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Tárgy: napirend elfogadása 

Szerencs Város Képviselő-testülete  a 2009. március  19-i  ülésének napirendjét  az alábbiak
szerint fogadja el: 

Napirend:

1.) Tájékoztató a bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés helyzetéről és jövőjéről 
Szerencs városban    
Előadó: Bodnárné Göndör Magdolna  osztályvezető 
Tárgyalta: Ügyrendi és Oktatási Bizottság  
 

2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról     
Előadó: dr. Bíró László címzetes főjegyző 

3.) Egyebek 
- Javaslat az ünnepi testületi ülés időpontjának megváltoztatására  

- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása

- Előterjesztés az iskolai és óvodai beiratkozások időpontjainak 
meghatározásáról a 2009/2010-es nevelési évre és iskolai tanévre vonatkozóan 

- Előterjesztés a 2009/2010-es tanévben indítandó osztályok és csoportok 
számáról, valamint az alapfokú művészetoktatás szervezéséről 

- Előterjesztés a Zempléni TISZK-ben fizetendő hozzájárulás összegének 
elfogadásáról, valamint a képviseletről

- Javaslat a Megyaszó község önkormányzatával megkötött zeneművészeti 
oktatás ellátásáról szóló megállapodás módosítására

 
- Javaslat az alapfokú művészetoktatási intézmény eszközfejlesztési 

pályázatának benyújtására, támogatási és fenntartói nyilatkozat kiadására

- Pályázat benyújtása a 8/2009. ÖM. Rendelet alapján, bölcsődék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztésére 

- Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésére 



- Javaslat az oktatási intézményekben fizetendő (étkezési) térítési  díjakról szóló 
rendelet kiegészítésére

- Munkabér-hitelezés változása

- Előterjesztés a Foglalkoztatási Terv elfogadására 

- Előterjesztés a szemétdíj kompenzációról szóló rendelet elfogadására 

- Szerencs Város Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben 
fizetendő térítési díjak meghatározása 

- Előterjesztés Szerencs, Csalogány u. 58. szám alatt létesült LIDL-áruház által 
felajánlott vízközművek közterületi szakaszának elfogadására 

- Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen külterületek 
elidegenítéséről szóló 15/1998. (VI.24.) rendelet módosítására

- Előterjesztés az „R” épület értékesítésre történő kijelölésére 

- Javaslat a volt cukorgyári raktár kezelői jogának átadására a Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság részére 

- Előterjesztés a TRT módosítására a Tatay Zoltán Sportpálya területe 
vonatkozásában 

- Előterjesztés az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati
Társulás jogi státuszának és alapító okiratának módosítására 

- A Bocskai István Amatőr Csillagászati Egyesület területigénylése vonatkozó 
előterjesztés megtárgyalása 

- A helyi közbeszerzési rendelet megalkotása

4.) Különfélék

K.m.f.

 (dr. Bíró László  sk.)             (Rónavölgyi Endréné  sk.)
                      c.főjegyző                         polgármester

(Suskó Viktor  sk.) 
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles: 


