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165/2020.(IV.17.)
Kecskemét, Kiskőrösi u. 7. sz. 9436/4 hrsz. ingatlan gázellátása
166/2020.(IV.17.)
Kecskemét, Katonatelep 15000/3, 15020 hrsz. ingatlanok gázellátása
167/2020.(IV.17.)
Kecskemét, Budai u. 15. sz. alatti épület előtt járda teljes szélességű lezárása
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Kecskemét, Miklóstelep 32091 hrsz. ingatlan villamosítása műszaki átadás-átvétel
180/2020.(IV.21.)
Kecskemét, Tompa Mihály utca 10. sz. alatti ingatlanhoz behajtási engedély
181/2020.(IV.22.)
Közreműködői megállapodások megkötése a Kecskeméti Katona József Nemzeti
Színházzal és a Ciróka Bábszínházzal
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Kecskemét, 4729/12 és a 4729/15 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása
185/2020.(IV.22.)
Kecskemét-Kadafalva, Boróka u. 14. sz. 11602/10 hrsz.-ú ingatlanon tároló
melléképület használatbavétele
186/2020.(IV.22.)
Kecskemét, 9428/1112 hrsz-ú ingatlan telekalakítása
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187/2020.(IV.22.)
Kecskemét, Kecskemét, Úrrét 221/A. sz. alatti ingatlanon 0438/243 hrsz.-ú ingatlanon
iroda, gépkocsi tároló használatbavétele
188/2020.(IV.22.)
Kecskemét, Csokor u. 4. sz. előtt járdaszakasz teljes szélességű lezárása
189/2020.(IV.22.)
Kecskemét, Árok utca 24. sz. alatti 4488 hrsz.-ú lakóház B lakóépületének
használatbavétele
190/2020.(IV.22.)
Kecskemét, Szent László város 8354/4 hrsz. -ú ingatlanon idősotthon kialakításának
használatbavétele
191/2020.(IV.23.)
Kecskeméten, önkormányzati területeken összesen 14 db fa kivágása
192/2020.(IV.23.)
Kecskemét, Erkel utcában 1 db fa kivágása
193/2020.(IV.23.)
Kecskemét, Felsőcsalános 125/C. sz. alatti ingatlanon meglévő gazdasági épület
fennmaradása és családi lakóépületté történő továbbépítése
194/2020.(IV.23.)
Kecskemét, Domby Lajos utca 7. sz. előtt járdaszakasz teljes szélességű lezárása
196/2020.(IV.24.)
Kecskemét, önkormányzati területeken 12 db fa kivágására vonatkozó kérelem
197/2020. (IV.27.)
A Kecskeméti Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
198/2020. (IV.28.)
Kecskemét, 01656/53 hrsz. ingatlan vízellátása
199/2020. (IV.28.)
Kecskemét, Málna u. 16. sz. 11811 hrsz. ingatlan vízellátása
200/2020. (IV.28.)
Kecskemét, Szarkás tanya 30. sz. 01020/134 hrsz. ingatlan vízellátása
201/2020. (IV.28.)
Kecskemét, Hetény-Úrihegy 180/A sz. 32117/2 hrsz. ingatlan villamosítása
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202/2020. (IV.28.)
Kecskemét Katonatelep Ág u. 169-088 tr. körzet feszültség panasza miatt 20kV,1 kV
földkábel és BHTR állomás létesítés
203/2020. (IV.28.)
Kecskemét, Törökfái 0809/261 hrsz. ingatlan villamosítása, 20 kV-os földkábel és
BHTR állomás létesítés
204/2020. (IV.28.)
Kecskemét, Felsőcsalános Rigó köz 62. sz. 01063/129 hrsz. ingatlan villamosítása
205/2020. (IV.28.)
Kecskemét, Belsőnyír 0171/101 hrsz. ingatlan villamosítása
206/2020. (IV.28.)
Kecskemét, Beretvás köz 18. sz. 11741/48 hrsz. ingatlan villamosítása
207/2020. (IV.28.)
Kecskemét, 0625/48 hrsz. ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése
208/2020. (IV.28.)
Kecskemét, 19593 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése
209/2020. (IV.28.)
Kecskemét, Tücsök u. 17. sz. 11608/4 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése
210/2020. (IV.28.)
Kecskemét, 169-514 jsz. TR körzet feszültségpanasz rekonstrukció
211/2020. (IV.28.)
Kecskemét, Csáktornyai u. 59. sz. 1367 hrsz. ingatlan villamosítása
212/2020. (IV.28.)
Kecskemét, Kadafalva 169-113 VOTR állomás átépítése OTR állomásra
213/2020. (IV.28.)
Kecskemét, 169-244 jsz. TR KIF kábel fektetése (Burger King felé)
214/2020. (IV.28.)
Kecskemét, Szolnokihegy 134. sz. 0652/173 hrsz. ingatlan villamosítása
215/2020. (IV.28.)
Kecskemét, 14609/124/II. hrsz. ingatlan villamosítása
216/2020. (IV.28.)
Kecskemét, Nárcisz u. 11622/491 hrsz. ingatlan villamosítása
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217/2020. (IV.28.)
Kecskemét, Budaihegy 14609/130/I., /131, /132, /133 hrsz. ingatlanok villamosítás
218/2020. (IV.28.)
Kecskemét, Széchenyi tér behajtási engedély
219/2020. (IV.28.)
Kecskemét, Vízmű utca páros oldalán Tópart utca kereszteződését követően az országos
közút (10991 hrsz.) és a kerékpárút (10992/2 hrsz.) közötti 10990/1 hrsz-ú zöldsávban
napelemes oszlop elhelyezése forgalom számláló eszköz számára
220/2020. (IV.28.)
Kecskemét, III. Béla krt. (10963 hrsz.) Kecskeméti Arborétum előtti szakaszán
napelemes oszlop elhelyezése forgalom számláló eszköz számára
222/2020. (IV.29.)
Kecskemét, 0679/10 és a 0679/28 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása
223/2020. (IV.29.)
Kecskemét, 0161/465 hrsz-ú ingatlan telekalakítása

224/2020. (IV.29.)
Kecskemét, Csongrádi út 42. sz. ingatlan előtt konténer elhelyezés
225/2020. (IV.29.)
Kecskemét, helyi közutakra vonatkozó kiviteli típusterv jóváhagyása víziközművek
közúti hibaelhárítási munkáihoz
226/2020. (IV.29.)
Kecskemét, önkormányzati területeken 39 db fa kivágására vonatkozó kérelem
227/2020. (IV.29.)
A Hírös Agóra Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosítása
228/2020. (IV.29.)
Kecskemét, 26508/43,26508/44, 26508/45, 26508/46,26508/47, 26508/48, 26508/49,
26508/50,26508/51, 26508/52 és a 26 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása
229/2020. (IV.29.)
Kecskemét, Széchenyi krt. 14. 3490 hrsz. alatti ingatlanon iroda és meglévő lakóépület
bővítése
230/2020. (IV.29.)
Kecskemét, Wéber Ede u. 37. sz. 0930/15 hrsz. többlet villamosítása
231/2020. (IV.29.)
Kecskemét, Külterület 0206/5 hrsz. villamosítása, 0,4 kV-os szabadvezeték átépítés
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232/2020. (IV.29.)
Kecskemét, 21825/221, 21825/238 hrsz. út vízvezeték építés
233/2020. (IV.29.)
Kecskemét, Borbás 10. sz. 0517/13 hrsz. ingatlan gázellátása
234/2020. (IV.29.)
Kecskemét-Hetényegyháza, Pajtás u. 20798/6 hrsz. vízellátása
235/2020. (IV.29.)
Kecskemét, Miklóstelep, Hárs fasor 0,4 kV-os hálózat bővítése közvilágítás céljából
236/2020. (IV.29.)
Kecskemét, Gerlice u. 21825/201 hrsz. ingatlan villamosítása
237/2020. (IV.29.)
Kecskemét, 10975/1 (10956) hrsz. ingatlan villamos energia ellátása, ÉHTR állomás
átépítés és 1 kV-os földkábel létesítése
238/2020. (IV.29.)
Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntések meghozatala
239/2020. (IV.29.)
Dr. Bodonhelyi Zsolt praxisvásárlása
240/2020. (IV.29.)
Kecskemét, Momofuku u. 8364/32 hrsz. ingatlan villamos energia ellátása, 20 kV-os
földkábel és 2 db. BHTR állomás létesítése
241/2020. (IV.30.)
Kecskemét, Felsőszéktó 18304/1 hrsz. ingatlan villamosítása
242/2020. (IV.30.)
Kecskemét-Katonatelep, Irsai Olivér u. 20. sz. 15378/71 hrsz. ingatlan villamosítása
243/2020. (IV.30.)
Kecskemét, Bíbor u. 39. sz. 12019 hrsz. ingatlan villamosítása

