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4/2019.  

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 2019. március 25-én soros nyílt ülésén. 

 

 

Az ülés helye:             Városháza 

 földszinti tanácskozóterme  

 

 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné  elnök                 

 Havancsák Piroska 

 Schultz Gábor  bizottsági tagok   

 

Távolmaradását bejelentette: 

Duma Zsolt  

Szűcs Judit   bizottsági tagok  

 

 

Jelen volt még:  Csepreghy Elemér   alpolgármester 

  Szénási István   alpolgármester 

  Szabóné Faragó Julianna  aljegyző 

  Zatykó Attila   költségvetési irodavezető-helyettes  

                           Majorné Balla Ildikó          főtanácsos 

  Jankó Erzsébet   Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője 

                           Farkas Károly                     Központi orvosi ügyelet vezetője 

                           Szabó Henrietta                  EFI munkatárs 

                            

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Tisztelettel köszöntöm az Ügyrendi, Kulturális és 

Szociális Bizottság megjelent tagjait, Alpolgármester urakat, Szabóné Faragó Julianna 

aljegyző asszonyt, valamint a meghívott vendégeket.  

 

A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Duma 

Zsolt bizottsági tag későbbre várható. Szűcs Judit bizottsági tag távolmaradását 

bejelentette.  

 

Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok 

megtárgyalását. 
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Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Napirendi pontok elfogadása   

 

45/2019. (III. 25.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

2019. március 25-i soros nyílt ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. Működésre átadott központi orvosi ügyeleti feladat 

ellátás és pénzeszközök felhasználásának értékelése, az 

OMSZ délalföldi regionális mentőszervezetének 

beszámolója alapján  (Kt. 2. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

 

2. Az EFI beszámolója a 2018.évi tevékenységéről (Kt. 

4. sz. előterjesztése) 
 Előterjesztő: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

 

3. A fürdő 2019. évi  nyitvatartási rendjéről, belépőjegy 

árakról és a Büfé üzemeltetési lehetőségéről    (Kt. 6. 

sz. előterjesztése) 

  Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

4./ A Hősök tere 4-6 sz. alatti ingatlan vagyonkezelésbe 

adott ingatlanrészének közös költség viseléséről szóló 

együttműködési megállapodás (Kt. 14. sz. 

előterjesztése) 

 Előterjesztő: Zsótér Andrea vagyongazda 

 

5./ Csanád vezér Általános iskola és a Békés megyei 

Szakszolgálat átszervezésének véleményezése (Kt. 18. 

sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

  

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Működésre átadott központi orvosi ügyeleti feladat 

ellátás és pénzeszközök felhasználásának értékelése, 

az OMSZ délalföldi regionális mentőszervezetének 

beszámolója alapján (Kt. 2. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: A beszámoló az előző évi tevékenységet tartalmazza. 

Köszönet, a mentőszolgálat vezetőinek, dolgozóinak a probléma mentes munkáért és a 

feladatok magas színvonalú ellátásáért.  
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A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 

szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat feladatellátásáról és a pénzeszközök 

felhasználásáról szóló 2018. évi beszámolójának elfogadására javaslat 

 

46/2019. (III. 25.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

„Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat 

feladatellátásáról és a pénzeszközök felhasználásáról szóló 

2018. évi beszámolót elfogadja.  

 

A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a 

feladatot ellátó szakembereknek az ügyeleti szolgálatban 

való elismerésre méltó feladatellátásért, valamint az 

Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális 

Mentőszervezetnek a hatékonyabb munkavégzés 

érdekében kifejtett együttműködésért.  

 

Határidő: értesítésre: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. március 28. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Az Egészségfejlesztési Iroda beszámolója a 2018. 

évi tevékenységéről (Kt. 4. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Nagyon sok munka van benne, amennyire tartottunk tőle 

annyira áldásos a tevékenysége. Minden városi megmozduláson és a környékbeli 

településeken is jelen van az EFI. 

 

Van-e valakinek kérdése, véleménye? 
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Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, 

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Az Egészségfejlesztési Iroda 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadására javaslat 

 

47/2019. (III. 25.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Egészségfejlesztési Iroda 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a 

feladatot ellátó szakembereknek elvégzett munkájukért.  

 

Határidő: értesítésre: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. március 28. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A fürdő 2019. évi nyitvatartási rendjéről, a 

belépőjegy árakról és a Büfé üzemeltetési 

lehetőségéről (Kt. 6. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A nyitvatartási idővel és a jegyárakkal is egyetértek.  

 

Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

J a n k ó    Erzsébet ügyvezető: 2019.évben 2.000.000,- ft-ot biztosítunk a büfé 

helyiség rendbe tételére. 

