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204/2018. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat 

a 2018. szeptember 27-ei munkaterv szerinti közgyűlés zárt ülése 

napirendjeinek jóváhagyásáról 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) és c.) pontjai, valamint a Szolnok Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) 

önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése alapján, a 2018. szeptember 27-ei munkaterv 

szerinti zárt ülésének napirendjeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés: 

1. Előterjesztés "A Szolnoki Ipari Park ipari víz-és ipari szennyvízhálózatának fejlesztése" 

tárgyú kivitelezési eljáráshoz kapcsolódó jogügylet jóváhagyására  

Előadó: Andrási Imre ügyvezető 
1Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján  

Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések: 

2. Tájékoztató Szolnok város távhőrendszerei 2017. évi üzemeltetéséről, karbantartásáról 

és fejlesztéséről 

Előadó: Szalay Ferenc polgármester 

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján  

3. Előterjesztés a víziközművekkel kapcsolatos döntésekre 

Előadó: Szalay Ferenc polgármester 

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján  

Díj adományozás: 

4. Előterjesztés az „Adorján Ildikó-díj” 2018. évi adományozására 

Előadó: Szalay Ferenc polgármester 
2Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján  

Fellebbezések: 

5. Előterjesztés fellebbezések elbírálására (4 db) 

Előadó: Szalay Ferenc polgármester  
3Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján  

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester 

 Szabó István alpolgármester 

 Fejér Andor alpolgármester  

 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző 

 Dr. Rácz Andrea aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal Igazgatói 

 

                                                 
1A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 
2 A képviselő-testület zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi 

büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén 
3 A képviselő-testület zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi 
büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén 














































































































































































































































































































































































































































