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282o2o'(lll'27') sáMÚ HAÍÁRozAÍ^

Axépvis.ló{esrobt2020' Dárcius 27j- End*lvoli' nyalt _ ülésénék n.piEndF

Hajnal Gábor' Fóld€ák közsóg PolgámestoE a kat sáróÍavódolom.ól ós á ho2á kapGolodó
€gyés lóNények módositásáÍól *óló 201] évi cxxvlll' lóíény 46 s (4) békezdésébén
fogláfi 

'é]hata 
mazás alapján, a MagyarcÉág Kománya á]iál a v€9ólyh6l'2et kihiÍdelégj'ól

9dó 40/2020' (ll]'11') Kományrendébt alápján éléndeL| v62é'hélr2otre |ekirteltél a2

1J Fóldeáki Gyemekmo$ly óVodáb.r Íendkivü i szünel elrendelé$

Fóldeák. 2020 március 27'



FÖrDEÁl( l(özsÉG
PoLGARMESIERÉNEK

2l2o2o.1lll.27'} szÁ Ú HAÍÁRoZAÍA

Á2 aldt- ós veoyoíbiíoísálot ÉBzó'cíetó tóm.gs mgber.g.dé.t olo2ó
humániáNány mógólózés., ill.tw kóvó|lozmé.yoln.k.lhá.ft&. Fóldéák
kóÉég polgáÉi .gó*a!émt ó. ók{óné* fr.Eóvá3. étd.lób.n Föld.á*
ktÉégben szoksags l ó'tedóser.ól

Hájnal GáboÍ Fóldéák kóaég Polgámást6E á kálasz'ófavédolomÍól és a hÓzá kápGdódj
6gys töÍónyék módosílásán'l szób 2011 évi c'ryll' lódé.y 46. s (4) békddésébgn
loqláh 

'élhaiálmaás 
alapján' a Magyarceig Kománya á(ál a vos4lyhevzel kihiÍdet('*ól

g'k' 40/2020 (lll]1 ) KÓmány@nde|el a]ápján éllendéh vegélyhélyzétE |akinléfiél áz

Fi'ldeák Xóé€i Önkomány2al Képv seE |esl! ele Fóldeák kóéeg po]gámesle.e
1/202o'(lll'15') polgámés16li hálábzia vis%voná* miáfi így6l6mm.l
MagyarBzfu helyiónkományzataiíil 9óló2011 éVicl/"xxlx tóryény 13.s (1)
bgkázdB 6. pÓnli'ban |ooalraka. íennládói jookolébén .ljáNa m.giároyáhá á
Fökl6ák| Gyémékmo$]y Óvodában BndkivÜli sziinét ékéndd&óB voná1toá
elólélészlésl és a2 álábbi halár2alol h@a:

róE.ák köBag Pd!Émét Íalól
6922 Fóldék szenl L lét 1'

e roil:Ío deák@íddéak hU Té : 62524092

A xépü*ló.leslokt 6 FÖldeáki Gy.m*msdy Óvodab.n (6922 Földsák,
zárda U' 22' ) Fndkivúli gljn.tá Bnd.l.l2020' máEiu6 30. EpÉtól & álábblál

Á'n .z ésetÉ' ha a gy.rm.k.k otthonl félüqy.leté ném trlgoldhíó á Fóld.áti
Gy.m€knGoly ÖWd. 2o2o. trúÉiu3 30. nadrnól tedódl'en üoyelélel Lí'
k]scsopodos félúgyelel€t binosit a Fóldéák, zárda ul€ 22' ul€i sákhovén mind.n
hétkóz.áp 06'00_16.30 ó6 ld.&r.
Az ingy.nés kaaatlcáétésE iogo5ull óvoda6ok, és ándánG i.ko|ás tanula*
É'ér. Já|dnml sztllói igény 34Ílíl d ítezall tarít&l dí|ar fz.tó óWdá6or'
& általáno3 l.*ol& i.íu|ók É*ére á Feéáki Gyém€kmcoly ov@J (onytts
nindén h&közn.p 1'l '30_'13.00 óB közön biíoslt l.h.t&ó!pt.2 .b&l elvheléc
Éréhordót (táÉlódobdt) ! koíyh. n.m bláGÍ' .nól mlídonkinék sa|át
magának kéll qo.doskodnaa.

Az lngy.nos kö2&k á.t&É logGut bólcaódébe járó gy.@t.k Íáeár!
flám|nt 320ló| lgány srlnt az élt z&i téríési dij.t trz€tó bölc6ódób. látó
qryérekek É3.éE á Fóldéák' VfuáÍh€lyi u' ,1' sám alalt nokódleten Babaadé
nind.n hóltóaáp 1 í,Í'-l3.0o ó6 kózÚn biaoslt léhélóségEr .z.béd .lviteiérc'
áelhordót (tárclódoboá) az Intézmétry nén biío.lt' áííól niÓdóílfuék ..j&
ma9ának k.ll gondGkodni.'

A koÍlálo2ó inlézkedések visszavonásb éBények'



FÜld.ák köEóg Polgám..bÍélól

e_milJo déák@íÓ]déak.hu Te : 6z52irj92

- Fóidéák kózgjg po|gám8ster€
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aóldeáki Gyomekmcdy ÓVodá_ Foldeáki Návay Lajs Á[a ános lskolá

Fóldéák 2020 óáÉ]Ús 77

felhalalmae á polgám€sien á gÚkglgás inlézk6désé&

máÍc]us 29' napián 24'00 óÉkol lép háiálvba'


