Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése zárt ülésének
HATÁROZATAI
2017.
Z-1/2017. (I. 26.)

a „Szolnok Város Ifjúsági Díja” adományozásáról

Z-2/2017. (II. 23.)

a víziközművekkel kapcsolatos döntésekről

Z-3/2017. (II. 23.)

a Tiszaligeti Strandfürdő területén komplex fürdőfejlesztés
megvalósításához szükséges intézkedések megtételéről

Z-4/2017. (III.30.)

a víziközművekkel kapcsolatos döntésekről

Z-5/2017. (III.30.)

a Szolnok Városfejlesztő Nonprofit Zrt. vagyonhasznosításával
kapcsolatos előterjesztés két fordulóban történő tárgyalásáról

Z-6/2017. (III.30.)

Szolnok, Városmajor út 32 szám alatti 774/4 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó pályázati eljárás elbírálásáról

Z-7/2017. (III.30.)

a Szolnok, 774/4 hrsz-ú ingatlanból kialakuló ingatlanokkal
kapcsolatos intézkedések megtételéről

Z-8/2017. (III.30.)

a Tiszaligeti Strandfürdő területén komplex fürdőfejlesztés
megvalósításához kapcsolódó határidő módosításról

Z-9/2017. (IV.27.)

az ALFA-NOVA Kft. által megfizetett koncessziós díj terhére 2017.
évben végzendő felújítások, beruházások meghatározásáról

Z-10/2017. (IV.27.)

a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. vagyonhasznosításával
kapcsolatos döntések meghozataláról II. forduló

Z-11/2017. (IV.27.)

termőföld vásárlással kapcsolatos
fordulóban történő tárgyalásáról

Z-12/2017. (V.25.)

a Szolnok belterület 19055/40 hrsz.-ú, Szolnoki Ipari Park Kft.
tulajdonát képező ingatlanra vonatkozó jogügylet jóváhagyásáról

Z-13/2017. (V.25.)

a Szolnok, Tiszaligeti Strandfürdő területére kiírt pályázat első
fordulójának elbírálásáról és a további szükséges intézkedések
megtételéről

Z-14/2017. (V.25.)

a víziközművekkel kapcsolatos döntésekről

Z-15/2017. (V.25.)

a „Kálmándi Mihály-díj” 2017. évi adományozásáról

kifogás

elbírálásának

két

Z-16/2017. (V.25.)

települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmének
elutasításáról szóló határozat ellen benyújtott fellebbezés
elbírálásáról

Z-17/2017. (V.25.)

a Szolnok Televízió Zártkörűen működő Részvénytársasággal
kapcsolatos döntések meghozataláról

Z-18/2017. (V.25.)

a Szolnok Televízió Zártkörűen
vezérigazgatójának megválasztásáról

Z-19/2017. (VI.29.)

a 2017. évi Ezüst Pelikán Díj adományozásáról

Z-20/2017. (VI.29.)
Z-21/2017. (VII.27.)

a 2017. évi „Szolnok Díszpolgára” cím adományozásáról
a szolnoki 0937/147 hrsz.-ú, Szolnoki Ipari Park Kft. tulajdonát
képező ingatlanra vonatkozó jogügylet jóváhagyásáról

Z-22/2017. (VII.27.)

alapítói hatáskörben ügylet kötésre vonatkozó jóváhagyási jog
gyakorlásáról

Z-23/2017. (VII.27.)

termőföld
vásárlását
elutasító,
a
Magyar
Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Jász-NagykunSzolnok Megyei Elnökségi döntése ellen benyújtott kifogásának
elbírálásáról

Z-24/2017. (VIII.28.)

az ALFA-NOVA Kft. által megfizetett koncessziós díj terhére
végzendő halaszthatatlan beruházásról szóló közgyűlési határozat
módosításáról

Z-25/2017. (VIII.28.)

a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. vagyonhasznosításával
kapcsolatos döntések meghozataláról

működő

Részvénytársaság

Z-26/2017. (IX.28.)

Szolnok város távhőrendszerei 2016. évi üzemeltetéséről,
karbantartásáról és fejlesztéséről szóló tájékoztatóról

Z-27/2017. (IX.28.)

az „Adorján Ildikó-díj” 2017. évi adományozásáról

Z-28/2017. (IX.28.)

önkormányzati érdekből történő lakás bérbeadásáról

Z-29/2017. (IX.28.)

köztemetési költség megtérítését elrendelő határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálására

Z-30/2017. (IX.28.)

termőföld vásárlással kapcsolatos
fordulóban történő tárgyalásáról

Z-31/2017. (X.18.)

a
citromsavgyár
jóváhagyásáról

kifogás

megvalósításával

elbírálásának

kapcsolatos

két

ügyletek

Z-32/2017. (XI. 30.)

a víziközművekkel kapcsolatos döntésekről

Z-33/2017. (XI. 30.)

az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételt
biztosító pályázatról

Z-34/2017. (XI.30.)

önkormányzati érdekből történő lakás bérbeadásáról

Z-35/2017. (XI.30.)

termőföldvásárlását elutasító, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei elnökségi
állásfoglalás megváltoztatásáról

Z-36/2017. (XI.30.)

termőföld vásárlással kapcsolatos
fordulóban történő tárgyalásáról

Z-37/2017. (XII.14.)

Kaposvári Gyula-díj adományozásáról

Z-38/2017. (XII.14.)

Laki Kálmán-díj adományozásáról

Z-39/2017. (XII.14.)

a „Szolnok Város Sportjáért Díj” adományozásáról

Z-40/2017. (XII.14.)

a Szurmay Ernő-díj adományozásáról

Z-41/2017. (XII. 14.)

a „Tiszavirág Turisztikai Díj” adományozásáról

Z-42/2017.(XII.14.)

önkormányzati tulajdonú bérlakások volt jogcím nélküli
lakáshasználói tartozásainak behajthatatlanná minősítéséről és
törléséről

Z-43/2017. (XII.14.)

önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek volt jogcím
nélküli használói tartozásainak behajthatatlanná minősítéséről és
törléséről

kifogás

elbírálásának

két

