
Tartalomjegyzék 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere határozatai 

 

1/2021. (I.4.) 

Pályázat kiírása a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár intézményvezető (igazgató) 

munkakörének betöltésére 

 

2/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Deák Ferenc tér, Szabadság tér, Dobó krt., Rákóczi u., Petőfi S. u. behajtási 

engedély  

 

3/2021. (I.6.) 

Kecskemét,  Kakukkfű u. 13462 hrsz. alatti ingatlanon gépkocsitároló építése  

 

4/2021. (I.6.)  

Kecskemét,  01051/244 hrsz. alatti ingatlanon melléképület építése   

 

5/2021. (I.6.) 

Kecskemét, 0961/89 hrsz. ingatlanon létesült 432 kVA-os napelemes villamos kiserőmű 

használatbavétele    

 

6/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Békefasor 71/4.A. sz. 7224/4 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

7/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Felsőcsalános 19220/11 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

8/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Felsőcsalános 19186/11  hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

9/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Máriahegy tanya 55/c. sz. 19006/1 hrsz.-ú ingtlan villamosítása 

 

10/2021. (I.6.)  

Kecskemét, Küküllő u. 5. sz. 2310 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

11/2021. (I.6.)  

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 

 

12/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 

 

13/2021. (I.6) 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 

 

14/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 

 

 



15/2021. (I.6.)  

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 

 

16/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

17/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

18/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

19/2021. I.6.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

20/2021. (I.6.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (Bocskai u. felől) behajtási engedély 

 

21/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

22/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

23/2021. (I.6.)  

Kecskemét, Madách tér, Hunyadi tér, Piaristák tere, Czollner tér, Rávágy tér, Bagoly u. 

körzeti rendelőkhöz behajtási engedély 

 

24/2021. (I.6.)  

Kecskemét, 445 sz. főút – Vacsi köz „Tehergépkocsival behajtani tilos” jelzőtáblával jelölt 

útszakaszra behajtási engedély 

 

25/2021. (I.7.)  

Kecskemét-Hetényegyháza, Hetényvezér u. 20334/2 hrsz. alatti ingatlanon gépkocsi tároló 

használatbavétele 

 

26/2021. (I.7.)  

Kecskemét, Ruhagyűjtő konténerek elhelyezése céljából közterület igénybevétel 

 

27/2021. (I.7.)  

Kecskemét, Wesselényi u. és a Rákóczi u. sarkán építési tevékenység céljából közterület 

igénybevétel 

 

28/2021. (I.7.)  

Kecskemét, 27017/2 hrsz-ú ingatlanhoz kapubehajtó építése 

 

29/2021. (I.7.)  

Kecskemét, Talfája tanya 282/b. sz. 0351/11 hrsz.  alatti ingatlanon mezőgazdasági kisgép 

javító műhely építése 

 



30/2021. (I.7.)  

Kecskemét, Ballószög 0855/36 hrsz. alatti ingatlanon lakóépület fennmaradási és 

használatbavételi engedélye 

 

31/2021. (I.7.) 

Kecskemét, 0295/2, 0295/19, 0295/37 és a 0295/41 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása 

 

32/2021. (I.7.)  

Kecskemét, 0652/184 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása 

 

33/2021. I.7.)  

Kecskemét, 0367/14 és a 0367/31 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása 

 

34/2021. (I.7.)  

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 

 

35/2021. (I.8.)  

A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kötött 6741-1/2020. számú, valamint 9872-

1/2020. számú támogatási szerződések módosítása 

 

36/2021. (I.11.) 

Mészöly Gyula út (44.sz. országos közút) - Klebelsberg Kunó út – Mindszenti körút - Halasi 

út (541. sz. országos közút) - 54. sz. országos közút útvonalon behajtási engedély 

 

37/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Virágos u. 13604 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

38/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Matkó 01315/34 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

39/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Belsőnyír 0161/720 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

40/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Máriahegy 118/D. sz. 18859 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

41/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

 

42/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

43/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

44/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

 



45/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

46/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

47/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

48/2021. (I.11.) 

Kecskemét, 21963/61 hrsz. alatti ingatlanon autóalkatrész üzlet és autóalkatrész raktárcsarnok 

építési engedélyének módosítása 

 

49/2021. (I.11.) 

Kecskemét-Hetényegyháza, Hűség u. 7. sz. 20673/2 hrsz. alatti ingatlanon meglévő pinceszint 

továbbépítése családi lakóépületté használatbavételi engedély 

 

50/2021. (I.13.) 

Kecskemét, 20730 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása 

 

51/2021. (I.13.) 

