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Tárgy:,,Települési Infrastruktura Fejlesáések TOP-2.I.3-I5" páIyéuat keretében Komoró
Község Ungvári és Útt<irő utcák belteruleti vizrendezésének vízjogi engedélyezési eljárása és
kivitelezése.

Alulírott, Földi István sz.név: Földi István; Budapest, 1970.08.I2.a.: HorváthErzsébet2I5I
Fót, Sikátorpusáa 12. szám alatti lakos, mint l(omoró 329 hrsz-í ingatlan IlI4 részben
tulajdonosa tulajdonosi hozzájárulásomat adom fent nevezett vizjogi engedélyezési
eljárásához, avízjogi üzemeltetési engedély kiadásához, a munka kivitelezéséhez és az eljárás
során ajogerőre emelkedések előtt fellebbezési jogomról egyúttal lemondok.
Komoró, 2017. november 10.
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Tárgy:,,Települési Infrastruktúra Fejlesáések TOP-2,í.3-I5" pályazat keretében Komoró
Község Ungvári és Uttörő utcák beltenileti vízlendezésénekvizjogi engedélyezési eljárása és
kivitelezése.

Alulírott, Juhász Erzsébet sz.név: Földi Erzsóbet; Budapest, 1971.08.02.a.: Horváth Erzsébet
2I5l Főt, Sikátorpuszta 12. szám alatti lakos, mint Komoró 329ltsz-ú ingatlan IlI4 részben
tulajdonosa tulajdonosi hozzájarulásomat adom fent nevezett vízjogi engedélyezési
eljárásához, avízjogi üzemeltetési engedély kiadásához. a munka kivitelezéséhezés az eljinás
során a jogerőre emelkedések előtt fellebbezési jogomról egyúttal lemondok.
Komoró, 2017. november 10.
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