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Kisszőlős Község Ónkomán zatónak Képvi§elő-testülete

?_^Pr! !"g elftgadja Dabrony Kti*ég Önkornónyzat
(E48,J. Dalrolr, Malon u. l0.) aiónlatit és negréíelre

nnaua szdmáfa a Naglalásony, Béle tér 5 . szám alarli
inq:ll:n
ri:szűq! öhkarmdnyzata tulajdonál kepező !/l0

lulajdoni Wadól l. 000. 000,-Fr összegért,
Upyiselő-lestület lelhatalmazza á polgórmestert a
szi.ikséges,nyilatbzalolc aüs-véte li szerzadés alóínistira.
h'elelős : Alik István Imlgármester
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