244/2020. (IV.30.)
Kecskemét, Szarkás 242. sz. 01618/170 hrsz. ingatlan vízellátása
245/2020. (IV.30.)
Rendkívüli bölcsődei és óvodai szünet újabb elrendeléséről szóló 39/2020. (III. 26.)
polgármesteri határozat módosítása
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246/2020. (IV.30.)
Kecskemét, 0961/91 hrsz.-ú ingatlanon létesülő 425 KVA-os naperőműmű építési
engedélyének módosítása
247/2020. (IV.30.)
Kecskemét, 0961/90 hrsz.-ú ingatlanon létesülő 425 KVA-os naperőműmű építési
engedélyének módosítása
248/2020. (IV.30.)
Kecskemét, 0961/88 hrsz.-ú ingatlanon létesülő 425 KVA-os naperőműmű építési
engedélyének módosítása
249/2020. (IV.30.)
Kecskemét, 0961/89 hrsz.-ú ingatlanon létesülő 425 KVA-os naperőműmű építési
engedélyének módosítása
251/2020. (V.4.)
39/2020. (III.26.) polgármesteri határozat (bölcsődék, óvodák kijelölése) módosítása
252/2020. (V.7.)
A bölcsődei és óvodai ügyelet ellátásáról
253/2020. (V.7.)
Javaslat megyei kitüntető díjak adományozására
254/2020. (V.7.)
Kecskemét, Alsószéktó 21825/200 hrsz. alatti ingatlanon 5 lakásos társasház építése
255/2020. (V.7.)
Kecskemét, 21931 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása
256/2020. (V.7.)
Kecskemét, 32298/3 hrsz.-ú ingatlanon gazdasági épület használatbavétele
257/2020. (V.7.)
Kecskemét, Kossuth tér 4. sz. alatti Otthon kávézó megnevezésű vendéglátó egység
kerthelyiség kialakítása céljából közterület igénybevétele
258/2020. (V.7.)
Kecskemét Széchenyi téren, természetben az Aranyhomok szálloda épülete mögötti
közterületen gyümölcs árusítási tevékenység folytatása céljából közterület
igénybevétel
259/2020. (V.7.)
Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély
260/2020. (V.7.)
Kecskemét, Méntelek 094/108 hrsz. ingatlan villamosítása
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261/2020. (V.7.)
Kecskemét, Máriahegy 10955/25 hrsz. ingatlan villamosítása
262/2020. (V.7.)
Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/3 hrsz.) behajtási engedély
263/2020. (V.7.)
Kecskemét, 6450/1 hrsz-ú ingatlan útcsatlakozás és a 6401/3 hrsz-ú ingatlanon
(Liszt Ferenc utca) járda építése valamint buszmegálló áthelyezése
264/2020. (V.8.)
Kecskeméten, a 19261/13 hrsz-ú úton önkormányzati területeken összesen 13 db fa
kivágása
265/2020. (V.8.)
A Ferenczy Ida Óvoda vezetőjének nyugállományba vonulása miatti felmentése
266/2020. (V.8.)
Mókus utca lakott területbe vonása, és súlykorlátozás bevezetése
267/2020. (V.11.)
A Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft.-ben meglévő önkormányzati
üzletrész csökkentése a társaság egyes pályázati forrásokhoz való hozzáférése
érdekében
268/2020. (V.11.)
Kecskemét, Írisz utca (21966 hrsz.) és a 21972/4 hrsz.-ú közút összekötésének
szabályozási terv szerinti kialakítása iparterületi tömb feltárása érdekében,
településrendezési szerződés megkötése céljából
269/2020. (V.11.)
Kecskemét, 10576/418 hrsz.-ú ingatlan közúti kapcsolatának, és a 10576/419 hrsz.-ú
ingatlanon (Bajza utca) parkolók és járda építése
270/2020. (V.11.)
Kecskemét, 8374/2 hrsz.-ú ingatlan útcsatlakozásának, és a 8373/35 hrsz.-ú ingatlanon
(Fuvar utca) parkolók és járda építése
272/2020. (V.11.)
Értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
273/2020. (V.11.)
A Bácsvíz Zrt.-t érintő, választással kapcsolatos döntés meghozatala
274/2020. (V.12.)
Kecskemét, 0438/201 hrsz. alatti ingatlanon tároló csarnoképület építése
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275/2020. (V.12.)
Kecskemét, Kossuth tér 6-7. sz. alatt található vendéglátó egység kerthelyiség
kialakítása céljából közterület igénybevétele
276/2020. (V.12.)
Kecskemét, Tompa Mihály u. 4. sz. 3922 hrsz. előtt járdaszakasz teljes szélességű
lezárása
277/2020. (V.12.)
Szolnoki úti közúti aluljáró sóvédelem készítéséhez forgalomtechnikai terv jóváhagyása
278/2020. (V.12.)
Kecskemét, Boglárka u. 21589/20 hrsz. ingatlan villamosítása
279/2020. (V.12.)
Kecskemét, Budaihegy 53. sz. 0248/9, /180 hrsz. ingatlanok villamosítása
280/2020. (V.12.)
Kecskemét, Felsőcsalános 115. sz. 19126/1 hrsz. ingatlan villamosítása
281/2020. (V.12.)
Kecskemét, Malom köz 12. sz. 5982 hrsz. ingatlan villamosítása
282/2020. (V.12.)
Kecskemét-Katonatelep, Fagyal u. 4. sz. 15101/44 hrsz. ingatlan villamosítása
283/2020. (V.12.)
Kecskemét, Szarkás tanya 462. sz. 01603/26 hrsz. ingatlan villamosítása
284/2020. (V.12.)
Kecskemét, Ladánybenei út 0171/99 hrsz. ingatlan villamosítása
285/2020. (V.12.)
Kecskemét, Csongrádi u. 29. sz. 779 hrsz. ingatlan villamosítása
286/2020. (V.12.)
Kecskemét, 2157/4 hrsz. ingatlan villamosítása
287/2020. (V.12.)
Kecskemét-Hetényegyháza, Szarkás 01603/5 hrsz. ingatlan gázellátása
288/2020. (V.12.)
Kecskemét, Felsőszéktó 118/L. sz. 18309/7 hrsz. ingatlan gázellátása
289/2020. (V.12.)
Kecskemét, Szolnokihegy 156. sz. 0628/70 hrsz. ingatlan vízellátása
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290/2020. (V.12.)
Kecskemét, Máriahegy 18946/8 hrsz. ingatlan vízellátása
291/2020. (V.12.)
Kecskemét, Balószög tanya 130. sz. 0920/3 hrsz. ingatlan gázellátása
292/2020. (V.12.)
Kecskemét, Külsőnyír 156. sz. 0158/18 hrsz. ingatlan gázellátása
293/2020. (V.12.)
A bölcsődei és óvodai ügyelet ellátásáról szóló 252/2020. (V. 7.) polgármesteri
határozat módosítása
294/2020. (V.13.)
Kecskemét, Alsószéktó 21825/223 hrsz. ingatlan villamosítása
295/2020. (V.13.)
Kecskemét, Alsószéktó 21825/222 hrsz. ingatlan villamosítása
296/2020.(V.13.)
Kecskemét, Egyetértés u. 22217/7 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése
297/2020. (V.13.)
Kecskemét, Liszt Ferenc u. 30. sz. 6450/1 hrsz. ingatlan szennyvíz bekötése
298/2020. (V.13.)
Kecskemét, Nyíri út 13-19. sz. ingatlanok többlet villamos energia ellátása, 1 kV-os
földkábel létesítése
299/2020. (V.13.)
Kecskemét, Műkert 1. sz. 8244 hrsz. KIF teljesítmény bővítés
300/2020. (V.13.)
Kecskemét, Matkói út 26. sz. 8812/7 hrsz. ingatlan gázellátása
301/2020. (V.13.)
Kecskemét, Beretvás köz 0979/237 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése
302/2020. (V.13.)
Kecskemét, Miklós Gyula u. 01654/99 hrsz. ingatlan szennyvíz bekötése
303/2020. (V.13.)
Kecskemét, Pacsirta u. 8. sz. 982 hrsz. ingatlan villamosítása
304/2020. (V.13.)
Kecskemét, Rozsnyói u. 9. sz. 8276 hrsz. ingatlan villamosítása
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305/2020. (V.13.)
Kecskemét, Nomád u. 24. sz. 9813 hrsz. ingatlan szennyvíz bekötése
306/2020. (V.13.)
Kecskemét, Daróczi köz csapadékcsatorna rekonstrukció
307/2020. (V.13.)
Bihar utca teljes szélességű lezárása
308/2020. (V.14.)
Kecskemét, Petőfi S. u. 7. alatt található kerthelyiség kialakítása céljából közterület
igénybevétel
309/2020. (V.14.)
Kecskemét, Dobó krt. 1. sz. alatt található kerthelyiség kialakítása céljából közterület
igénybevétel
310/2020. (V.14.)
Kecskemét, Futár u. 1. sz. alatt található vendéglátó egység kerthelyiség kialakítása céljából
közterület igénybevétele

311/2020. (V.14.)
Kecskemét, Batthyány u. 10-12. sz. alatt található vendéglátó egység kerthelyiség kialakítása
céljából közterület igénybevétele

312/2020. (V.14.)
Kecskemét, Kossuth tér 6-7. sz. alatt található vendéglátó egység kerthelyiség kialakítása
céljából közterület igénybevétele

313/2020. (V.14.)
Kecskemét, Végh Mihály tér 3. sz. alatt található vendéglátó egység kerthelyiség kialakítása
céljából közterület igénybevétele

314/2020. (V.14.)
Kecskemét, Vacsi köz 21.sz. alatt található vendáglátó egység kerthelyiség kialakítása céljából
közterület igénybevétele

315/2020. (V.14.)
Kecskemét, Aradi Vértanuk tere 9/A. sz. alatt található vendéglátó egység kerthelyiség
kialakítása céljából közterület igénybevétele

316/2020. (V.14.)
Kecskemét, Horváth Cirill tér 1. sz. alatt található vendéglátó egység kerthelyiség kialakítása
céljából közterület igénybevétele