 

Tárgyalásokat folytatunk Rácz Róberttel a büfé üzemeltetésével kapcsolatosan. Azt az 

ígéretet kaptuk, hogy kibérli és azóta folyamatosan tárgyalunk. Van még egy 

magyarbánhegyesi vállalkozó, Taját János Magyarbánhegyesen üzemeltet egy kocsmát 

ill. egy orosházi vállalkozó. Taját János várja a visszahívásomat.  
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C s e p r e g h y    Elemér alpolgármester: A büfével kapcsolatosan annyit tudok 

mondani, hogy ott csak a falak állnak, nincs csempe, padlólap, vízvezeték, meleg víz. A 

2.000.000,- ft benne is volt a költségvetésbe és ezt nekünk kell rendbe tenni, mert aki ott 

szolgáltat annak nehéz úgy, hogy azt is neki kelljen megcsináltatni.  

 

Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati 

javaslattal, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Borostyán kemping és strandfürdő 2019. évi nyitva tartási rendjére és 

belépőjegy árainak elfogadására javaslat 

 

48/2019. (III. 25.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Borostyán kemping és strandfürdő 2019. évi 

belépőjegy árait a határozat mellékletében a Kalocsa Róza 

Kft. javaslata szerinti tartalommal és összegekkel állapítja 

meg. 

 

A Képviselő-testület a fürdő nyitvatartási rendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

Nyitvatartási időszak meghatározása 

- Camping és gyógymedence: 2019. április 15-tól-2019. 

november 3-ig. 

- Strandfürdő: 2019. június 1-tól-2019. szeptember 1-ig. 

Napi nyitva tartás: 

 2019. június 1- 2019. szeptember 1-ig :  

H-P.: 10.00-19.00 óra (huzamosabb meleg idő esetén 

20.00 óráig) 

Sz-V.: 9.00-19.00 óra  (huzamosabb meleg idő esetén 

20.00 óráig) 

 2019. április 15- 2019. május 31-ig:  10.00-19.00  

 2019. szeptember 2-2019. november 3-ig : 10.00-

19.00 

 

Az árjegyzék és a nyitvatartási rend közzétételével 

megbízza az üzemeltető Kalocsa Róza Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét. 

 

Határidő: közzétételre: 2019. március 31., nyitásra értelem 

szerint 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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 Jankó Erzsébet üzemeltető vezetője” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. március 28. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Borostyán strandfürdő szolgáltatási színvonalának emelése érdekében a 

főépületben elhelyezkedő büfé épületrész megkezdett felújításának befejezésére javaslat 

 

49/2019. (III. 25.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Borostyán strandfürdő szolgáltatási 

színvonalának emelése érdekében a főépületben 

elhelyezkedő büfé épületrész megkezdett felújításának 

befejezéséről dönt. 

A felújítási munkák befejezésére és a beépített berendezési 

tárgyak beszerzésére bruttó 2.000.000.- forintot biztosít a 

2019. évi költségvetésében. 

A munkálatok megrendelésével és a vállalkozói szerződés 

aláírásával megbízza a polgármestert. 

Amennyiben a büfé üzemeltetésére 2019. április 15-ig 

külső vállalkozóval nem kerül szerződés megkötésre, úgy 

azt az önkormányzat Napközi Konyhája látja el. Ez 

esetben a nyitáshoz szükséges valamennyi engedélyt, 

hozzájárulást legkésőbb 2019. május 30-ig meg kell 

szereznie a büfé üzemeltetőjének. 

 

Határidő: munkálatok befejezésére: 2019 május 10.,  

             nyitásra 2019. június 1. 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 
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Határidő: 2019. március 28. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Hősök tere 4-6. ingatlan vagyonkezelésbe 

adott ingatlanrészének közös költségei 

viseléséről szóló együttműködési megállapodás 

(Kt. 14. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A tavalyi határozatot visszavonjuk, erről szól az 1. sz. 

határozati javaslat. A második határozati javaslat pedig, az együttműködési 

megállapodás megkötéséről. 

 

Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki egyetért az 1. sz. határozati 

javaslattal, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Határozat visszavonására javaslat (369/2018. (XII. 23.) sz. kt.) 

 

50/2019. (III. 25.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete arról dönt, hogy a 369/2018. (XII. 23. ) sz. kt. 

határozatát visszavonja. 

 

                                                Határidő: értesítésre azonnal 

   Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. március 28. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
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Tárgya: Békéscsabai Tankerületi Központtal kötött együttműködési megállapodásra 

javaslat 

 

51/2019. (III. 25.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 4-6 számú 

ingatlannak a Békéscsabai Tankerületi Központ részére 

vagyonkezelésbe adott ingatlanrész közös költségeinek 

viseléséről a határozat melléklete szerinti együttműködési 

megállapodást köti. 

 

   Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.  

 

   Határidő: azonnal 

   Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. március 28. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Csanád Vezér Általános Iskola és a Békés 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

átszervezésének véleményezése (Kt. 18. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Ez az előterjesztés arról szól, hogy az Általános iskolát és 

a gimnáziumot egy vezetés alá szeretnék helyezni. Ennek anyagi és humán erőforrás 

gondoknak a megoldása lenne a lényege. 

