszegfalva Ktizs6g

j6viharyja
a

keszegfalvai TJ AGRO sportegyestilet k6rv6ny6t 8 000 € anyagi t6mogatrisra

ll7

Keszegfalva Krizs6g K6pvisel6-testiile]e

sz.hatirozat

j6vihagyja

csemadok Keszegfalvai Alapszervezet6nek k6rv6ny6t g00
€ anyagi t6mogat6sra.

l.P

Keszegfalva K6zs6g K6pvisel6-,.r,t
tudomdsul veszi
csepregi R6bert Keszegfalva 552 sz. alattilakos
k6rv6ny6t bdrlak itsra asorhrizakban

Keszegfalva K6zsd

g

K6pvisel6-,".riil"P

tudomisul veszi
Mgr' Manyus Timea Keszegfalv a756/3 sz. alattilakos
k6rv6ny6t b6rlak 6sra asorhazakban

K6pvisel6-,.r,il.P

Keszegfalva Krizs6 g
tudomdsul veszi
Motajcsek Imre Kesze gfalva79} sz. alatti lakos
k6rv6ny6t b6rlak6sra a sorhazakban

K6pvisel6-,.r*r"P

Keszegfalva K6zs6g
tudomdsul veszi
Nagy ZsoltKeszegfalva 150 sz. alatti lakos kdrvdny6t
b6rlak6sra a sorhrizakban

122 sz.hatfurozat
Keszegfalva Krizs6g K6pvisel6-testtile]e
tudomdsul veszi
verespej Aniko Komilrom Napsugiir utca 40 sz.
alattilakos k6rv6ny6t b6rlak6sra a
sorh6zakban

Keszegfalva K<izs6g

j6vihagyja

K6pvisel6-r"r,UlP

b6rleti szerz6d6s megk<it6s6t vdnis ndik6 Megyercs
234 sz alatti lakos sal a790 sz alatti
bd:rhaz 10 sz ' lakis. b6rl6s6re meghatarozott
icl6re azaz I 6vre, az y2oog, a2/2009 es
a2l20l4 sztimu 6ltal6nos 6rv6nyti rindeletek 6rtelm6ben azzal
feltdtellel, hogy a szerz6d6s
alaitdsandl6 h6napi b6rleti aiiai tetetue helyez
u kd;r;; ir:z 0200 0000 0026 2237 2553
szim alatt v ezetefi szimlfuj6r a.
a

Keszegfalva K6zs6g K6pvisel6-testiilete

r6rsul6s kfrv6ny6t a kulturhaz b6rmentes rasnatataraj6tdkonvs6gi
b6l megrendezls5re 2016 m6jus l4-6n'

l?:*?J"1r66rt polgari

125 sz.hartfiroza,t
Keszegfalva Kdzs6g K6pvisel6'testiilete
tudomisul veszi
30 sz. alatti lakos k6rv6ny6t a243r2 sz6mu parc.
Tiinczos Magda Gfta, Komaromi
tulaj donj o gi feltilvizs g 6latAta.

tt

L26 sz.hil{rozat
Keszegfalva Kdzs6g K6pvisel6-testtilete
tudomisul veszi
6vben elv1gzetttev6kenys6g6r6l'
a ktizs6g fbellen6r6nek besz6mol6i6ta2015

/

v

Ing. Mi6h Lehockf
polg6rmester

Keszegfalva, 2016. februir
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