317/2020. (V.14.)
Kecskemét, Rákóczi út 2. sz. alatt található kerthelyiség kialakítása céljából közterület
igénybevétel
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318/2020. (V.14.)
Kecskemét, Kaszap u. 4. sz. alatt található kerthelyiség kialakítása céljából közterület
igénybevétel
319/2020. (V.14.)
Kecskemét, Akadémia krt. 27. sz. alatt található kerthelyiség kialakítása céljából
közterület igénybevétel
320/2020. (V.14.)
Kecskemét, Balaton u. 1. sz. alatt található kerthelyiség kialakítása céljából közterület
igénybevétel
321/2020. (V.14.)
Kecskemét, Fráter György u. 15. sz. 3953 hrsz. alatti épület előtt járda teljes szélességű
lezárása
322/2020. (V.14.)
Kecskemét, Közép u. 24. sz. alatt található ingatlan előtt építőanyag tárolás céljából
közterület igénybevétel
323/2020. (V.14.)
Kecskemét, Nagykőrösi utca-Sárkány utca sarkán 4270 hrsz. alatti épület előtt járda
teljes szélességű lezárása
324/2020. (V.14.)
Kecskemét, Czollner tér behajtási engedély
325/2020. (V.14.)
Kecskemét-Hetényegyháza, Szarkás 397/A. sz. 01609/182 hrsz. ingatlan gázellátása
326/2020. (V.14.)
Kecskemét, Belsőnyír 01521/379 hrsz. ingatlan villamosítása
327/2020. (V.14.)
Kecskemét, Agyag u. 21927/2 hrsz. ingatlan villamosítása
328/2020. (V.14.)
Kecskemét, Vitéz János u. 30. sz. 6640 hrsz. ingatlan villamosítása
329/2020. (V.14.)
Kecskemét, Ballószög 0894/211 hrsz. ingatlan villamosítása
330/2020. (V.14.)
Kecskemét, Ezüstdénár u. 01181/23 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése
331/2020. (V.14.)
Kecskemét, Gyémánt u. 13312/31 hrsz. vízellátása
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332/2020. (V.14.)
Kecskemét, Déryné u. 2041 hrsz. vízellátása
333/2020. (V.14.)
Kecskemét, Csillag u. 1/C. sz. 8630/1 hrsz. ingatlan villamosítása
334/2020. (V.14.)
Kecskemét, Fagyöngy u. 5. sz. 17242 hrsz. ingatlan villamosítása
335/2020. (V.15.)
Kecskemét, Lombos u. 15389 hrsz. ingatlan villamosítása
336/2020. (V.15.)
„54. sz. főút kapacitás-bővítése II. szakasz rész műszaki átadás-átvétele”
337/2020. (V.15.)
Kecskemét, Garay u. 11. sz. 8594 hrsz. teljesítmény növelése
338/2020. (V.15.)
Kecskemét, Univer-Product Zrt. Mindszenti krt. telephely Fuvar u. útcsatlakozás
földkábel utólagos védelembe helyezése
339/2020. (V.15.)
Kecskemét, Külső-Szegedi út 8668/27 hrsz. ingatlan villamos energia ellátása
340/2020. (V.15.)
Kecskemét, Tündérfürt u. gravitációs szennyvízcsatorna és szennyvízátemelő létesítése
341/2020. (V.15.)
„A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. felügyelőbizottságát érintő döntés”
342/2020. (V.15.)
„A Kecskeméti Atlétikai Centrum használatáért fizetendő bérleti díjjal kapcsolatos
döntés”
343/2020. (V.15.)
Kecskemét, 10208/20 hrsz-ú ingatlan közútkapcsolatainak műszaki átadás-átvétele
344/2020. (V.15.)
Kecskemét, Máriahegy 18719/3 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése
345/2020. (V.15.)
Dabas-Kecskemét optikai gerinchálózat bővítés

346/2020. (V.18.)
Kecskemét, 0218/96 hrsz-ú ingatlanon irodaépület építése
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348/2020. (V.20.)
Kecskemét, Búzakalász u. 1. szám alatti ingatlan előtt található önkormányzati
területeken összesen 26 db tuja kivágására vonatkozó kérelem
349/2020. (V.20.)
Kecskemét, Alsócsalános tanya 10. sz. 0989/26 hrsz. alatti ingatlanon istálló épület
fennmaradás és használatbavétele
350/2020. (V.20.)
Kecskemét, 0220/366 hrsz. alatti ingatlanon irodaépület építése
351/2020. (V.20.)
Kecskemét, Március 15. utca 25-27. sz. alatt található vendéglátó egység kerthelyiség
kialakítása céljából parkoló igénybevétele
352/2020. (V.20.)
A 7639/35 hrsz-ú úton megállni tilos jelzőtábla kihelyezése
354/2020. (V.21.)
Cegléd-Szeged vasútvonal 353+22 hm, és Kecskemét Mindszenti krt. keresztezésében
lévő vasúti átjáró karbantartása
355/2020. (V.21.)
Kecskemét, Csabay Géza krt. 10208/20 hrsz-ú ingatlanon szórakoztató központ épületre
vonatkozó használatbavételi engedélyezési eljárás
356/2020. (V.21.)
Kecskemét, Jácint utca 3. sz. alatti (7811 hrsz-ú) ingatlan előtt a gépkocsik felállásának
védelmében kihelyezett műanyag oszlopok fennmaradásának engedélyezése
357/2020. (V.21.)
Homokbánya, Déli feltáró út I-II. ütem műszaki átadás-átvétele
358/2020. (V.21.)
Kecskemét, Hetényvezér u. 20574 hrsz. ingatlan vízellátása
359/2020. (V.21.)
Kecskemét, 18196 hrsz. ingatlan vízellátása
360/2020. (V.21.)
Kecskemét, Máriahegy tanya 193. sz. 022/218 hrsz. ingatlan vízellátása
361/2020. (V.21.)
Kecskemét, Hosszúnyelű u. 14814 hrsz. ingatlan vízellátása
362/2020. (V.21.)
Kecskemét, Fülemüle u. 21824/65 hrsz. ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése
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363/2020. (V.21.)
Kecskemét, 0226/2 hrsz. ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése
364/2020. (V.21.)
Kecskemét, Budaihegy 44. sz. 5018/41 hrsz. ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése
365/2020. (V.21.)
Kecskeméten, önkormányzati területeken az NKM Áramhálózati Kft. üzemeltetésében
álló elektromos légvezeték biztonsági övezetében lévő fák gallyazása
366/2020. (V.21.)
Bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének, valamint az óvodák heti és éves
nyitvatartási idejének módosításáról
367/2020. (V.21.)
A bölcsődei és óvodai ügyelet ellátásáról szóló 252/2020. (V. 7.) polgármesteri
határozat, valamint az annak módosításáról szóló 293/2020. (V. 12.) polgármesteri
határozat hatályon kívül helyezése
368/2020. (V.22.)
Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül közlekedő menetrend
szerinti helyi autóbuszjáratok 2020. május 25-től érvényes menetrendjének
véleményezése
369/2020. (V.22.)
A Margaréta utcában, a Margaréta utca 19. sz. ingatlan előtt (10577/14 hrsz) rakodóhely
kijelölés
370/2020. (V.22.)
Kecskemét, Hegedűs köz 15/A. sz. alatti ingatlanon építési munkához kapcsolódó
daruzási munka
371/2020. (V.25.)
Az ITK Holding Zrt. által felajánlott fertőtlenítőszerek elfogadása a fertőzésveszély
kockázatának csökkentése érdekében a veszélyhelyzetre tekintettel
372/2020. (V.25.)
A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli
törvény szerinti beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala
373/2020. (V.25.)
A Hírös-Net Telekommunikációs Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala

374/2020. (V.25.)
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A Hírös Sport Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és
közhasznúsági mellékletének elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala
375/2020. (V.25.)
A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásával, továbbá az ügyvezető
2019. évre meghatározott prémium feladatainak teljesülésével kapcsolatos döntések
meghozatala
376/2020. (V.25.)
A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény
szerinti beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásával, továbbá az
ügyvezető 2019. évre meghatározott prémium feladatainak teljesülésével kapcsolatos
döntések meghozatala
377/2020. (V.25.)
A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala
378/2020. (V.25.)
A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásával, továbbá az ügyvezető
2019. évre meghatározott prémium feladatainak teljesülésével kapcsolatos döntések
meghozatala
379/2020. (V.25.)
A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának
elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala továbbá az ügyvezető 2019. évre
meghatározott prémium feladatainak teljesülésével kapcsolatos döntések meghozatala
380/2020. (V.25.)
A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolójának elfogadásával, továbbá az ügyvezető 2019. évre meghatározott
prémium feladatainak teljesülésével kapcsolatos döntések meghozatala kapcsolatos
döntések meghozatala
381/2020. (V.25.)
A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolójának elfogadásával, továbbá az ügyvezető 2019. évre meghatározott
prémium feladatainak teljesülésével kapcsolatos döntések meghozatala
382/2020. (V.25.)
A KIK-FOR Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásával,
továbbá az ügyvezető és a vezető állású munkavállalók 2019. évre meghatározott
prémium feladatainak teljesülésével kapcsolatos döntések meghozatala

