Málúíclkc Község Polgá rmmcréwl

12/2112]. 01408.) Málélelkr k. iih POLGÁRVHLS I'ERI HATÁROZAT
—

Gyermekek nyári Mkuu-tc'se
A kutas/mak. dclcmm'l cc 4 huz/zi kapcsolódó egy:: mnémek módosílu nu 57616 201 éxi
(xxx m Inrxény 40 § (4) bekezdésében fogu]! felhumlmn ) korom km.—u —üg)c1cmmd a
xcezclxhcwu kvhndcwsvrm mm) 17/zuzl (! zox Korm. renddcuc. mlamml u kononmim
ulhzm 'dckc'l'xn')! gyako 2020. én XH. törvényhm l'uglnllakra —4/mábbi hmmm/alol Ivo/.mn'
!

x, onkm—nmnym minden Mmmm bummm. lukóhclhel rendelke/(v és
ólchudwcrucn a lelephlés'cn cm 043 éves mm Mmmm. ;. nyár] S/umdó alul!
(2021 mm— Hó! zum duguszlus' "mg: napi ogy/en mch'g uke/mm hmmíl.

msmmllmgló] niggcllcnm
r.:

m'

;

Hutt-xm belöhou
crmn'kck rsclc'hcn ;: nappali MgO/mos lannln'n
által
hmm
kiúlh'loll ma'/Olin bemutatása mmm

A

uu záró! il/

_—

?

A

mummy/m fcicldúsmg a/ ebéd

Önkormányza!
vvcrmck
duke/mem

oldósségórc a nemm

;
s
7

c'lclhmdúban Aonc'nú ehuclc cngudclwcn.

rólag normál aka/651 lvmosíl A normál uke/een) chem .gmm'v
." Onkommnyml himm'lam nem m.ua. dc u (Am?) mm

che—dm

::thu.

Vem mmm úlchlmÓsL ak. míg mi ' _ménybcn élkcnctc'tbcn
A
A

uinwgam '4/ Önkormánylul A 2021. éw www:

rés/em.

normmíx u terhére nyújua

szukscgm nwgzullapodámk megkmcscn'x! gmuluskodom

llmzuidn' Almmal

í'clclós' vág) Nocmi polgúmleskel

Mutálclkc. 2021 június 8
ugy—)

va

Nag) Nnc'mi
pm gármester

M métclkc Község Fulgirmnstcrélől
13/102 I, [VI.IJ8.) Málélclkc k. öh - POLGÁRMES'I ER! H A"! Á ROZA I'

Máléle!

'

nlgán'n Egvesülcn működési lámugntása

Múlélclkc KOLSCg f)!!knrmanymm KÉpuselL'v—tcsmménuk nexébcn c luú Máréíclkc Kú/Aég
A hona' kapcxnlúdó
Polgármesíuc d lmhm/uólhxódclcmnH
eges hint-mek módos L'm'vl
Múlu ZOH. cxi ("XXVIII (önön) 46. § (4) bckc7dóxéhen lapon lklhumhwlzús alapmu —
hgmemmcx u xca/s'Lmelwcr kihirdetem" és" xcs7élyhclyclí AIIICchchk Mályhalcpcmu
vóh'v 27 2021. (I 29 ) Korm xcndclclrc
alabbx halfxm/zum hozam
11

Vz'ncwlkc

mmeg (!nkmmánymn Kém ció-ms! műnek hatáskörében climxa a vu mmm
Pnlgárór [ig m leszól: mum s; u'xmogamskóm Mmmm Kauag Unkorm nyam
(mm—ln vunemtcmcndómnknde'wlz'xmngalúslhmlos'lmk.62021 én sulánmik dési

hcvúxclckícxhórc

mumus mum
mmm. Nug) Voémi mugúmmcr

Mmömlkn 2021. muim

x

x

M,

MKK—XX

Nag,) Nnmm
polgunncsxex

Mi!