Kecskemét, 19302/1 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

52/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

53/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

54/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

55/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

56/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

57/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

58/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

59/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

60/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 



61/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

62/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

63/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

64/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

65/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

66/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

67/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

68/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

69/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Szent László krt. lassú gépjárművek behajtási engedély 

 

70/2021. (I.13.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokon behajtási engedély  

 

71/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Katonatelep Jegenyefa u. 15189/6 hrsz. ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

 

72/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Szolnoki út 239. sz. 7380 hrsz. szennyvíz bekötése 

 

73/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Kaptár u. 8. sz. 5015 hrsz. ivóvíz bekötése 

 

74/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

75/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  



 

76/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út 

forgalmi irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási 

engedély 2021. évre  

 

77/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

78/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

79/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

80/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

81/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

82/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

83/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

84/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

85/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  



 

86/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

87/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

88/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

89/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 2021. évre 

 

90/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

91/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

92/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

93/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

94/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

95/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

96/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

97/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 



 

98/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

99/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

100/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

101/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

102/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

103/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

104/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

105/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

106/2021. (I.13.) 

Pályázat kiírása az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményvezetői (magasabb vezetői) 

beosztásának ellátására 

 

107/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Mária u. 1. sz. alatt található vendéglátó egység kerthelyiség kialakítása céljából 

közterület igénybevétel  

 

108/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Czollner köz 20-26 sz. alatti ingatlan előtt állványozás és raktárkonténer 

elhelyezése céljából közterület használat  

 

109/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Akadémia krt. 53. sz. alatt meglévő üzlet előtti kitelepülés céljából közterület 

igénybevétel  

 

 

 



110/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Széchenyi téren, természetben az Aranyhomok szálloda épülete mögötti 

közterületen zöldség-gyümölcs árusítási tevékenység céljából közterület használat  

 

111/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

112/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

113/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

114/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

115/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

116/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

117/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

118/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

119/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

120/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

121/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

122/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

123/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

124/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

125/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

 



126/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

127/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

128/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

129/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

130/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

131/2021. (I.15.) 

Kecskemét, KECE-KSZU 10 kV földkábelen (kuplung) keresztmetszet növelés 

 

132/2021. (I.18.) 

Kecskemét, 0367/37 hrsz-ú ingatlanhoz kapubehajtó építése 

 

133/2021. (I.19.) 

Kecskemét, 4986/120, 4986/121 hrsz. gázellátása 

 

134/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Károly Róbert krt. 10577/85 hrsz. buszforduló pihenőépület villamosítása 

 
135/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Kadafalva Észak-Nyugat Dunatáv KTV bővítés 

 
136/2021. (I.19.) 

Kecskemét, 32545/30 hrsz. gázellátása 

 
137/2021. (I.19.) 

GSM-R rendszer 2. ütem V140 vonal optikai hálózat Kecskemét - Kiskunfélegyháza vonalszakasz 

 
138/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Agyag u. 21931 hrsz. KIF új igény 

 

139/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Máriahegy 01534/566 hrsz. ingatlan villamosítása 

 
140/2021. (I.19.) 

Kecskemét-Kadafalva, Mókus utca 2/c. sz. 11622/258 hrsz.-ú ingatlanon lakóépület használatbavétele 

 

141/2021. (I.19.) 

Kecskemét-Matkó, Fő u. 25. sz. 25680 hrsz. alatti ingatlanon lakóépület fennmaradási és  

használatbavételi engedélye 

 
 



 

142/2021. (I.19.) 

441.sz. főút Kecskemét elkerülő – Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése, környezeti 

hatástanulmány, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv készítése 

 
143/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Czollner tér 5. előtti parkolóba behajtási engedély 2021. évre  

 
144/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre  

 

145/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre  

 
146/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Kossuth téren a Plébánia köz 1. sz. alatti ingatlan előtti várakozási tilalommal terhelt  

útszakaszra behajtási engedély 2021. évre 

 
147/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Kossuth téren a Plébánia köz 1. sz. alatti ingatlan előtti várakozási tilalommal terhelt  

útszakaszra behajtási engedély 2021. évre 

 
148/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre 

 
149/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre 

 
150/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Korona utca Konferencia Központ épülete mögött a leállósávban behajtási engedély  

2021. évre 

 
151/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Cifra Palota mögött a Klapka utca páratlan oldala és a Vasútpark a Katona József  

Múzeum mögötti parkoló behajtási engedély 2021. évre 

 
152/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Hunyadi tér 6. előtti parkolóba behajtási engedély 2021. évre  

 

153/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Hunyadi tér 6. előtti parkolóba behajtási engedély 2021. évre  

 
154/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Hunyadi tér 6. előtti parkolóba behajtási engedély 2021. évre 

 
155/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre 

 
 



 
156/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre  

 
157/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  

jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

158/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  

jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 
159/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Koháry krt. 4. szám előtti 3 db parkolóhelyre a véradás időtartamára behajtási engedély  

2021. évre 

 
160/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  

jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 
161/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (Bocskai utca felől) behajtási engedély 2021. évre  
 
162/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Búzás Mihály utcában behajtási engedély 2021. évre 
 
