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HUMPPILAN KUNTA

Päivämäärä Pykälä

7.6.2021

Kunnanjohtaja

212021

W2

Asia,
jota päätös
koskee

Tienvarsimainospaikan vuokraaminen: W2 (Toinen mainospaikka
pohjoispuolella Forssasta saavuttaessa Lasitehtaan alueelle)

Asianosaiset

Hum

Selostus
asiasta

Vuokrataan Cafe Lasikellolle / Anna-Maria Lehikoinen ko. mainospaikka
(yksi puoli mainospaikasta) toistaiseksi voimassa olevana 12OO eur / vuosi
alv 0

Perustelu

Hallintosääntö 26 $

Päätös

päätä n al lekirjoittaa ko. vuo krasopi muksen An na-Ma ria Lehikoisen kanssa
hintaan 1200 eur / vuosi (alv 0)

an kunta / Anna-Maria Lehikoinen

Allekirjoitus

JyWa rkkinen
Kunnan
Tiedoksi

Asianosaiset Tekninen toimi Taloushallinto
Oikeus
hankintaoikaisuun tai
oikaisuvaatimukseen

päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta
äifa funnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.

[]

[X ] oikaisuvaatimusohje tai valitusosoitus liitteenä

Oikeus hankintaoikaisuun tai oikaisuvaatimukseen hankintalain 25 $:n
muka isissa, kansa liset kynnysa rvot al ittavissa ha n ki n noissa

[]

I

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
60.000 € tavarat ia Palvelut
400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
150.000 € rakennus- ia käyttöoikeusurakat
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HUMPPILAN KUNTA

PAATOS
Päivämäärä Pykälä

Kunnanjohtaja

7.6.2021

KAISUVAATI

M

212021

USOSO ITUS

Tähän päätökseen tyytymätön voitehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös on kohdistettu taijonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus
perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatim usviranomaiselle ennen oikaisuvaatim usajan päättym istä.
OI KAI SUVAATI MU SVI RANOMAI NEN

Humppilan kunta
Kisakuja 2
31640 Humppila
KAISUVAATIMUSAI KA JA SEN ALKAM I NEN
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen
tiedoksiantotod istukseen merkittynä aikana.
OI

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan,
katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös
on asetettu yleisesti nähtäväksi Humppilan kunnan verkkosivuille.

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.
Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä.

pÄÄTöxsEN NÄHTÄVÄKSI ASETT
28.6.2021
TIEDOKSIANTO ASIANOSAISELLE
18.6.2021

MI N FN KI.JNNAN VERKKOSIVUILLE

