
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

 

2018. évi  

 

Z Á R T  H A T Á R O Z A T A I 

 

Z-1/2018. (I.25.) a Szolnok belterület 0969/4 hrsz.-ú, Szolnoki Ipari Park Kft. 

tulajdonát képező ingatlanra vonatkozó jogügylet jóváhagyásáról 

Z-2/2018. (I. 25.) a „Szolnok Város Ifjúsági Díja” adományozásáról 

Z-3/2018. (I.25.)  

 

Termőföldvásárlását elutasító JNSZ01-04493-19/2017. számú, a 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei elnökségi állásfoglalás 

megváltoztatásáról 

Z-4/2018. (I.25.)  a SOFT-KER Kft. kérelmének elbírálásáról szóló határozat ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

Z-5/2018. (IV.26.) az ALFA-NOVA Kft. által megfizetett koncessziós díj terhére 2018. 

évben végzendő felújítások, beruházások meghatározásáról 

Z-6/2018. (IV.26.) a víziközművekkel kapcsolatos döntésekről  

Z-7/2018. (IV.26.) a Szolnok, Városmajor út 32. sz. alatti ingatlan területéből 

kialakítandó építési telkek hasznosításához szükséges intézkedések 

megtételéről 

Z-8/2018. (IV.26.) önkormányzati érdekből történő lakás bérbeadásáról 

Z-9/2018. (IV. 26.) Köztemetési költségének megtérítését elrendelő határozat ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálására 

Z-10/2018. (IV.26.) Köztemetési költségének megtérítését elrendelő határozat ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálására 

Z-11/2018. (IV.26.) Települési gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelmének 

elutasításáról szóló határozat ellen benyújtott fellebbezés 

elbírálásáról 

Z-12/2018. (V.31.) 

 

Szolnok, Városmajor út 32. szám alatti 774/4 hrsz-ú ingatlanból 

kialakuló 19 db építési telek együttes értékesítésére vonatkozó 

pályázati eljárás elbírálásáról  

Z-13/2018. (V.31.) a „Kálmándi Mihály-díj” 2018. évi adományozásáról 

 

 



Z-14/2018. (VI.28.) a víziközművekkel kapcsolatos döntésekről  

Z-15/2018. (VI.28.) a „Kálmándi Mihály-díj” 2018. évi adományozásáról szóló                      

Z-13/2018. (V.31.) sz. közgyűlési határozat módosításáról 

Z-16/2018. (VI.28.) a 2018. évi „Szolnok Díszpolgára” cím adományozásáról 

Z-17/2018. (VI.28.) a 2018. évi Ezüst Pelikán Díj adományozásáról 

Z-18/2018. (VI.28.) a „Kátay Endre-díj” 2018. évi adományozásáról 

Z-19/2018. (VIII. 16.) a víziközművekkel kapcsolatos döntésekről  

 

Z-20/2018. (VIII.16.) a „Gróf Szapáry Gyula -díj” 2018. évi adományozásáról  

 

Z-21/2018. (IX.27.)  „A Szolnoki Ipari Park ipari víz- és ipari szennyvízhálózatának 

fejlesztése” tárgyú kivitelezési eljáráshoz kapcsolódó jogügylet 

jóváhagyásáról 

Z-22/2018. (IX.27.) Szolnok város távhőrendszerei 2017. évi üzemeltetéséről, 

karbantartásáról és fejlesztéséről szóló tájékoztatóról 

Z-23/2018. (IX.27.) a víziközművekkel kapcsolatos döntésekről 

Z-24/2018. (IX.27.) az „Adorján Ildikó-díj” 2018. évi adományozásáról 

Z-25/2018. (IX.27) Közösségi együttélés szabályainak megsértése tárgyú határozat 

ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

Z-26/2018. (IX.27.) Közösségi együttélés szabályainak megsértése tárgyú határozat 

ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

Z-27/2018. (IX.27.) Közösségi együttélés szabályainak megsértése tárgyú határozat 

ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

Z-28/2018. (IX.27.) Köztemetési költségének megtérítését elrendelő határozat ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálására 

Z-29/2018. (X.25.) 
  

titoktartás alóli felmentés megadásáról 

Z-30/2018. (X.25.) a MUSZOL Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának 

megbízásáról 

Z-31/2018. (XI.29.)  a víziközművekkel kapcsolatos döntésekről  

Z-32/2018. (XI.29.) a Véső úti Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő 

beruházásról szóló tájékoztatóról, valamint a beruházással 

kapcsolatos intézkedések megtételéről 



Z-33/2018. (XI. 29.) a Szolnok, Vízpart krt. 3. szám alatti ingatlan tulajdonának 

megszerzéséhez szükséges intézkedések megtételéről 

Z-34/2018. (XI.29.) az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételt 

biztosító pályázatról 

Z-35/2018. (XII.13.)  az Energia Kiskincstár működésével kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

 

Z-36/2018. (XII.13.) a „Tiszavirág Turisztikai Díj” adományozásáról 

 

Z-37/2018. (XII.13.) a „Szolnok Város Sportjáért Díj” adományozásáról 

 

Z-38/2018. (XII.13.) Kaposvári Gyula-díj adományozásáról 

 

Z-39/2018. (XII.13.) Laki Kálmán-díj adományozásáról 

 

Z-40/2018. (XII.13.) a Szurmay Ernő-díj adományozásáról 

 

Z-41/2018. (XII.13.) önkormányzati tulajdonú bérlakások volt jogcím nélküli 

lakáshasználói tartozásainak behajthatatlanná minősítéséről és 

törléséről 

 

Z-42/2018. (XII.13.) önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek volt jogcím 

nélküli használói tartozásainak behajthatatlanná minősítéséről és 

törléséről 

 

 