163/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Frangepán sétány behajtási engedély 2021. évre  
 
164/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Kossuth tér behajtási engedély 2021. évre  
 
165/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  
jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 
 
166/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  
jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 
 
167/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  
jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 
 
168/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  
jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 
 
 



 

169/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  
jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 
 
170/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  
jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 
 
171/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  
jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 
 
172/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  
jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 
 
173/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  
jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 
 
174/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  
jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 
 
175/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  
jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 
 
176/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  
jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 
 
177/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  
jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 
 
178/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  
jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 
 
179/2021. (I.19.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával  
jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 
 
180/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Hetényegyháza Úrihegy 262/a. sz. 32644/4 hrsz. ivóvíz bekötése 
 



 
181/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Szegedi u. 20. sz. 2023 hrsz. előtt 2057 hrsz. közterületen közkifolyó-ejektoros kút 
megszüntetése 
 
182/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Hetényegyháza Belsőnyír 290/c sz. 32764 hrsz. ivóvíz bekötése 
 
183/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Nárcisz u. 11639/3, Szarka u. 11618/2, Beretvás köz 0979/237 hrsz. ingatlanok részére  
tűzcsap létesítések 
 
184/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Egyetértés u. 67. sz. 22248/7 hrsz. ivóvíz és szennyvíz bekötése 
 
185/2021. (I.19.) 

Kecskemét, 10576/433,/434,/436,/438,/439,/440,/441 hrsz. ingatlanok gázellátása  
 
186/2021. (I.19.) 

Kecskemét, 10576/442 hrsz. ingatlan gázellátása 
 
187/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Úrihegy 32184 hrsz. ingatlan gázellátása 
 
188/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Úrihegy 190. sz. 01629/5 hrsz. ingatlan gázellátása 
 

189/2021. (I.19.) 

Kecskemét, 18377/13 hrsz. ingatlan gázellátása 
 
190/2021. (I.19.) 
Kecskemét, Úrihegy tanya 193. sz. 32121 hrsz. gázellátása 
 
191/2021. (I.19.) 
Kecskemét, 2157/4 hrsz. ingatlan villamosítása 
 
192/2021. (I.19.) 
Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély  
 
193/2021. (I.19.) 
Kecskemét, 7639/39 és a 7639/40 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása 
 
194/2021. (I.19.) 
Kecskemét, Balaton utca 19. sz. (3749 hrsz.) alatti ingatlanhoz kapubehajtók építése 
 
195/2021. (I.19.) 

Kecskemét Frangepán sétány behajtási engedély 2021. évre  
 



 
 
196/2021. (I.19.) 

Kecskemét, Szabadság tér, Kálvin tér felől (kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély  
2021. évre 
 
197/2021. (I.19.) 
Kecskemét Frangepán sétány behajtási engedély 2021. évre 
 
198/2021. (I.19.) 
Kecskeméten a Sinkó Ervin utcában (10577/7 hrsz.) 1 db fa ültetésére vonatkozó kérelem 
 
199/2021. (I.19.) 
Kecskemét, 21825/221, 21825/238 hrsz. út vízvezeték építés 
 
200/2021. (I.19.) 
Kecskemét, 0121, 0136, 0127/46 hrsz. út vízvezeték építés, V-2-0 jelű szakasz 
 
201/2021. (I.19.) 
Kecskemét, Katonatelep 19. sz. 0358/3 hrsz. gázellátása 
 
202/2021. (I.19.) 
Kerekegyháza, 0182/92 hrsz. gázellátása 
 
203/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, Búzás Mihály utcában várakozási korlátozás alóli felmentés 

 

204/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. (belső udvar) területére behajtási engedély 

 

205/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, Luther udvar (4026 hrsz.) területére behajtási engedély 

 

206/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. (belső udvar) területére behajtási és várakozási engedély 

 

207/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, Dobó I. krt. 1. szám alatt lévő Univer ABC gazdasági bejáratához (17/57 hrsz.)  

behajtási engedély 

 

208/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) területére behajtási engedély 

 

209/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 

 

210/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, Szabadság tér 2. sz. alá behajtási engedély 

 



211/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, 0220/376, /377 hrsz. ingatlanok ivóvíz bekötése és tűzcsap létesítés 

 

212/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, 0177/118 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

213/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, 18181/2 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

214/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, 19360/2 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

215/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, Búzás Mihály utcában várakozási korlátozás alóli felmentés 

 

216/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre 

 

217/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, Czollner tér 5. előtti parkolóba behajtási engedély 2021. évre 

 

218/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 2021. évre 

 

219/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 2021. évre 

 

220/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, Nyíri út 12. sz. 2725 hrsz. ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

221/2021.(I.20.) határozata 

Kecskemét, Vályogvető u. 21934/2 hrsz. lakóház és orvosi rendelő ivóvíz és szennyvíz bekötése 

  
 


