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1.: Düí.tán §lllidí§§ kó3!r1}iag
pr*íiklzása grúdcrrei,
oldblosés kialtkriá§;i] &ifnöú{ér§et.
kiagó§zilő kózi tbltirnrrrikával^
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!'ó ílt 29,

KöLTsÉ,GvETns

A munka ryegr!9r,ezése; Zánka. Sz,ólóheg_vi uíak karbantartási munkái,

'ié§Z.,rrl- 
2014 augusztus havi árszinten.

1 -i Dun,r'rrr elteíilett kóanvag
profiltlzása gréderrel,
ol dalesés kialakítása tómölítéssel.
kicgószítő kézi földmunliár,al,
lefolyási pontok kialakítása.
a felásleges föld elszállításával i5 nep cca 2.910 ln3 1,550,{,|00,-

A költségvctés adó nétküti összege: 1,550,000,-

AF.\:21 ",,o {18..500.-

A költségvctés adó\,al emell össz"ege: 1,968,500"

Keszthel,s. 2014 augusztus 14.

Rákticzi u.3.

Tel, : 00-36-83-31 1 -934

30-2_398-100
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