TULAJD ONO SI HOZZ AJ ARULÁS

Tárgy:,,Települési Infrastruktúra Fejlesáések TOP-2.L3-I5" pá|yázat keretében Komoró
Község Ungvári és Útt<irő utcák belteruleti víztendezésénekvízjogi engedélyezési eljárása és
kivitelezése.

Alulírott, HoRvÁTH FERENC PÁL ( sz.név: Horváth Ferenc Pál Komoró 1953.06.10.
a.: Lesku Erzsébet 09123 Chemnitz, Arno-Schreiter Strasse 57. sz. alatti lakos alatti lakos,
mint Komorő 329 hrsz-ú ingatlan Il7 tészben tulajdonosa tulajdonosi hozzájérulásomat adom
fent nevezett vizjogi engedélyezési eljárásah oz, a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, a
munka kivitelezéséhez és az eljárás soriin a jogerőre emelkedések előtt fellebbezési jogomról
egyúttal lemondok.

Komoró, 2017. október 19.
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TULAJDONOSI HOZZAJ ARULAS

Tárgy:,,Települési Infrastruktura Fejlesáések TOP-2.1.3-15" pályazat keretében Komoró
Község Ungvári és Útttirő utcák belterületi vinendezésének vízjogi engedéIyezési eljárása és
kivitelezése.

Alulírott, HORVÁTH TIBOR (sz.név: Horváth Tibor Kisvarda 1951.04,05, a.:Lesku

Erzsébet 4622Komoró, Kossuth utca94. sz. alatti lakos alatti lakos, mint Komorő 329 hrsz-ú
ingatlan Il7 részben tulajdonosa tulajdonosi hozzálarulásomat adom fent nevezett vízjogi
engedélyezési eljárásához, a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, a munka
kivitelezéséhezés az eljárás során a jogerőre emelkedések előtt fellebbezési jogomról egyúttal
lemondok.

Komoró, 2017. október 19.
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TULAJD ONO SI HOZZ AJ ARULÁS

Tárgy:,,Települési Infrastruktura Fejlesztések TOP-2.1.3-15" pályazat keretében Komoró
Község Ungvári és Útt<irő utctík belteruleti vínendezésénekvizjogi engedéIyezésieljárása és
kivitelezése.

Alulírott, KIRÁLY

lÁszlÓnE

sz.név: Horváth Etelka Kisvárda 1955.01.01.a.: Lesku
Erzsébet 1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 35-37 fszt. 3. alatti lakos, mint Komoró 329
hrsz-ú ingatlan Il7 részben tulajdonosa tulajdonosi hozzájárulásomat adom fent nevezett
vízjogi engedélyezési eljárásához, a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, a munka
kivitelezéséhezés az eljárás során a jogerőre emelkedések előtt fellebbezési jogomról egyúttal
lemondok.

Komoró, 2017. november 08.
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TULAJD ONO SI HOZZ AJ ARULAS

Tárgy:,,Települési Infrastruktúra Fejlesáések TOP-2,1.3-I5" pályázat keretében Kcrmoró
Község Ungvári és Útt<irő utcák belteruleti víztendezésénekvízjogi engedélyezési eljárása és
kivitelezése.

Alulírott, HORVÁTH SÁNnOn (sz.név: Horváth Sandor Kisvárda 1959.02,01. a.. Lesku
Erzsébet 4114 Bojt, Deák Ferenc u.10. sz. alatti lakos, mint Komorő 329 hrsz-ú ingatlan Il7
részben tulajdonosa tulajdonosi hozzájatulásomat adom fent nevezett vízjogi engedélyezési
eljínásáltoz, avizjogi üzemeltetési engedély kiadásához, a munka kivitelezéséhez és az eljárás
során ajogerőre emelkedések előtt fellebbezési jogomról egyúttal lemondok.
Komoró, 2017. október 19.
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TULAJDONOSI HOZZ AJ ARULAS

Tárgy:,,Települési Infrastruktúra Fejlesáések TOP-2.1.3-15" pályázaí keretében I(omoró
Község Ungvári és Útttirő utcák belterületi yizrendezésének vílogi engedélyezési eljárása és
kivitelezése.

Alulírott, HORVÁTH JÓZSEF (sz.név: Horváth Jőzsef, Komoró 1948.05.03. a.: Lesku
Erzsébet 4622 Komoró, Táncsics utca 8. sz. alatti lakos, mint Komorő 329 hrsz-ú ingatlan2l7
részben tulajdonosa tulajdonosi hozzfiárulásomat adom fent nevezett vizjogi engedélyezési
eljárásához, avizjogi üzemeltetési engedély kiadásához, a munka kivitelezéséhezés az eljárás
során

a

jogerőre emelkedések előtt fellebbezési jogomról egyúttal lemondok.

Komoró, 2017 . október 19.
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