
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

RENDELETEI 2016. ÉVBEN 

 

1/2016. (I. 25.) a 2016. évi igazgatási szünetről 

 

2/2016. (I. 25.)  a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a vezetői illetménypótlékról 

szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3/2016. (I. 25.)  a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. 

(V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

4/2016. (I. 28.)  az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.  

(I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

5/2016. (II. 22.)  az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

6/2016. (II. 22.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 7/2008. (III.28) 

számú rendelet módosításáról 

 

7/2016. (II. 22.)  az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló19/2013. 

(VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

8/2016. (III. 21.) a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. 

(V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

9/2016. (IV. 25.)  az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (I. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

10/2016. (IV. 25.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

11/2016. (V. 23.)   a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

12/2016. (V. 23.)  az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk 

szabályairól szóló 3/2000. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

13/2016. (VI. 16.)  az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk 

szabályairól  

 

14/2016. (VI. 20.)  az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

   15/2016. (VI. 20. )   Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről és a vezetői illetménypótlékról 

 

16/2016. (VI. 20.)   a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 



17/2016. (VI. 20.)  a Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) és a belterületi, illetve külterületi 

Szabályozási Tervről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

18/2016. (VII. 13.) a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről, a vezetői illetménypótlékról és a Középfokú 

végzettségű köztisztviselők személyi juttatásáról  

 

19/2016. (IX. 19.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

20/2016. (IX. 19.)  a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

21/2016. (IX. 19.)  a Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) és a belterületi, illetve külterületi 

Szabályozási Tervről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

22/2016. (IX. 19.)  az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 23/2015. (X.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

23/2016. (IX. 19.)  a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló 

25/2015. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
24/2016. (X. 24.) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

20/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
25/2016. (XI.25.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.22.) 

önkormányzati rendeletet módosításáról 

 

26/2016. (XII. 19.) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

27/2016. (XII.19.) a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjának módosításáról 

 

28/2016. (XII. 19.) a helyi közösségi közlekedési szolgáltatás ellátásának alapvető 

feltételeiről 

 

 

 

 

 

 

 

 


