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Pénzügyi Bizottság 

A döntéshez egyszerű           x 

                    minősített     -    többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni      x         

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni        -       

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható            -      

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani        -       

Melléklet:                         1         

Függelék:                          -            

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:    -    képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti     x       rendkívüli    -      ülésére készült. 

                                                         

        J  A V A S L A T         

            

  FELSŐZSOLCA,  KACSA-KÖZBEN  IVÓVÍZVEZETÉK  MEGÉPÍTÉSÉRE  

 

Tisztelk  Képviselő-testület !                

 

Dr. Sájer József Felsőzsolca, Szent István u. 25/1. szám alatti lakos  a Kacsa-köz  lakói nevében 

kérelemmel fordult hozzám, hogy az önkormányzat  az érintett területen  ivóvíz gerincvezetéket 

építsen ki. /  1. sz. melléklet /  

Kérelmében leírta, hogy az utca a többi közművel el van látva, de az ivóvíz vezetéket  az ott lakók a 

szomszédos telkeken keresztül vezették be több tíz éve. Ezeknél a vezetékeknél fennáll a veszélye a 

csőkorróziónak, ami komoly gondot okozhat mindkét ingatlan tulajdonosának.  

Az  ivóvíz ellátást szolgáló gerincvezeték  megépítésével az itt  lakók ivóvíz ellátottsága 

biztonságosabbá válna.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján foglaljon állást a Kacsa-köz ivóvíz 

gerincvezeték építésével kapcsolatban  a mellékelt határozati javaslatok alapján.  

 

Felsőzsolca, 2015. május 29.   

                                                                          

                                               Tisztelettel:           

                                                             

                                                                            Dr. Tóth Lajos sk.         

polgármester 



                                   

           A. 

 

                          HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

 

Tárgy:  Felsőzsolca, Kacsa-közben  ivóvízvezeték  megépítése   

    

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy árajánlatokat kér a 

Felsőzsolca,  Kacsa-köz ivóvíz gerincvezeték megépítésének tervezésére és kivitelezésére.  

 

A  Képviselő-testület  felkéri a polgármestert, hogy árajánlatokat szerezzen  be.  

 

A Képviselő-testület az árajánlatok beérkezése után újratárgyalja az ivóvíz gerincvezeték 

megépítését.    

 

      Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 16.             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           B. 

 

                          HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Felsőzsolca, Kacsa-közben  ivóvízvezeték megépítése   

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. évben nem  

kívánja  a Kacsa-köz  ivóvíz gerincvezeték kiépítését megvalósítani.   

 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015.  szeptember 16.         

 

 

 

 



 

 