 

Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: Arról tudom tájékoztatni a bizottságot, hogy a 

gimnáziumban már végig folytak a véleményezési eljárások és minden egyes  

véleményező szerv támogatta, hogy az általános iskola beolvadása megtörténjen a 

gimnáziumba.  

 

S z é n á s i    István alpolgármester: Az iskolatanács 3 igen szavazattal elfogadta a 

gimnáziumnál, az általános iskolánál a szülői munkaközösség egyhangúlag fogadta el a 

fúziót.  
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V a r g a    Gusztáv polgármester: Tartottunk az általános iskolánál egy szülői fórumot, 

ahol részt vett Bánki András tankerületi igazgató úr, Havancsák Piroska  és a szülői 

közösség minden tagja. Erre a fúzióra azért van szükség mert így látjuk a gimnázium 

megmaradását biztosítottnak. Ezzel az egybeolvadással a járás legnagyobb köznevelési 

intézménye jön létre kb. 600 tanulóval és sok pedagógussal. Egy nagy intézményt 

másképpen kezel az irányító szerv is és a szakma is. Illetve több probléma, ami most 

megvan a két intézmény vonatkozásában, ezeket orvosolni tudja ez az egybeolvadás. Az 

általános iskolának a névválasztással volt a probléma, mert szeretnék, hogy a Csanád 

Vezér név megmaradjon. A tagintézmény nevében szerepelni fog, hogy a Csanád Vezér 

általános iskola tagintézménye lesz a gimnáziumnak. 

A gimnázium egy nagy korszerű épület ahol jobb helye lenne a Pedagógia 

Szakszolgálatnak. 

Nekünk jó lenne, ha mihamarabb elköltöznének onnan, mert a Védőnői Szolgálatnak a 

felújítás idejére ki kell költözni, ez pedig egy megfelelő hely lenne.  

 

H a v a n c s á k    Piroska biz. tag: A mai napon vonult ki a Tömb 2000 Kft. azoknak a 

tantermeknek, folyósoknak a festésére, amit a Szakszolgálat fog majd igénybe venni. 

Azt gondolom, hogy ezen a héten be fogják fejezni. Ezek után Dávid Ilona főigazgató 

asszony fogja megmondani azt, hogy melyik az a nap, amikor szüneteltetik a 

Szakszolgálat munkáját az ő költözésük miatt. A tornateremnek a régi épület részén 

ahol volt két idegen nyelvi labor, két szaktanterem lesz teljesen elkülönítve a 

gimnáziumi résztől, amit a Szakszolgálat igénybe fog tudni venni. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A két intézmény új neve Mezőkovácsházi Hunyadi János 

Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti iskola és Kollégium.  

 

H a v a n c s á k     Piroska biz. tag: Mindkét iskola rövid neve: Mezőkovácsházi 

Hunyadi János Nevelési Oktatási Intézmény, magának az általános iskolának a 

tagintézmény neve lesz a Mezőkovácsházi Hunyadi János Nevelési Oktatási Intézmény 

Csanád vezér Általános iskola tagintézménye. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki 

egyetért az 1. sz. határozati javaslattal, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

és Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

átszervezés véleményezésének elfogadására javaslat 

 

52/2019. (III. 25.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Békéscsabai Tankerületi Központ által 
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fenntartott a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Békés Megyei 

Hunyadi János Gimnázium, Alapfokú  Művészeti Iskola 

és Kollégium átszervezését mint működtető önkormányzat 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján 

véleményezte. 

Az önkormányzatnak az átszervezéssel kapcsolatos 

véleménye kialakításához minden szükséges információ 

rendelkezésére állt.  

A véleménye kialakítására legalább 15 nap biztosítva volt. 

A Képviselő-testület egyetért a Mezőkovácsházi Csanád 

Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

beolvadásával a Békés Megyei Hunyadi János 

Gimnázium, Alapfokú  Művészeti Iskola és Kollégium 

intézménybe. 

Egyetért az intézmény új nevével: Mezőkovácsházi 

Hunyadi János Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium, rövid neve: 

Mezőkovácsházi Hunyadi János Nevelési-Oktatási 

Intézmény 

Egyetért továbbá azzal, hogy a Mezőkovácsházi Csanád 

Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az 

új intézmény tagintézményeként működjön tovább 

Mezőkovácsházi Hunyadi János Nevelési-Oktatási 

Intézmény Csanád Vezér Általános Iskola Tagintézménye 

néven. 

  

Határidő: a Békéscsabai Tankerületi Központ értesítése 

azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv 

               polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2019. március 28. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a 2. sz. határozati javaslattal, 

szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye 

Hősök tere 6. szám alatti ingatlanból való elköltözésével és a telephelye 

megszűnésével egyetért 
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