383/2020. (V.25.)
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A Városi Alapkezelő Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának
elfogadásával, továbbá vezérigazgató 2019. évre meghatározott prémium feladatainak
teljesülésével kapcsolatos döntések meghozatala
384/2020. (V.25.)
Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásával kapcsolatos döntés
meghozatala
385/2020. (V.25.)
A BÁCSVÍZ Zrt. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásával
kapcsolatos döntések meghozatala
386/2020. (V.25.)
A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2019. évi számviteli törvény
szerinti beszámolójának, továbbá az ügyvezető 2019. évre meghatározott prémium
feladatainak teljesülésével kapcsolatos döntések meghozatala
387/2020. (V.25.)
A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti
beszámolójának közhasznúsági mellékletének elfogadásával, továbbá az ügyvezető
2019. évre meghatározott prémium feladatainak teljesülésével kapcsolatos döntések
meghozatala
388/2020. (V.25.)
Javaslat Dr. Szobonya Zoltán Emléklap adományozására
389/2020. (V.25.)
Kecskemét, Alsószéktó 21825/227 hrsz. ingatlan villamosítása
390/2020. (V.25.)
Kecskemét, Alsószéktó 21825/229 hrsz. ingatlan villamosítása
391/2020. (V.25.)
Kecskemét, Alsószéktó 21825/226 hrsz. ingatlan villamosítása
392/2020.(V.25.)
Kecskemét, Alsószéktó 21825/228 hrsz. ingatlan villamosítása
393/2020. (V.25.)
Kecskemét, Alsószéktó 21825/225 hrsz. ingatlan villamosítása
394/2020. (V.25.)
Kecskemét, Alsószéktó 21825/224 hrsz. ingatlan villamosítása
395/2020. (V.25.)
Kecskemét, Alsószéktó 21825/223 hrsz. ingatlan villamosítása
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396/2020. (V.25.)
Kecskemét, Alsószéktó 21825/222 hrsz. ingatlan villamosítása
397/2020. (V.25.)
Kecskemét, Harmónia u. 0979/201 hrsz. ingatlan vízellátása
398/2020. (V.25.)
Kecskemét, Máriahegy 227/a. sz. 022/259 hrsz. ingatlan villamosítása
399/2020. (V.25.)
Kecskemét-Méntelek, Őszibarack utca 19. sz. 10726/33 hrsz. ingatlan villamosítása
400/2020. (V.25.)
Kecskemét, Halasi út – Könyves K. krt. csomópont átépítésének műszaki átadása és
forgalomba helyezése
402/2020. (V.26.)
3 db elektromos töltőállomás forgalomtechnikai kialakítása
403/2020. (V.26.)
Kecskemét, 8683/364 hrsz-ú ingatlanon tervezett iroda és csarnoképület közúti
kapcsolatának kiépítése
404/2020. (V.27.)
A Kálmán Lajos Óvodával kapcsolatos döntés meghozatala
405/2020. (V.27.)
Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai programjának,
szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakosított ellátást nyújtó telephelyei
házirendjének jóváhagyása
406/2020. (V.28.)
Kecskemét, 18339/2 hrsz-ú ingatlanon lakóépület építése
407/2020. (V.28.)
Kecskemét, 0171/28 hrsz-ú ingatlanon telekalakítása
408/2020. (V.28.)
Kecskemét, 0937/133 hrsz-ú ingatlan telekalakítása
409/2020. (V.28.)
Kecskemét, Mindszenti krt. 1. sz. alatt található vendéglátó egység kerthelyiség
kialakítása céljából közterület igénybevétele
410/2020. (V.28.)
Kecskemét, Rákóczi út 26-28. sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség
kialakítása céljából közterület igénybevétele
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411/2020. (V.28.)
Kecskemét, Tabán u. 4. sz. alatt található ingatlan előtt építőanyag tárolás céljából
közterület igénybevétel
412/2020. (V.28.)
Kecskemét, 18705/1 és a 18745 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása
413/2020. (V.28.)
Kecskemét, Kölcsey u. 16. sz. 3260 hrsz. ingatlan villamosítása
414/2020. (V.28.)
Kecskemét, Báthori u. 4. sz. 3306 hrsz. ingatlan villamosítása
415/2020. (V.28.)
Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 9415, 9401/1 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötés
megszüntetése
416/2020. (V.28.)
Kecskemét, Wéber Ede u. 9989/1 hrsz. vízellátása
417/2020. (V.28.)
Kecskemét, Úrihegy 192. sz. 32182 hrsz. ingatlan gázellátása
418/2020. (V.28.)
Kecskemét, Károlyi u. 9. sz. 1259 hrsz. ingatlan villamosítása
419/2020. (V.28.)
Kecskemét, Zsinór u. 122. sz. 1775 hrsz. ingatlan gázellátása
420/2020. (V.28.)
Kecskemét, Katonatelep Oportó u. 15027 hrsz. ingatlan gázellátása
421/2020. (V.28.)
Kecskemét, Liliom u.17. sz. 1081 hrsz. ingatlan villamosítása
422/2020. (V.28.)
Kecskemét, Belsőnyír 301/C. sz. 32699/29 hrsz. ingatlan villamosítása
423/2020. (V.28.)
Kecskemét, Harsona u. 6. sz. 5631/1 hrsz. ingatlan villamosítása
424/2020. (V.28.)
Kecskemét, Miklós Gyula u. 155. sz. 20756/2 hrsz. ingatlan villamosítása
425/2020. (V.28.)
Kecskemét, Beretvás köz 18. sz. 11741/48 hrsz. ingatlan villamosítása
426/2020. (V.28.)

26

Kecskemét, Csengő u. 2/A. sz. 9700 hrsz. ingatlan villamosítása
427/2020. (V.28.)
Kecskemét, Beregszászi u. 32. sz. 8945 hrsz. ingatlan villamosítása
428/2020. (V.28.)
Kecskemét, Felsőszéktó 18465/4-10 hrsz. ingatlanok villamosítása
429/2020. (V.28.)
Kecskemét, Ballószög tanya 365/C. sz. 13641/24 hrsz. ingatlan gázellátása
430/2020. (V.28.)
Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 2., 2/A., 4, 4/A. sz.
villamos energia ellátása

ingatlanok többlet

431/2020. (V.28.)
Kecskemét, Vezér u. 12. sz. 20642 hrsz. ingatlan villamosítása
432/2020. (V.28.)
Kecskemét, Váczi János u. 6. sz. 1074 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése
433/2020. (V.28.)
Kecskemét, Sarkantyú u. 14. sz. 765 hrsz. ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése
434/2020. (V.28.)
Kecskemét, Tavasz u. 1. sz. 1298 hrsz. KIF új igény
435/2020. (V.28.)
Kecskemét, Budai u. 37. sz. 4329 hrsz. ingatlan villamosítása
436/2020. (V.28.)
Kecskemét, Sport u. 10208/20 hrsz. ingatlan villamosítása
437/2020. (V.28.)
Kecskemét, Hunyadi János tér behajtási engedély
438/2020. (V.28.)
Kecskemét-Hetényegyháza, Pajtás u. 20798/6 hrsz. vízellátása
439/2020. (V.28.)
Döntés „A kecskeméti Városháza turisztikai fejlesztése” címmel a TOP-6.1.4-15
kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című
felhívásra benyújtott támogatási kérelemben megjelölt projekt illeszkedéséről
Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi
kiválasztási kritériumokhoz

440/2020. (V.28.)
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A kecskeméti 2340/2 hrsz-ú (természetben a Boldogasszony téren található) ingatlan
2500 m2 nagyságú részének ingyenes használatára vonatkozó megállapodás
megszüntetése és új megállapodás megkötése
441/2020. (V.28.)
Kecskemét, Gizella tér 1. sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség
kialakítása céljából közterület igénybevétele
442/2020. (V.28.)
Kecskemét, Kápolna u. 8. sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség
kialakítása céljából közterület igénybevétele
443/2020. (V.28.)
Kecskemét, Rákóczi út 5. sz. alatt található üzlet előtt kerthelyiség kialakítása céljából
közterület igénybevétele
445/2020. (VI.2.)
Kecskemét, Kerkápoly u. 3. sz. alatti épület előtt járdaszakasz teljes szélességű lezárása
446/2020. (VI.2.)
Kecskemét, Szabadság tér 5. sz. behajtási engedély
447/2020. (VI.2.)
Kecskemét, Felsőszéktó 18463/3 hrsz. ingatlan vízellátása
448/2020. (VI.5.)
Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019.
évi tevékenységéről
449/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Moha utca 2. sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség
kialakítása céljából közterület igénybevétel
450/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Lestár tér 2. sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség
kialakítása céljából közterület igénybevétele
451/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Kapisztrán J. u. 6. sz. 6015 hrsz. alatti ingatlanon meglévő Serlegbolt
bővítése raktárhelyiséggel
452/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Fecske utca 1. sz. 1208 hrsz. alatti ingatlanon 12 lakásos társasház építése

453/2020. (VI.5.)
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Kecskemét, Kéttemplom köz 478/1 hrsz.-ú ingatlan tetőfelújítás céljából közterület
igénybevétel
454/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Petőfi Sándor u. 17/57 hrsz. alatt található vendéglátó egység előtt sátor
kihelyezése céljából közterület igénybevétele
455/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Aradi Vértanuk tere 4. sz. alatt található kerthelyiség kialakítása céljából
közterület igénybevétele
456/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Cserép u. 4. sz. 2873 hrsz. előtt járdaszakasz teljes szélességű lezárása
457/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Szolnokihegy tanya 0668/48 hrsz. alatti ingatlanon raktárépület bővítésének
építési engedélye
458/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Szamóca u. 24. sz. 10643/32 hrsz. alatti ingatlanon lakóépület építése
459/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Csabay Géza krt. 5. sz. alatt 10211/1 hrsz.-ú ingatlanon Aqua Hotel építése
460/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Úrrét tanya 80/J. sz. 0440/64 hrsz. ingatlan villamosítása
461/2020.(VI.5.)
Kecskemét, Lajtha László u. 2. sz. 17813 hrsz. ingatlan villamosítása
462/2020. (VI.5.)
Kecskemét-Katonatelep, Irsai Olivér u. 20. sz. 15378/71 hrsz. ingatlan villamosítása
463/2020. (VI.5.)
Kecskemét-Katonatelep, Fagyal u. 4. sz. 15101/44 hrsz. ingatlan villamosítása
464/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Bíbor u. 39.sz. 12019 hrsz. ingatlan villamosítása
465/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Boglárka u. 21589/20 hrsz. ingatlan villamosítása
466/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Kikelet u. 20046/17 hrsz. ingatlan gázellátása
467/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Tüske u. 1. sz. 26042/4 hrsz. ingatlan gázellátása
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468/2020. (VI.5.)
Kecskemét-Katonatelep, 15000/3, 15020 hrsz. ingatlanok gázellátása
469/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Univer-Product Zrt. új Fuvar utcai útcsatlakozás és parkoló miatt
gázvezeték védőcsőbe helyezése
470/2020.(VI.5.)
Kecskemét, Alma u. 3. sz. 9722 hrsz. ingatlan villamosítása
471/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Ipoly u. 2199/6 hrsz. 5 db. garázs villamosítása
472/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Guttenberg u. 7238/46 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése
473/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Guttenberg u. 7238/63 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése
474/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Tövis u. 0944/2 hrsz. ingatlan villamosítása
475/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Irsai Olivér u. 19. sz. 15352/53 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése
476/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Balaton Lakópark és Nyíri út 13-19. sz. optikai ellátása
477/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Katona József tér közvilágítási földkábel csere 169-164 jsz. TR
478/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Károlyi u. 12. sz. 1279 hrsz. ingatlan villamosítása
479/2020. (VI.5.)
Kecskemét, Kadafalva
szennyvízelvezetése

Harkály

u.

