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Tuva'bm huczúszú A*,mmm nius, elm szava/mm homme n/ elsó határozati _mmlmm
A Képvheh'v — mmm egyhxngúlag. 4 igen smxazmml. dlcnsmuxzm nm! a kuvukcmhznz'xmzmm hozza:

32/21119 (V.21.] h elk k !!
101 Mmmm jclcmés clfugxd a

"alám/a!
Minéwlkc ki;/ség nuku—anmmk Képuscki—ms'mlcm Mz'uétclke Kwsú
()nkmma'ny/ul gazdmm' mi mm zum éw cm— hclsu lecnuri uwcfogmu'.
iclsme'sl az cum—no. . ckmcgldelbcn cllugad'u

A h. iroznuól éncsul:
- klxonslml 1. Bug) Nem. pulgmnmucr
z. Pulucskui nme icgy/ó
3. Vmccm Audvlol Kn

ú.nzlplrtndi nom

Átfogó értékelés a helyi önkormány/nt gyermek lc'li
2018. cllmásánil

—

gy r—rmckvc'dclmi fcladnminah

Win nerní- Piukuvi ku nhnl ármk'swr: A/ elkcwu unynpm mmdcnh mcgkuplu
VAn-c kördcs. emu cm, hw/ászúláe _v cJolcgcmcsscl kapcsolatban?

lmáhbi hozzávx'vlzis. immlal mncs mén sum/ism bm" 1an elsó mum/ati mxuxmlm
A Képwelo' — Iolulcl egvhaugúlag. 4 igen smwzmml encmmwm náuül za kovetkezo
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