
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

RENDELETEI 2017. ÉVBEN 

 

 

 

1/2017. (I. 23.)  A 2017. évi igazgatási szünetről 

 

2/2017. (I. 23.)  Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról 

 

3/2017. (II. 20.)  Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

4/2017. (II. 20.)   Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 

5/2017. (III. 13.)  A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

 

6/2017. (III. 13.)  A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezéséről 

 

7/2017. (III. 13.)  Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, valamint önkormányzati 

forrás államháztartáson kívüli és belüli átadásáról 

 

8/2017. (IV. 24.)  A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

 
9/2017. (IV. 24.)  A szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. 

(V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

10/2017. (IV. 24.)  A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a vezetői 

illetménypótlékról 

 

11/2017.  (IV. 24.)  A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint 

az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi 

egyeztetésének szabályairól 

 

12/2017. (V. 22.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő 

szolgáltatási díjakról 

 

13/2017. (V. 29.)  Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

14/2017. (V. 29.)   A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és vagyongazdálkodásáról 

 

15/2017. (VI. 7.)  Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 



16/2017. (VI. 7.)  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 

19/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

17/2017. (VI. 7.) A Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) és a belterületi, illetve 

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

rendelet módosításáról 

 

18/2017. (IX. 25.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

19/2017. (IX. 25.)  A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 

számáról 

 

20/2017. (IX. 25.)  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 

19/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

21/2017. (XI. 20.)  Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

22/2017. (XI. 20.)  A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselőket megillető juttatásokról 

 

23/2017. (XII. 18.)  Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 

19/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

24/2017. (XII. 28.)   A Településkép Védelméről 

 

 
 

 

 

 

 