II.

ütem

telekalakítás

vízellátása

és

480/2020. (VI.8.)
Kecskemét, Felsőcsalános utca 60. sz. 01065-55 hrsz. alatti ingatlanon Vetőmag raktár
építése
481/2020. (VI.9.)
Kecskemét, Székelyfonó u. 12556/2 hrsz. ingatlan villamosítása
482/2020. (VI.9.)
Kecskemét, Margit u. 5. sz. 3848 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése
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483/2020. (VI.9.)
Kecskemét, Borbás 10. sz. 0517/13 hrsz. és Úrrét 159. sz. 0520/11 hrsz. többlet
villamosítása
484/2020. (VI.9.)
Kecskemét, Kikelet u. 51. sz. 20046/17 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése
485/2020. (VI.9.)
Kecskemét, Kikelet u. 49. sz. 20046/16 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése
486/2020. (VI.9.)
Kecskemét, 0619/204 hrsz. alatti ingatlanon raktárcsarnok épület építési engedélye
489/2020. (VI.9.)
Kecskemét, Munkácsy u. 8. sz. 3882 hrsz. ingatlanhoz kapubejáró, valamint a
közterületi járda cseréje, építése
490/2020. (VI.9.)
Kecskemét, Alsószéktó 263/B sz. 13646/13 hrsz.-ú ingatlanon megépült Palackozó-és
üvegmosó üzem használatbavétele
491/2020. (VI.9.)
Kecskemét, Báthory utca 4. sz. 3306 hrsz. alatti épület előtt járdaszakasz teljes
szélességű lezárása
492/2020. (VI.9.)
Kecskemét, Dobó krt. 1. sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség
kialakítása céljából közterület igénybevétele
493/2020. (VI.9.)
Kecskemét, Szabadság tér 2. sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség
kialakítása céljából közterület igénybevétele
494/2020. (VI.9.)
Kecskemét, Piaristák tere 8. sz. alatt található (Könyvtári Kávézó terasz) vendéglátó
egység előtt kerthelyiség kialakítása céljából közterület igénybevétel
495/2020. (VI.9.)
Kecskemét, Jókai u. 13. sz. 4071/A. hrsz. előtt járdaszakasz teljes szélességű lezárása
496/2020. (VI.9.)
Kecskemét, Campus felső közlekedő és liftek építése
497/2020. (VI.11.)
Kecskeméti külterületi 0847/3 hrsz-ú út Helvécia, Széles köz és Jusztin sor közötti
szakasz műszaki átadás-átvétele
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498/2020. (VI.11.)
A Szent László körút – Búzakalász utca csomópontban lévő buszforduló forgalmi
rendje
499/2020. (VI.11.)
A Kőhíd utca – Nyíl utca csomópont forgalmi rendje
500/2020. (VI.11.)
Kecskemét, Homokbánya városrész 21929 hrsz. alatti ingatlanon meglévő
csarnoképület vázszerkezetének fennmaradása és kiszolgáló épületté történő
átalakításának használatbavétele
501/2020. (VI.11.)
Kecskemét, Csókás József u. 4. sz. ingatlan előtt konténer elhelyezés
503/2020. (VI.12.)
Kecskemét, 54. sz. főút szélesítés 8701/36 hrsz. KIF új igény
504/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Méntelek 175. sz. 081/330 hrsz. ingatlan többlet villamosítása
505/2020. (VI.12.)
Kecskemét, 8683/436, 8683/437, 8683/438 hrsz. ingatlanok villamos energia ellátása
506/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Nebántsvirág u. 13521 hrsz. ingatlan villamosítása
507/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Csongrádi u. 48. sz. 878 hrsz. ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése
508/2020. (VI.12.)
Kecskemét, 0171/99 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése
509/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Törökfái 0809/261 hrsz. ingatlan villamosítása, 20 kV-os földkábel és
BHTR állomás létesítés
510/2020. (VI.12.)
Kecskemét, 54. sz. főút szélesítés 0809/270 hrsz. KIF új igény
511/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Szolnokihegy 77. sz. 0674/22 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése
512/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Tündérfürt u. 0628/213 hrsz. ingatlan villamosítása
513/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Szolnokihegy 78/B. sz. 0625/33 hrsz. ingatlan villamosítása
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514/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Alsószéktó 0873/335-356 hrsz. 21 db. ingatlan villamosítása
515/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Daimler út 8683/364 hrsz. ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése
516/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Kadafalva Észak-Nyugat Dunatáv KTV bővítés
517/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Csillagvirág u. Dunatáv KTV bővítés
518/2020. (VI.12.)
Kecskemét, 18223/2, 18223/3 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése
519/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Méntelek 081/26, /30, /306, /34, /117 hrsz. ingatlanok villamosítása
520/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Ballószög tanya 247/a. sz. 0951/71 hrsz. ingatlan villamosítása
521/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Frangepán sétány behajtási engedély
522/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Kis köz 46. sz. 18157/23 hrsz. ingatlan vízellátása
523/2020. (VI.12.)
Kecskemét, 18512 hrsz. ingatlan vízellátása
524/2020. (VI.12.)
Kecskemét, 19598 hrsz. ingatlan vízellátása
525/2020. (VI.12.)
Kecskemét, 18683/2 hrsz. ingatlan vízellátása
526/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Alsószéktó 284. sz. 14825 hrsz. ingatlan vízellátása
527/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Máriahegy tanya 64/f. sz. 18696 hrsz. ingatlan vízellátása
528/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Fő u. 26. sz. 25659 hrsz. ingatlan villamosítása
529/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Felsőszéktó 116/g. sz. 18375/1 hrsz. ingatlan villamosítása
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530/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Úrihegy tanya 236/A. sz. 32231/1 hrsz. ingatlan villamosítása
531/2020. (VI.12.)
Kecskemét, 19204/7 hrsz. ingatlan vízellátása
532/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Virágvölgy u. 26044/3 hrsz. ingatlan vízellátása
533/2020. (VI.12.)
Kecskemét, Tátika u. 26038/7 hrsz. ingatlan vízellátása
534/2020. (VI.15.)
Kecskemét, Március 15. u. 70. sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség
kialakítása céljából közterület igénybevétele
535/2020. (VI.15.)
Kecskemét, Kerkápoly u. 3. sz. 6061 hrsz. előtt járdaszakasz teljes szélességű lezárása
536/2020. (VI.15.)
Kecskemét, Csongrádi u. 29. sz. 779 hrsz. alatti ingatlanon 5 lakásos társasház építése
537/2020. (VI.15.)
Kecskemét, Czollner tér behajtási engedély
538/2020. (VI.16.)
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. sz. alatti ingatlan épületének belső felújításához
közterület használat
539/2020.(VI.16.)
Kecskemét, 18090, 18091 és 18292 hrsz. ingatlanok telekalakítása
540/2020. (VI.16.)
Kecskemét, 7443 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása
541/2020. (VI.16.)
Kecskemét, 0248/245 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása
542/2020. (VI.16.)
Kecskemét, 0769/3-15; 0773/57-61 hrsz. alatti ingatlanokon PV erőművek építési
engedélye
543/2020. (VI.16.)
Kecskemét, 0801/108-109; 0801/161; 0801/165 hrsz. alatti ingatlanokon PV erőművek
építési engedélye
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544/2020. (VI.16.)
Kecskemét, 8374/2 hrsz-ú ingatlan útcsatlakozásának, és a 8373/35 hrsz-ú ingatlanon
(Fuvar utca) parkolók és járda építésének ideiglenes forgalomkorlátozása
545/2020. (VI. 16.)
Kecskemét, Szabadság tér behajtási engedély
546/2020. (VI.16.)
Kecskemét, Jókai u. 38. sz. 3974 hrsz. ingatlan villamosítása
547/2020. (VI.16.)
Kecskemét, Széchenyi krt. 9-15. sz. hírközlési hálózat építése
548/2020. (VI.16.)
Kecskemét, 169-346 jsz. TR körzet feszültségpanasz, 0,4 kV-os szabadvezeték átépítés
549/2020. (VI.16.)
Kecskemét, Báthori u. 4. sz. 3306 hrsz. ingatlan villamosítása
550/2020. (VI.16.)
Kecskemét, 10981/2 hrsz. ingatlan villamos energia ellátása, VHTR állomás csere
BHTR állomásra és 1 kV-os földkábellétesítése
551/2020. (VI.16.)
Kecskemét, Károlyi u. 9. sz. 1259 hrsz. ingatlan villamosítása
552/2020. (VI.16.)
Kecskemét, Kölcsey u. 16. sz. 3260 hrsz. ingatlan villamosítása
553/2020. (VI.17.)
Kecskemét, Hársfa u. 10643/51 hrsz. ingatlan villamosítása
554/2020. (VI.17.)
Kecskemét, Meggyfa u. 10643/53 hrsz. ingatlan villamosítása
555/2020. (VI.17.)
Kecskemét, Hársfa u. 10643/52 hrsz. ingatlan villamosítása
556/2020. (VI.17.)
Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy 32120, 32109/4 hrsz. ingatlanok gázellátása
557/2020. (VI.17.)
Kecskemét, Szolnokihegy 12950/140, /51, /52, /141 hrsz. ingatlan gázellátása
558/2020. (VI.17.)
Kecskemét, Miklós Gyula u. 20682/2 hrsz. ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése
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559/2020. (VI.17.)
Kecskemét, Szamóca u. 10643/38 hrsz. ingatlan vízellátása
560/2020. (VI.17.)
Kecskemét, Szamóca u. 10643/15 hrsz. ingatlan vízellátása
561/2020. (VI.17.)
Kecskemét, Budai hegy 14609/126 hrsz. ingatlan villamosítása
605/2020. (XI.4.)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által az állandó
bizottságaira és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlása a veszélyhelyzet idején
606/2020. (XI.6.)
Kecskemét-Kadafalva, Vadkörte u. 4. sz. 11622/512 hrsz.-ú ingatlanon családi ház
használatbavétele
607/2020. (XI.6.)
Kecskemét, Cimbalmos u. 2. sz. 4636 hrsz.-ú ingatlanon családi ház használatbavétele
608/2020. (XI. 9.)
A Nyíri út 11. sz. (3496 hrsz) ingatlan előtti parkolók használatának korlátozása
609/2020. (XI.9.)
Kecskemét, Czollner közön fenyőfa árusítás céljából közterület igénybevétel
611/2020. (XI.11.)
52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá
történő kapacitásbővítése, 3. tervezési szakasz Kecskemét Vízmű u. – M5 autópálya
között 3.G1.1 Magyar Telekom távközlési hálózat kiváltása
612/2020. (XI.11.)
52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá
történő kapacitásbővítése, 3. tervezési szakasz Kecskemét Vízmű u. – M5 autópálya
között 3.G1.3 Invitech távközlési hálózat kiváltása
613/2020. (XI.11.)
52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá
történő kapacitásbővítése, 3. tervezési szakasz Kecskemét Vízmű u. – M5 autópálya
között 3.G1.2 Digi távközlési hálózat kivál
614/2020. (XI.11.)
52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá
történő kapacitásbővítése, 1. tervezési szakasz Kecskemét Nagykörút – 142. sz.
Budapest-Kecskemét vasútvonal között 1.G5. szénhidrogén elosztóvezetékek
615/2020. (XI.11.)
Kecskemét, Nyár u. csapadékcsatorna rekonstrukció
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616/2020. (XI.11.)
Kecskemét, Vándor utca 10820/5 hrsz.-ú ingatlanon családi ház használatbavétele
618/2020. (XI.12.)
Kecskemét, Deák F. tér, Szabadság tér, Dobó krt., Rákóczi út, Petőfi S. u. behajtási
engedély
619/2020. (XI.12.)
Kecskemét, Beretvás köz 0937/158 hrsz. -ú ingatlanon megépült családiház, valamint
útcsatlakozásra vonatkozó használatbavétel
620/2020. (XI.12.)
Kecskemét, Március 15. utca és Irinyi utca kereszteződése melletti területen fenyőfa
árusítás céljából közterület igénybevétel
621/2020. (XI.12.)
Kecskemét-Katonatelep, 14911 hrsz.-ú ingatlanon
lakóépületté történő bővítésének használatbavétele

