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településrendezési szerződések 
 
136/2020. (IX.17.) határozat (ZÁRT) 
Beszámoló a 2020. I.-II. negyedévi önkormányzattal kapcsolatos perekről, ítéletekről 
 
137/2020. (IX.17.) határozat 
Beszámoló a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről 
 
138/2020. (IX.17.) határozat 
Beszámoló Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi 
tevékenységéről 
 
139/2020. (IX.17.) határozat 
Képviselői indítvány a KRESZ szabályok oktatásával kapcsolatban 
 
140/2020. (IX.17.) határozat 
Képviselői indítvány a koronavírus-járvány elleni védekezés költségével kapcsolatban 
 
141/2020. (IX.17.) határozat 
Képviselői indítvány polgári kezdeményezés támogatásával kapcsolatban 



 
142/2020. (IX.17.) határozat 
Képviselői indítvány a játszóterek felmérésével kapcsolatban 
 
143/2020. (IX.17.) határozat 
Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a város levegőjével kapcsolatban 
 
144/2020. (IX.17.) határozat 
Képviselői kérdés és az arra adott válasz a helyközi és távolsági autóbuszok 
útvonalával kapcsolatban 
 
145/2020. (IX.17.) határozat 
Képviselői indítvány babazászló kihelyezésével kapcsolatban 
 
146/2020. (IX.17.) határozat 
Képviselői indítvány az önkormányzati munka átláthatóságával kapcsolatban 
 
147/2020. (IX.17.) határozat 
Képviselői indítvány információs táblával kapcsolatban 
 
148/2020. (IX.17.) határozat 
Képviselői indítvány a Kecskemét, Mária krt. 15. szám alatti ingatlan kisajátításával 
kapcsolatban 
 


