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sztiks6ges a csatfakoz6s, ezt ig6nvli a falu lakoss6p;a,

v6lem6nye
r6s:zorul6k is
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Piller Ferenc ki

k6rdezte, hogy van-e valamiJyen szelekt6l6s a
zat elblr6l6.sa
alapj6n),vagy alijelentkezik az megkapja, mint a Laval
6vben.

eseteben (p6ld6ul1ov

Holczer BalSzs
olyanok jelentkeznek,
jogosult volt16.

ter irr hozzitette, hogy a tavalyt 6vben is lett volna
a pLlyizatt kiir6s felt6teleinek nern feleltek volna

Ll6,s, ha

de mindenki

Szinesi Erna aljegyz6 asszony elmondta, hogy els6 l6pi:sk6nt
a p6\y6zata,t lI beadnia az
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dszer sz6rnit6sa alapj6n, mely k6t mutat6 t vizsgillva

jogosult a kcizponti
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napirendi pontot rnegtfugyalta es a napirenddel
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Ig6nyelt tizelS: 18 m3 kem6ny lombos
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Szenger Istvdn B6tint

dont6st, de kozben vd
olyan illapotban, hogy

tudiik v6llalm

^zert

az

Szinesi Erna aljegyz6

ir klrdezte, hogy a TOp-os pilyilzatra ho,ztak kor:ibban egy
a kozbeszerz3,si e\6t6s. 6s a p6Iy6,zat el6k6szit6se
nem volt
lehetett voLna inditani. A kozbe szerz6d6,st lebonyolitci i e
, .hogy nern
zeg6tt, amtt egyeztettek ilyenkor viLssza kell vonni vag,y
a teend6.
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zony v6lasz6ban elmondta, hogy rijr:a meg kell versenyezte

sziiks6ges.
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ellen6re sem ielen
Szenger Istv6n B6lint

pontra nem volt,
teshileti rii6st 18:14

hogy a vizelvezet6 p6ly6zat kivite,lez6je tobbszori
k6tte, hogy egy felsz6lit6s keniljon kikri{d6sre.
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k6pvisel5 -

r6szv6telt es az aktiv
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