From: dr. Sajó Gyula polgármester Váckisújfalu
Sent: Friday, February 06, 2015 2:16 PM
To: Ecker Tamás
Cc: Szabados Adrienn
Subject: ajánlatkérésre javasolt társaságok

Galgamenti Víziközmű Beruházást Lebonyolító
és Működtető (Üzemeltető) Társulás
Ecker Tamás úr,
elnök részére
Tisztelt Elnök úr!
Hivatkozással a társulási tanács 2015. február hónap 05. napján tartott ülésén a
szennyvíz beruházás pénzügyi elszámolásának tárgyában hozott határozatra,
Váckisújfalu Község Önkormányzata a következő társaságokat javasolja és kéri
megkeresni ajánlatkérés céljából:

Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft ; Dr Bernula Pál /
email: bernula.kiss@t-online.hu
RnéAudit Könyvvizsgáló és Adótancsadó Kft; Rutainé Nagygyörgy Erzsébet /
email.: rnéaudit@invitel.hu
Record ’92 Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft; Feicht Ferencné/ email:
maria.feicht@rekord96.hu

Üdvözlettel:
Dr. Sajó Gyula
polgármester
Kérjük a jelen e-mail olvasási visszaigazolását. Ennek elmaradása esetén az emailt kézbesítettnek tekintjük.
Mentse az erdőket! Csak akkor nyomtasson, ha tényleg szükséges. Magyarországon évente 830 ezer
tonna papírt használunk, ez legkevesebb 10 millió fa életébe kerül.
Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, a nyilvános közléstől
védett, kizárólag a címzett(ek) számára szól! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek,
felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való
továbbítása, megőrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos és törvénybe ütköző. Ha Ön nem
címzettje az üzenetnek, úgy kérem, hívja fel telefonon vagy küldjön e-mail üzenetet a feladónak,
tájékoztatva Őt a téves címzésről, majd törölje a tévesen kapott üzenetet valamit annak összes csatolt
állományát a rendszeréből.

This message and its any attachment are confidential and may be legally privileged or otherwise
protected from disclosure! If you are not the intended recipient, please telephone or e-mail the sender
and delete this message and any attachment from your system. If you are not the intended recipient
you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other person.
Ce mail et les documents qu'il contient sont de nature confidentielle. Si ce message ne vous est pas
destiné, il vous est interdit de copier, de distribuer, ou d'employer autrement cette information. Si vous
avez recu ce mail par erreur merci de nous en informer par téléphone ou E-mail par retour, merci de
supprimer cet E-mail ou fax ainsi que les documents joints de votre systeme.