meglévő

gazdasági

épület

622/2020. (XI.12.)
Kecskemét-Katonatelep, Hajnalpír utca 13. sz. 14992 hrsz. ingatlanon családi ház
használatbavétele
623/2020. (XI.12.)
Kecskemét, Kápolna u. 1. alatti ingatlan előtt építési tevékenység kivitelezés céljából
közterület igénybevétel
624/2020. (XI.12.)
Kecskemét, Kadafalva Harkály u. 54 db. telek villamosítása
625/2020, (XI.12.)
Kecskemét, 169-514 jsz. TR körzet feszültségpanasz rekonstrukció
626/2020. (XI.12.)
Kecskemét, Hársfa u. 10643/52 hrsz. ivóvíz bekötése
627/2020. (XI.12.)
Kecskemét, Bocskai u. 4116 hrsz. ivóvíz bekötése
628/2020. (XI.12.)
52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá
történő kapacitásbővítése, 3. tervezési szakasz Kecskemét Vízmű u. -M5 autópálya
között 3.G5. szénhidrogén elosztóvezetékek
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629/2020. (XI.12.)
52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá
történő kapacitásbővítése, 2. tervezési szakasz 142. sz. Budapest-Kecskemét vasútvonal
– Vízmű u. között 2.G5.02.01. szénhidrogén elosztóvezetékek
630/2020. (XI.16.)
Kecskemét, Szolnokihegy 77. sz. 0674/22 hrsz. ingatlan gázellátása
631/2020. (XI.16.)
Kecskemét, Úrihegy 192. sz. 32182 hrsz. ingatlan gázellátása
632/2020. (XI.16.)
Kecskemét, Homokbánya Boróka Lakópark 21945/2 hrsz. villamosítása
633/2020. (XI.16.)
Kecskemét, Jókai u. 38. sz. 3974 hrsz. ingatlan villamosítása
634/2020. (XI.16.)
Kecskemét, Szent László krt. Matkói út – Búzakalász u. közötti szakasz vízvezeték
rekonstrukció
635/2020. (XI.16.)
Kecskemét, Czollner köz 4. sz. alatti, 6885 hrsz-ú ingatlan kapubehajtó kialakítása
636/2020. (XI.16.)
Kecskeméten az Agyag utca, Kvarc utca és kerékpárút átépítésének műszaki átadása és
forgalomba helyezése
637/2020. (XI.16.)
Kecskemét, 6102/3 hrsz-ú ingatlan útcsatlakozás és a 6102/1 és 4687/1 hrsz-ú
ingatlanon (Bethlen krt.) járda és kapubehajtó építése
638/2020. (XI.16.)
Kecskemét, Gáz utca 4. sz. 13360 hrsz.-ú ingatlanon meglévő gazdasági épület
lakóépületté történő átépítéséhez használatbavétel
639/2020. (XI.16.)
Kecskeméten, a Párkány utcában (21876/4 hrsz.) önkormányzati területen 2 db fa
ültetésére vonatkozó kérelem
640/2020. (XI.16.)
Kecskemét, Búzakalász u. – Szent László krt. – Halasi út – Mindszenti krt. –
Klebelsberg K. u. útvonalon behajtási engedély
641/2020. (XI.16.)
Kecskemét, Sárospatak
használatbavétele

utca

14.

sz.

5556

hrsz.-ú

ingatlanon

családi

ház
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642/2020. (XI.16.)
Kecskemét-Hetényegyháza, Kikelet u. 50. sz. 20034/12 hrsz. ingatlanon meglévő
családi ház fennmaradása és használatbavétele
643/2020. (XI.16.)
Kecskemét, Szérűskert utca 5639 hrsz.-ú ingatlanon családi ház használatbavétele
644/2020. (XI.16.)
Kecskemét, Vaspálya utca 2. sz. 6176/2 hrsz.-ú ingatlanon meglévő autószerelő műhely
raktár épületrésszel történő bővítésének használatbavétele
645/2020. (XI.16.)
Kecskemét, 14604/6 hrsz-ú ingatlanon tervezett kereskedelmi üzleti épület építéséhez
kapcsolódó autóbuszöböl építése
646/2020. (XI.17.)
Kecskemét, Lepke u. 38. sz. 11677/4 hrsz. ivóvíz bekötése
647/2020. (XI.17.)
Kecskemét, Budai hegy 0248/180 hrsz. ingatlan gázellátása
648/2020. (XI.17.)
Kecskemét, Szolnokihegy 0628/212 hrsz. ingatlan gázellátása
649/2020. (XI.17.)
Kecskemét, Szolnokihegy 0628/211, 0628/279 hrsz. ingatlan gázellátása
650/2020. (XI.17.)
Kecskemét, KECE-KSZU 10 kV földkábelen (kuplung) keresztmetszet növelés
651/2020. (XI.17.)
Kecskeméten a Vályogvető utcában fakivágás utáni pótlás előírás megváltoztatása
652/2020. (XI.19.) határozata
Kecskemét- Kadafalva, Harkály utca 11622/451 hrsz.-ú ingatlanon családi ház
használatbavétele
653/2020. (XI.19.) határozata
Kecskemét-Kadafalva, Harkály utca 11622/463 hrsz. ingatlanon családi ház
fennmaradása és használatbavétele
654/2020. (XI.19.) határozata
Kecskemét, Kerekes utca 28. sz. alatti 1030 hrsz.-ú ingatlanon lakóépület
használatbavétele
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655/2020. (XI.19.) határozata
"Óvodai Pályaépítési Program" keretében létesítendő
futballpályákkal kapcsolatos döntések meghozatala

grundméretű

műfüves

656/2020. (XI.19.) határozata
Kecskemét, Felsőcsalános 21963/61 hrsz. villamosítása
657/2020. (XI.19.) határozata
Helvécia, 170/013 js.z tr. körzet Szabó Sándor telep feszültségpanasz
658/2020. (XI.19.) határozata
Kecskemét, Görbe utca építésének forgalomba helyezése
659/2020. (XI.19.) határozata
Kecskeméten a Nyíri út – Március 15. utca csomópontban épülő balra kanyarodó sáv
építésének műszaki átadása és forgalomba helyezése
660/2020. (XI.19.) határozata
Kecskemét, 14673/2 hrsz-ú ingatlan kapubehajtó kialakítása

661/2020. (XI.19.) határozata
A 20049-22020. ügyszámú V. fakivágási közútkezelői hozzájáruláshoz kapcsolódóan
Kecskeméten, önkormányzati területeken fák pótlására vonatkozó kérelem
662/2020. (XI.19.) határozata
52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá
történő kapacitásbővítése, 3. tervezési szakasz Kecskemét Vízmű u. -M5 autópálya
között csapadékvíz csatornázás
663/2020. (XI.19.) határozata
Kecskemét, Széchenyi téren, természetben az Aranyhomok szálloda épülete mögötti
közterületen gyümölcs árusítási tevékenység folytatása céljából közterület igénybevétel
664/2020. (XI.19.) határozata
Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély
665/2020. (XI.19.) határozata
Kecskemét, Kossuth tér 6-7 (belső udvar) behajtási engedély
666/2020. (XI.19.) határozata
Kecskemét, Szabadság tér és a Református templom között a Kálvin tér felől (kizárólag
a keramit burkolaton) behajtási engedély
667/2020. (XI.19.) határozata
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Kecskemét, 2157/4 hrsz. ingatlan villamosítása
668/2020. (XI.19.) határozata
Kecskemét, Ballószög tanya 130. sz. 0920/3 hrsz. ingatlan gázellátása

