
cím:8251 zánka, Iskola u. 11
Telefonszám : 06-87 l 46a-ooo
E-mail: zankaph@t-online,hU

Kérelmező neve: Székely Gábor
Vállalkozói azonosító: 1o7 a7 oa7
cím: 8451 Ajka-Padragkút, Mikovinyi u. 2t
Telefonszám:
E-mail: szekelvqabo179@qmail,com

Tiszte|t ÖnkormányzatI

Azzal a kérdéssel fordu]ok ónökhöZ, hogy az Önök által üZeme|tetett strand területén
VattacUkrot Va9y pattogatott kUkoricát Vagy rnind a keltőt árulhassak. A helypénz
megtéritését haV] szinten készpénzben, vagy átutalással fiZetném köZös me9e9yeZeS
a apján, Popcorn árusítás csokis illetve tuttiJrUtii-s 2ű lenne, VattacUkorbó| pedi9
különbóZő ízűt árusítanék, A gépeknek minden tanúsítványa megvan/ arnit a megléVő
e-mail címre el is tudok küldeni. Ha erre igényt tartanak egész szezonra, iletve a
következő években is tudnék üzemeltetni.

Kezdés időpontja: JúniuS 15.

Befejezés időpontja: AU9usztus 31,

Várom válaszukat a megadott e-mai Cimre Vaqy telefonon.

TiSZtelettel:

sZékely Gábor
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