
Koz6rdekii kiizlem6nv
Szalfrd kiizs6g helyi tanfcsin ak2020jflius 30-rin,

15 6rft6l tartand6 soronkiivetkezf gyiil6se

Az 5712019-es, Kozigazgatdsi iogszabillykonyvre vonatkoz6, Siirgoss6gi Korm6ny Renclelet, 133
cikk., 1 -es bekezdds rendelkezdseinek megfeleloen,

Szal6rd krizstig helyi tan6cs6nak iil6se, 2020 jrilius 30-6n, 15 6r6t61, hivattatik {issze, mely a Nagy
Mikl6s polgiirmester 6ltal kiadott 2107.01.2020-as Renclelkez6s alapj6n Szalind. kozsdg polg6rmesteri
hivatal6nak gyul6sterm6ben tartatik.

A napirendi pontok Szalfud kozsdg lak6inak tudtrlra hozatnak, a Kozigazgatiisi jogszatrrilykcinyvre
vonatkoz6, Siirg6ss6gi Kormiiny Rendelet, 135 cikk., 1-es bekezdes6nek mesfelel6en:

HatSrozattervezet a2020 m6jus 29-i soron k<ivetke:zett gyril6s jegyz6konyv6nek j6v6trapJyiis6r6l.
Hathtozat tewezet a 2020 jirlius 30-i soron kcivetkezeti gyrril6s napirlndi pontjainak
jSvahagydrsdr6l.

Hatdnozat tervezet a kdlts6gvet6si 6v lezfr6s6r6l2019 december 3l-6n.
Hatdraozar tewezet a 40033 PR SzalSrd parcell6bSl szirmaz6 faanyag 6rt6kesftrisi modjara
vonatkoz(rlag, melyet a Sz6kelyhidi Erd6szeti hi,,zatal rgazgat.
Hatfrozat tetvezet az ANL lak6sok lemond6inat [stajrinak 6s a lakdsok kioszt6sdnak
j6v 6hagy As6r6l, Szalfrd 7 25 szhrn.

6. Hathrozat tervezet az ANL lak6sok b6rl6i szerz<jddsrik meghosszabitdsdsrol, rijabb egy dvre.7. HatStozattervezet, a 11516 m2 teriiletii ingatlan, beltelek, elhelyezds es k6riilhat6rol6s v6zlat6nak
elfogad6siir6l, mely ldnyegdben rit,Hodos belteleki kovezetr utca, l20l m hossz'n. Szaldrd
kozs6gberL, a Bihar megyei Fiildhivatal Sltal }<iadott, 4658-as,2020.05.05 keltezesrj, teriileti
bizonyifrttny alapjdn,435-cis top6sz6mri, rij kadaszteri szfrm 6s telekkcjnyv kelelkerztetdsere
vonatkoz6lag.

8. Hatttozattervezet, a 14507 m2 tertiletti ingatlan, beltelek, elhelyezds 6s kortlhatrirol6s vi1zlattnak
elfogad6slir6l, mely l6nyeg6ben rit, Hegyk<izszentimre belteleki kovezett utca, 1677 m hosszan,
Szalird krSzsdgben, a Bihar megyei F<ildhivatal 6ltal kiadott, I264-es, 2020.02.06 keltezdsri,
tenileti bizonyitvtny alapjfn, 484151-6s top,6szamf, f' kadaszteri sziim 6s tellekkrinyv
keletkezte t6 sere vonatko zolag.

9. Hatdrozattervezet, a 4412 m2 teriiletri ingatlan, beltelek, elhelyezds 6s koriilhatarol6s vitzlatfnak
elfogadrlslLr6l, mely ldnyegdben rit, Hegykozsze:ntimre belteleki kovezett utca, 351 m hosszan,
Szal6rd kr)zs6gben, a Bihar megyei Fdldhivatal 6ltal kiadott, 1264-es, 2020.02.06 keltez6su,
teriileti bi:zonyitviiny alapjfn, 484151-es top6sziimri es a 6995-<js sziimir, 2020.07.0'7 l<eltezesri
teriileti bizonyitvttny, 2262-es toposziimri teriilet, rij kadaszteri szftm 6s telekkrinyv
kele tkeztet6sere vonatk ozolag.

l}.Hatftozattervezet, a 6728 m'teniietti ingatlan, lbeltelek, elhelyezds 6s kciriilhatiirol6s vltzlat6nak
elfogadiisdr6l, mely l6nyeg6ben rit, Hodos beltelerki kcivezett utca, 539 m hosszan,DC2.l esDC22
kozotl, Szrilard kdzs6gben, a Bihar megyei Fiildhivatal6ltaI kiadott, 4658-as szftmu, 2020.05.05
keltez6su, teriileti bizonyitviny alapjfn, 435-r5s top6sz6mri teriilet, rij kadaszteri sz6m 6s
telekkcinyv keletkeztet6sere vonatk oz6Iag.

