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Polgá@steri táiéketa|ó a! elózó ül& ót6 lórtént íontos.bb é*ményékról'
táúyálálrkról

Hajnal Gábor, Földoák kőzgiq Polqámost 6 a káiaszlÍóÍavádslomól ós 3 hozá kap6ol&ó
eg'€s lóNények módosiÉsánj szóló 2011 áM c)(xvlll' lóflény 46 s (4) bekézd'jsóben
foqlalt lelhátalmazás aláp]án, á MaqyáoÉáq Xománya áltál a v69órynóly2ei kihirdéléséól
saj{ó 40/2020' (lll'11.) Kományr€nd.lot álápján élBnd€[ vszób/hélrzétro lgkinl€í€l z

Földéák kóá'9 PrlqáÍmosléÍé a pdgám6bn Éjékoáaló az 6lő2ó ulés óta
tönént lonlosabb seményekól. láByálá$kól valáminl á l.jáí háláÍidéjú
há|á Írzálrk v ég B há] lásá ól lud ÓmásÚ l v6s'

Fóldeák kö*éq po|qámost6Íe
_ FÖLoákóíöldeák kózséoek jégyzój6

Földéák' 2020' ápnlis 29.
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FÖLDEÁK KÖzsÉG
PoLGÁRMESYERÉNEK
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&aándó Földéák köz.éq ta'bl2tomáql h.ly..taól

Hajnal Gábor. Foldeák kö2*g PoloámeslBÉ a kata*lrólavédélemról és a hozá kapcolódó
égyés lóNények nódosaiásánj szóló 2011 ry cxxvlll lóruóny 46' s (4) bákézdé&'b€n
Í€Llt íélhatahazás alapján. á Ma9yaoFzáq Kománya á[al a v6'élyh.lyzét kihi'!.lé$Íól
*óló 40/2020. (ll'1l.) KományÍendélel alapján ekéndelt ve*él''hdyzelE tekinlátt6l áz

Föld€ák kai2ség Polgámost6É a Fóldeák község kóend _
kózbáonsáq tÉlyzététó szóló bszámÓlól m€glárgyana an eroqadja'

Fóldéák közsa Polqám€slelo m.gkósen a Gndórcég élmúlt évb6n
Jéqléí n Unkájd' lovább' 6iédmény.s s.olgáldlt lFsil.slríván'

Foldeál kozs4) PolgáÍmes'eÍé
. Fö|d6á|_Üö]déá| tö^@d\ ]@tzo|.
' RondóÍkapilinvsáa Makó

Fóld6át,2020.p.li929'
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caongrád M.gy.l Kat.rtróíávód.lem 2019' ów rcn.tlo2ó b6ánoló]e

Hainal Gábor, Fóldeák közgjg Polgám.steÍ€ a kátaszlróíavédsl.mról ós á hozá kap6o&li
égFs tóryények módosltásáÍó! szóló 2011 évi c)o(VllL' löfoláÍy 46' s (4) bekozdésében
íoolá[ lélhálálmázás alapján. a Máqyáro6ág Kománya ánal a v€*ébnlgl'z€i kihird€téginól
szóló 40/2020' (lll11 ) XoÍmányrendebl alápján elrendelt v6zélyhelyzétÉ tékinle|lel áz

FÓldoál ló6é9 Pdgámsl.r a csongÍád Meoyoi Káiaglrólávédoloni lgazgátogig
széqéd i Kálászrófá Védélmi K nén d6llsé9é n é* 201 9 évb6n végEélt %kmaiféLádálailól vób
éves begámo]ójábán foqla [a kal 1U dom ásul vo*i'

' Fóheák kózséa Pohámésiélé
' Föheák_óft'd€ák kó^égék Jégyzó]é
_ FrB.áki Xözös ÖnkománFali Hiválal pén2ijgyi éa'
' csongÍád Méq}€i KalászÍóíávédélémi lqázgálGág szogédi KátászÍófávéd.lmi
K'éndehségo Makói Hiválás6 Tüzolló'parán6rclság (6900 Mákó' Vo,hand Ebbi téÍ 1' )
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