669/2020. (XI.19.) határozata
Kecskemét, Felsőszéktó 18249/12 hrsz. ingatlan vízellátása
670/2020. (XI.19.) határozata
Kecskemét, Felsőszéktó 18249/11 hrsz. ingatlan vízellátása
671/2020. (XI.19.) határozata
KMJV közigazgatási határán belül közlekedő menetrend szerinti helyi autóbuszjáratok
2020. november 21-től érvényes menetrend módosításának véleményezése
672/2020. (XI.19.) határozata
Beszámoló ingyenes önkormányzati tulajdonba adott ingatlanok hasznosításáról
673/2020. (XI.19.) határozata
A kecskeméti 7443/2 hrsz-ú, természetben Sarolta utcában található ingatlan
forgalomképessé nyilvánítása és az ingatlan értékesítése érdekében zártkörű pályázat
kiírása
674/2020. (XI.20.) határozata
Kecskemét, Kápolna u. 4. sz. 3443 hrsz.-ú ingatlanon helyi védett lakóház bővítéssel
nem járó átalakítása, korszerűsítése, rendeltetés módosítása, söröző és melegkonyha
kialakítása
675/2020. (XI.20.) határozata
Kecskemét, Ceglédi út 14. sz. alatti ingatlan előtt építési tevékenység kivitelezés
céljából közterület használat
676/2020. (XI.20.) határozata
Kecskemét, Petőfi Sándor utca (hrsz.:17/57) fenyőfa árusítás céljából közterület
igénybevétele
677/2020. (XI.20.) határozata
52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá
történő kapacitásbővítése, 2-3. tervezési szakasz vízellátás, 2. tervezési szakasz
csapadékvíz csatornázás
678/2020. (XI.23.) határozata
Kecskemét, Klebelsberg K. - Mindszenti krt. - Halasi út – Könyves K. krt. útvonalon
behajtási engedély
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679/2020. (XI.23.) határozata
Döntés fogorvosi feladat-ellátási
megszüntetéséről

szerződés

közös

megegyezéssel

történő

680/2020. (XI.23.) határozata
Veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedések miatti forgalmi rend
változások
681/2020. (XI.23.) határozata
Alapítványi források átadásáról szóló döntések meghozatala
682/2020. (XI.23.) határozata
Kecskemét, Ballószög tanya 0841/217 hrsz. villamosítása
683/2020. (XI.23.) határozata
Kecskemét, Ballószög 0900/71 hrsz. villamosítása
684/2020. (XI.23.) határozata
Kecskemét, Kós Károly u. 29. sz. 10579/106 hrsz. gázellátása
685/2020. (XI.23.) határozata
Kecskemét, Veronika u. 4. sz. 13263 hrsz. ivóvíz bekötése
686/2020. (XI.23.) határozata
Kecskemét, Szolnokihegy tanya 12950/70 hrsz. gázellátása
687/2020. (XI.23.) határozata
Kecskemét, Ceglédi út 9/A. sz. 6133 hrsz. gázellátása
688/2020. (XI.23.) határozata
Kecskemét, 32699/18 hrsz. gázellátása
689/2020. (XI.23.) határozata
Kecskemét, Szilágyi Erzsébet u. 46/A. sz. 6534 hrsz. ivóvíz bekötése
690/2020. (XI.24.) határozata
A KIK-FOR Kft. részére ingatlanok apportként történő átadása tárgyában hozott döntés
módosítása
691/2020. (XI.24.) határozata
Mezőgazdasági rendeltetésű ingatlan haszonbérbe adása
692/2020. (XI.24.) határozata
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Kedvezményes telekértékesítési program keretében építési telkek értékesítése
693/2020. (XI.24.) határozata
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi, illetve kizárólagos
tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2020. évi bérleti díjának felhasználása
felhalmozási és működési célú kiadások finanszírozásáról szóló 12/2020. (II.13.)
határozat II. módosítása
694/2020. (XI.24.) határozata
Díjazással kapcsolatos döntés
695/2020. (XI.24.) határozata
Kecskemét Szent Miklós utca Tatár sori csomópontjának forgalmi rendje
696/2020. (XI.24.) határozata
Kecskemét, Kisfái 0605/308 h Kecskemét, Kisfái 0605308 hrsz. ingatlanon meglévő
gazdasági épület fennmaradása és használatbavétele
697/2020. (XI.24.) határozata
Kecskemét, Felsőszéktó 18339/2 hrsz-ú ingatlanon lakóépület használatbavétele
698/2020. (XI.24.) határozata
Kecskemét-Hetényegyháza, Százszorszép utca 6.sz. 20507/1 hrsz-ú ingatlanon
mezőgazdasági eszköztároló használatbavétele
699/2020. (XI.24.) határozata
Kecskemét, 0992/351 hrsz-ú
használatbavétele

ingatlanon

Szivattyújavító

és

gyártócsarnok

700/2020. (XI.24.) határozata
Kecskemét, Dobó körúton a volt DOMUS Áruház parkolójában pirotechnikai termékek
árusítása céljából 200 m2 (12 db fizető-várakozóhely) közterület igénybevétel
701/2020. (XI.25.) határozata
Támogatás nyújtása a Városi Szociális Közalapítvány részére tüdőgyulladás elleni
védőoltás támogatására
702/2020.(XI.26.)
Kecskemét, Garay u. 11. sz. 8594 hrsz. villamosítása
703/2020.(XI.26.)
Kecskemét, Úrihegy 323/D. 01658/87 hrsz. gázellátása
704/2020.(XI.26.)
Kecskemét, Présház u. 11/B. sz. 9681 hrsz. ivóvíz bekötése
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705/2020.(XI.26.)
BÁCSVÍZ Zrt.-vel
módosítása