TL Hatfurozat tewezet, a 3137 m2 tertiletri ingatlan, beltelek, elhelyezds 6s kciriilhat6roliis vAzlatfnak
elfogadasrir6l, mely l6nyeg6ben rit, Hodos belterleki kovezett utca,380 m hosszan. DC21 ds a
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Rom6n vizigyi pattohfuz k-oztitt, Szalfurd kdzsdgben, a Bihar megyei Fdldhivatal lLltal kiadou,
4658-as szitm.6,2020.05.a5 keltezdsii, teriileti biionyitvany alapjful'a35-6s top6szrimri tertilet, rij
kadaszteri sziim 6s telekkcinyv keletkeztet6sere rronatk oz6lag.

12'Hatftrozal'tewezet, a2308 m'teriiletri ingatlan, beltelek, elhelyez6s 6s kciriilhat6rolls t1dzlatfnak
elfogadiis6r6l, mely ldnyegdben ft, Hodoi belteleki kovezett utca,25l m hosszan , aD,C22 es a
ktjzbirtokoss6gi legell kozott, SzalSrd. kcizs6gben, mely a telekkrinyvben a Hodos n sziim alatt
szerepel, 598/2-es top6sziimmal, irj kadaszteri szdm6s tilekkcinyv keietkeztet6sere vonalkoz6lag.73'Hatfuozar tervezet' a 3866 rn2 tertiletti ingatlan, beXtelek, elhelyez6s es kortittrat6rol6s vizlat1nak
elfogadrisrir6l, mely k<izs6gi legel6k6nt ianhasznillva, atelekttinyv6en a Hodos g71 srz6m alanszerepel, I425124-es top6sz6mmal, rij kadas fieri szimteletkeztetdsere vonatk oz6lag.

14'Hatirozattervezet, a 13712m'teniletri ingatlan, ktiltelek, elhelyez6s ds k6ri.ilhat6rolis vfnlat1nak
elfogadiisar6l' mely kdzsdgi legelokdnt van hasznrilva, a telekkdnyvben a Hodos g7l szfrm alan
szerepel, 1425124-es top6sz6mmal, rij kadas zteri sziimteletkeztetdsere vonatk oz6lag,

15 ' Hatdtozat tewezet, a 7327 m2 teriiletti ingatlan, kiiltelek, elhelyez6s 6s kcililhatarol6s vfnlatinakelfogadiisrir6l, mely kcizs6gi legel<ik6nt van has:znalva, atelektrinyvben a Hodos g7l sziim alauszerepel, | 42 5 I 2 4 -es top6 sz6mmal, rij kadas zitei szhmteletkeaetd sere vonatkoz6lag.l6'Hatftrozat tewezet a Szaldrd kcizsdg k6z- tis mag6n javai felleltfrozitsiinak id1szakanak
me ghatdr c> z6 s 6ra vonatko z6 la s.

17 ' Hathrozat tewezet, a Szalirdilanos iiltaliinos isl,rola 2020-2021-es tan6v, drt6kel6s6re 6s min6s6gbiztositrislira kinevezett tag megnevezdsdre vonatkoz6lag Szalird k<izs6g tanrics6b6l.18' Hatdrozefi' tervezet, a SzaTadd Janos 6ltal:inos iskoia 2020-2021-e-s tandv, vezetotanitcs6ba
- kinevezett. tagok megnevez6sdre Szaliird k6zs6g tandcsdb6l.

n9'Hatitozat tervezet a SC coMPANIa nEoSrrL sA BORS tokdjdnek n6ve16s6r614g.646,62
lejjel.

2}'Hatftozat tetvezet a jogos v6gkiel6git6s nciveldsdre a lll2}l2-es Hatfrozat 6ltal kiisaj6titottteriiletek tniatt, valamint a l*lagyv6radi Fellebbez6si Bir6s 69 1401A12020 polg6ri hat1rozat1nak
gyakorlattra l6ptet6sdre vonatkoz6lag.

l\ tan6csgyrilds a covlD szigorit6sai betart6s6val tartatik.


