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szer:v alapftasiira, dtalakftiisiira, megsztintet6s6re jogosult szerv:

egnevez6se: Sziksz6'V6ros 0nkormdnvzata

sz6khelye: 3i800 Sziksrz6, Kdlvin t6r 1.
szeru joeel6d kol
V6ros 0nl<o:rm6nyzata

3800 Sziksz6, Szent Anna rit 6.

Koz

3. A k,Slts6gvet6si szerv irdnyftdsa, feliigyelete
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