
Máre'lelkc Kb ség I'nlgármtswréln'il

33/2020. 0226.) Wlálélelke k. h — POLGÁRMESTERI H ATÁROZA'I'

lIcszámulú .. Baiai Hinni-ms r'umm l'urnncsnokság zme, évi tűzvédelmi tevéken gtrűl

Mmmm KÖ/eég Onkormúnyala Képv ch'v—lcsmlcíc'ncL nevében cliím'v Mátéwlkc KíS/cég
Puwgeinucsmo L. kutaszuófméddemrbl c'; a hwzd kapcsuh'udn'v eges lürxémek módos mmal
szóló 2011 m xxvm. tömény %. § (4) bekezdmehen kapni! mmalmaza's mm" —

ligydcmmcl n xmén hmm kvhvrdclcsóml VM wan—zu (m. n') Korm rendclclm.mmm a
kmnnzwírus cUeni xódckc 01 57616 2020. éw xu tmmben fbglnlmhm—(lz alábbi hmmmtm
huzom

Maradu— Kom, Oxlknrnmnyam Kémwch'ű—lestúlclének hdtúskoréhcndiána a Haji" Hmmm
Tf:/oltó Panmcxmvksag ZOH) éxi tűzvédelmi lex ékcnysúpéw'ü om bus/ámolóját al, ch'nmjcs . .Mmm elfogadom

do amim!
úgy Noémi polgármcsler

A hummzam értesül knonmm
— Num Nuémi polganmm
— hw um. [huba ]cgyó
— Nem ; wks m ('n—mg), lú'mhnpamncsnok

ML'IIÓRILC. 2020 maius Zö.

UA; ) WMX,K
Vag) Nnc'mí
pnlgúmxmn ?? ,xx" * v



Málélclkc Község I'nlgármeslcréthl

34/1111". (x . zn.) Vlálélelkc k.iih. - POLGÁRME. 'L'kl HNIÁROZAT
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Álfugó énő-kulcs 2 ml,; ' klvrmányzzl gy úti és gyermekvédelmi 'eladalaínzk
2019. évi cllmlz'lxúrl'bl
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gcunckxédclmi lcladamk 2019. m clla'lamról smm .ilíivgú mém . lelamim u család—
gcmmwlcn mm./lla. Illene a mm és gmmckiólcu k ,pnm he , mmjm a,. Wenlcszmvenn! clingudmu

llu indó: d/Unnü].
IL Jós. Nag) mum pulgármcexcr

A name/mm! énem! knonalml
— hag) Nucnu Mgáxmwm
— [mmm lbmwegym

— lcxübm Uá —K Lun Megyei Knm y [hmm SvaMis és G, imhnmuhl
Kecskemét,Mmmm; u 32.51

Minéwlkc 2020. mmm 26

HA.) L'L K
ngy Noénn
polgármeslcr


