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1. MélykútVáros

Önkormanyzat Képviseló-testülete

megíáígyalta a2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervet és
azt a haíározat mellékletét képező tartalommal j őváhagyja.

2. A Képviselőtestület megbízza a

polgármestert

és a

jegyzőt, hogy az óves közbeszerzési terwel kapcsolatos
további intézkedésekettegye meg.

Felelős: Kovács Tamás polgármester
Kónya Tímea aljegyző
Hatriridő: szükség szerint

Kovács Tamás s.k
polgármester

Kónya Tímea s.k.
aljegyző

Melléklet a 4612019. (II].26) Kt. számú határozathoz.
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