
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 

 

 ZÁRT HATÁROZATAI 

2021. év 

 

Száma: Címe: 

1/2021. (I.5.) a Szolnok TV Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára  

2/2021. (I.5.) a Szolnok TV Zrt. cégvezetőjének kinevezéséről  

3/2021. (I.5.) a Szolnok TV Zrt. Alapszabályának módosításáról  

9/2021. (I.22.) az 55 év felettiek részére biztosított garzonlakások bérbeadásáról  

10/2021. (I.22.) a fiatalok házában lévő szociális bérlakások bérbeadásáról 

11/2021. (I.22.) a fiatalok részére biztosított garzonlakás bérbeadásáról  

19/2021. (I.28.) szociális helyzet alapján szociális bérlakás bérbeadásáról  

20/2021. (I.28.) nem szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakás bérbeadásáról  

28/2021. (II.1.) a Szolnok, Vízpart krt. 16435/17 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 

vonatkozó pályázat elbírálásáról 

29/2021. (II.3.) a „Vállalkozási szerződés keretében a Katona József utcai szegregátum 

infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges kivitelezési feladatok 

elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról  

30/2021. (II.3.) a „Szolnok Megyei Jogú Város területén közművek építése, 

helyreállítása esetén a közút bontásával, helyreállításával kapcsolatos 

szakfelügyelet biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról  

36/2021. (II.5.) a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsága tagjának 

megbízásáról  

37/2021. (II.12.) A SZOLLAK Kft. felügyelőbizottsága tagjának lemondásáról és új 

felügyelőbizottsági tag megbízásáról 

38/2021. (II.12.) A Szolnok TV Zrt. felügyelőbizottsága tagjának visszahívásáról és új 

felügyelőbizottsági tag megbízásáról 

45/2021. (II.15.) Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky út menti 4861/3 hrsz-ú, 748 m2 nagyságú, 

„kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan önkormányzati 

tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedések megtételéről  

50/2021. (II.24.) Papadopulosz Haralambosz Sándor részére krízishelyzet alapján 

méltányosságból bérbe adott bérlakás ismételt bérbeadására irányuló 

kérelmének elbírálásáról  

51/2021. (II.24.) Szolnokiné Jaczkó Xénia részére krízishelyzet alapján 

méltányosságból bérbe adott bérlakás ismételt bérbeadására irányuló 

kérelmének elbírálásáról  

58/2021. (II.25.) önkormányzati érdekből történő lakás bérbeadásáról 

60/2021. (II.26.) a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsága tagjának 

visszahívásáról és új felügyelőbizottsági tag megbízásáról  

82/2021.(III.29.) a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének 

betöltésére beérkezett pályázatok véleményezéséről  

87/2021. (III.31.) az 55 év felettiek részére biztosított garzonlakás bérbeadásáról 

88/2021. (III.31.) a fiatalok házában lévő szociális bérlakások bérbeadásáról  

91/2021. (IV.1.) a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére 



kiírt pályázat elbírálásáról  

92/2021. (IV.1.) a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének 

betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról 

128/2021. (IV.27.) a „„Szolnok Vár! – Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése” 

TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 projekt keretében megvalósuló 

kiállításhoz kapcsolódó egyedi installációk, multimédiás és egyéb 

interaktív eszközök beszerzése, kapcsolódó gyártmánytervek és 

végleges kiállítási tartalmak elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 

149/2021.(V.18.) a fiatalok házában lévő szociális bérlakás bérbeadásáról 

150/2021.(V.18.) a „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

visszavonásáról 

151/2021.(V.18.) a „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

visszavonásáról 

167/2021. (V.25.) a víziközművekkel kapcsolatos döntésekről 

180/2021. (V.31.) TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Korlátolt 

Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntések meghozataláról  

181/2021. (VI.2.) Pekár Sándor részére krízishelyzet alapján méltányosságból bérbe 

adott bérlakás ismételt bérbeadására irányuló kérelmének elbírálásáról 

182/2021. (VI.2.) Sárkány Tiborné részére krízishelyzet alapján méltányosságból bérbe 

adott bérlakás ismételt bérbeadására irányuló kérelmének elbírálásáról  

186/2021. (VI.4.) „Szolnok Családbarát Munkahelye” cím adományozásáról 

 

 