csapadékvíz

csatorna

üzemeltetésére

megkötött

szerződés

706/2020.(XI.26.)
Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes használatba adása (Wojtyla Ház,
Kecskemét, Egressy u. 5/B.)
707/2020.(XI.26.)
Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes használatba adása (Platán Otthon,
Kecskemét, Szent László Város 1.)
708/2020.(XI.26.)
Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes használatba adása (Közösségi ház,
Kecskemét, Mezei utca 34.)
709/2020.(XI.26.)
Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes használatba adása (Kecskeméti
10202/2 hrsz-ú ingatlan)
710/2020.(XI.26.)
Méltányossági jogkör gyakorlása lakásbérleti szerződés megkötése érdekében
711/2020.(XI.26.)
Kecskemét, 6229/89 hrsz-ú ingatlanhoz kapubehajtó építése
712/2020.(XI.26.)
A Városi Alapkezelő Zrt. által készített 2020. évi üzleti terv és pénzügyi terv
jóváhagyása
713/2020.(XI.26.)
Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza magasabb vezetői beosztásának ellátására
beérkezett pályázatok elbírálása
715/2020. (XI.27.)
Tagi kölcsön nyújtása a Kecskemétfilm Kft. Részére
716/2020. (XI.27.)
Helyi közút forgalmi rendjének megváltoztatásáról
717/2020. (XI.27.)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, valamint Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata intézményeinek 2021. évi belső ellenőrzési terve
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719/2020. (XI.27.)
Kecskemét, 6229/89 hrsz. alatti ingatlanon pamutlabor üzemépület építési engedélye
720/2020. (XI.27.)
Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon tervezett sportcélú beruházással kapcsolatos
döntések meghozatala
721/2020. (XI.27.)
Támogatás nyújtása a Városi Szociális Közalapítvány számára alapító okiratában
meghatározott célok megvalósítására és a szociálisan rászorulók tűzifával történő
ellátása érdekében
722/2020.(XI.30.)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata társasházak és lakásszövetkezei
lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására
vonatkozóan benyújtott pályázatok
723/2020.(XI.30.)
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala
724/2020.(XI.30.)
Döntés az Intézmény-és Piacfenntartó Szervezet intézményvezetői/magasabb vezetői/
beosztásának ellátásáról
725/2020.(XI.30.)
Kecskemét, 21945/36 hrsz-ú ingatlanon megépült „Boróka Park II” társasház és az
ingatlan közúti kapcsolatának használatbavétele
727/2020.(XI.30.)
Kecskemét, Zágoni u. 20. sz. 9122 hrsz. ing. KIF teljesítménybővítése
728/2020.(XI.30.)
Kecskemét, Akadémia krt. – Világ u. közvilágítási földkábel csere
729/2020.(XI.30.)
52 sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá történő
kapacitásbővítése, 1. terv. szakasz csapadékvíz csatornázás
730/2020.(XI.30.)
Kecskemét, 169-387 rt. KIF körzet szolgáltatás képesség javítása
731/2020.(XI.30.)
Kecskemét, Brahms u. 2. GPON hírközlési hálózat kiépítése
732/2020.(XI.30.)
Kecskemét, Sport u. 10208/20 hrsz. ing. villamosítása
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733/2020.(XI.30.)
52 sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá történő
kapacitásbővítése, közvilágítás
734/2020.(XI.30.)
Dabas-Kecskemét optikai gerinchálózat bővítés – Kanizsatel Kft.
735/2020.(XII.01.)
Kecskemét, Kossuth tér felhajtási engedély – Korona Impex Kft.
736/2020.(XII.01.)
Kecskemét, Kossuth tér felhajtási engedély – Ciróka bábszínház
737/2020.(XII.01.)
Kecskemét, Kossuth tér felhajtási engedély – Tisza Expo Zrt.
738/2020.(XII.01.)
Kecskemét, Nektár u. 13188 hrsz. -ú ingatlanon lakóépület használatbavétele
739/2020.(XII.01.)
Kecskemét, Nyíri út 11. sz. 3496 hrsz. alatti ingatlanon Kosárlabda akadémia, Bányai
Júlia Gimnázium területén Sportcsarnok használatbavétele
740/2020.(XII.01.)
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
741/2020.(XII.02.)
Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló
projekt projektfejlesztési időszak lezárásaként benyújtandó dokumentációjának
illeszkedéséről Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában
meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz
742/2020.(XII.02.)
Kecskemét, 27017/2 hrsz-ú ingatlanhoz kapubehajtó építése
743/2020.(XII.02.)
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás, tartalék felhasználásához kapcsolódó
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
744/2020.(XII.03.)
Kecskemét, Budaihegy 166. sz. 01191/8 hrsz. ingatlan szennyvíz bekötése
745/2020.(XII.03.)
A Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház vezetői feladatainak ellátására beérkezett
pályázat elbírálása
746/2020. (XII.4.)
Kecskemét, 0295/12 hrsz-ú ingatlanon Mezőgazdasági tároló építése
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747/2020. (XII.4.
Kecskemét, Károlyi u. (hrsz.: 1268) behajtási engedély
748/2020. (XII.4.)
Kecskemét, Dózsa György út 9. sz. alatti ingatlan előtt járda részleges lezárása céljából
közterület használat
749/2020. (XII.4.)
Kecskemét, Pázmány P. u. 2. sz. A/B/C lépcsőházak előtt (állványozás) céljából
közterület használat
750/2020. (XII.4.)
Kecskemét, 8360/6 hrsz.-ú ingatlan telekalakítás módosítása
751/2020. (XII.4.)
Kecskemét, Vágó u. 26. sz. 3124 hrsz. alatti ingatlanon 3 lakásos társasház építése
752/2020. (XII.4.)
Kecskemét, Bocskai u. 11. – Hajdú u. 2. sz. 4116 hrsz-ú ingatlanon többlakásos
lakóépület használatbavétele
753/2020. (XII.4.)
Kecskemét, Báthori u. 9. sz. 3277 hrsz. alatti ingatlanon meglévő lakóépület
bővítésének, átalakításának használatbavétele
754/2020. (XII.4.)
Kecskemét, Felsőcsalános u. 60. sz. 01065/55 hrsz. alatti ingatlanon megépült Vetőmag
raktár használatbavétele
755/2020. (XII.4.)
Kecskemét, Gólya u. 7. sz. 5002 hrsz. alatti ingatlanon lakóépület használatbavétele
756/2020. (XII.4.)
Kecskemét, Gólya u. 7. sz. 5002 hrsz. alatti ingatlanon gazdasági épület
használatbavétele
757/2020. (XII.4.)
Kecskemét, Rávágy tér Univer melletti területen fenyőfa árusítás céljából közterület
igénybevétel
758/2020. (XII.4.)
Kecskemét, Széchenyi téren, természetben az Aranyhomok szálloda épülete mögötti
(hrsz.:3447/1) közterületen alkalmi árusítási (gesztenye) tevékenység folytatása céljából
közterület igénybevétel
759/2020. (XII.4.)
Kecskemét, Petőfi Sándor u. fenyőfa árusítás céljából közterület igénybevétel
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760/2020. (XII.4.
Kecskemét, 9428/84, 9428/85 és a 9428/86 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása
761/2020. (XII.4.)
Kecskemét, 6255/2 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása
762/2020. (XII.4.
Kecskemét, 19511 és a 19513 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása
763/2020. (XII.4.)
Kecskemét, Tüske u. 2. sz. 13560 hrsz. ivóvíz bekötése
764/2020. (XII.4.)
Kecskemét, Darázs u. 15/d. 11622/45 hrsz. ivóvíz bekötése
765/2020. (XII.4.)
Kecskemét, Szarkás 01033/148 hrsz. villamosítása
766/2020. (XII.4.)
Kecskemét, Felsőcsalános 42. sz. 01061/20 hrsz. villamosítása
767/2020. (XII.8.)
Fellebbezés szociális ügyben
768/2020. (XII.8.)
Kecskemét, 0438/197 hrsz. ingatlan gázellátása
769/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Borbás 10. sz. 0517/13 hrsz. és Úrrét 159. sz. 0520/11 hrsz. többlet
villamosítása
770/2020. (XII.8.)
Kecskemét, 0215/18 hrsz. ingatlan vízellátása
771/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Hetény vezér u. 2. sz. 20330/3 hrsz. villamosítása
772/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Mindszenti krt. 8360/6 hrsz. ivóvíz és szennyvíz bekötése
773/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Bercsényi u. kisnyomású gázvezeték rekonstrukció
774/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Duna u. kisnyomású gázvezeték rekonstrukció
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775/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Semmelweis u. 5. sz. 5991 hrsz. villamosítása
776/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Favorit u. 14938 hrsz. gázellátása
777/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Nyíri út 11. sz. (3496 hrsz) ingatlan előtti parkolók használatának
korlátozása
778/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Kullai köz 30. sz. (12295 hrsz) alatti ingatlanon tetőtér beépítésének
használatbavétele
779/2020. (XII.8.)
Kecskeméten a Lóverseny utca 19. és 23. számú ingatlanok közötti önkormányzati
területen összesen 2 db fa ültetésére vonatkozó kérelem
780/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Harkály u. 11622/336 hrsz. ingatlan szennyvíz bekötése
781/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Harkály u. 11622/335 hrsz. ingatlan szennyvíz bekötése
782/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Tömörkény István u. 8. sz. 2157/4 hrsz. ingatlan villamosítása
783/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Alsószéktó tanya 270. sz. 13646/54 hrsz. ivóvíz bekötése
784/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Hetényegyháza Belsőnyír 32699/13 hrsz. vízellátása
785/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Alsócsalános 40/1. sz. 0992/351 hrsz. vízellátása
786/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Máriahegy 19025/3 hrsz. ivóvíz bekötése
787/2020. (XII.8.)
Kecskemét, Máriahegy 19025/2 hrsz. ivóvíz bekötése
788/2020. (XII.9.) határozata
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének
módosítása

49

790/2020. (XII.9.) határozata
Kecskemét, Rákóczi út páros oldalán a 34. sz. épület előtti 10 m hosszon kijelölt
rakodóhely áthelyezése a Rákóczi út 26. sz. épület elé 5 m hosszon
791/2020. (XII.9.) határozata
Kecskemét, Nyár utca páros oldalán az 1. sz. épülettel szemben, 10 m hosszon
megállási tilalom kijelölése
792/2020. (XII.10.) határozata
Dózsa György út 9. sz. alatti ingatlan előtt járda részleges lezárása céljából közterület
használat
793/2020. (XII.10.) határozata
Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül közlekedő menetrend
szerinti helyi autóbuszjáratok 2020. december 13-tól életbe lépő változásai
794/2020. (XII.10.) határozata
Dr. Daraghme Tawfiik praxisvásárlása
795/2020. (XII.10.) határozata
A kecskeméti polgárőr egyesületek támogatása
796/2020. (XII.10.) határozata
Kecskemét, Szövetség tér 5. sz. alatti ingatlan felújításának időtartamára, a Faragó Béla
fasoron az ingatlan előtt 1 db parkolóállás, valamint a Szövetség téren az ingatlan
mögött 3 db parkolóállás részleges lezárása céljából közterület használat
797/2020. (XII.10.) határozata
Együttműködési szándéknyilatkozat aláírása Pengzhou városával (Szecsuán Tartomány,
Kínai Népköztársaság)
798/2020. (XII.10.)
Kecskemét, 169-269 Vízmű u. és 169-118 Petőfiváros Hullám közötti KÖF földkábel
csere
799/2020. (XII.10.)
Kecskemét, 169-028 Csilléri Ltp. és 169-398 Asztalos KTSZ állomások közötti KÖF
földkábel csere
800/2020. (XII.10.)
Kecskemét, 169/360 jsz. tr. körzet (Katonatelep hobbi)
801/2020. (XII.10.)
Kecskemét, Aradi vértanúk tere gázvezeték rekonstrukció
802/2020. (XII.10.)
Kecskemét, Hitel u. gázvezeték rekonstrukció
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803/2020. (XII.11.)
A Kecskeméti Közlekedési Központ Kt.-vel kötött Feladatellátási szerződés és a
Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. és az Inter Tan-Ker Zrt. társaságok között
létrejött közszolgáltatási szerződés módosítása.
804/2020. (XII.11.)
A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. ügyvezetésével kapcsolatos döntések
806/2020. (XII.11.)
Kecskeméten a Vályogvető utcában önkormányzati területen összesen 33 db fa ültetése
807/2020. (XII.11.)
Kecskemét, 0961/88 hrsz., 0961/89 hrsz., 0961/90 hrsz., 0961/91 hrsz. napelemes
kiserőművek műszaki átadás-átvétele
808/2020. (XII.11.)
Kecskemét, 169-259 Fedett Piac és 169-045 SZTK, Új Megyei Könyvtár közötti KÖF
földkábel csere
809/2020. (XII.11.)
Kecskemét, KSZU – Kiskőrösi út 20 kV szolgáltatási minőség javítása
810/2020. (XII.11.)
Kecskemét, Belsőnyír 14220 hrsz. villamosítása
811/2020. (XII.11.)
Kecskemét, Mimóza u. 21. sz. 13549 hrsz. villamosítása
812/2020. (XII.11.)
Kecskemét, 52. sz. főút, Olimpia u., Kinizsi u. területén csatornabélelés
813/2020. (XII.11.)
Nagykőrösi utca 33. sz. alatti épület ereszcsatornájának cseréjéhez közterület
igénybevételének engedélyezése
814/2020. (XII.11.)
A III. Béla körút lakott területen kívüli szakaszán 60 km/h sebességkorlátozás
bevezetése, valamint a 013/2 hrsz-ú útcsatlakozás mindkét iránya felől „Gyalogosok”
veszélyt jelző táblák kihelyezése
815/2020. (XII.11.)
Katona József tér Szinház mögötti útszakaszán a „Várakozóhely” jelzőtábla kiegészítő
tábláinak eltávolítása
816/2020. (XII.11.)
Csipkebogyó utca 9. sz. 260225/7 hrsz. alatti ingatlanon lévő családi lakóház
fennmaradásának és tovább építésének használatbavétele
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817/2020. (XII.11.)
Bocskai utca 11. sz. alatti épület előtti gázcsap védelmében fém poller oszlopok
elhelyezése
818/2020. (XII.11.)
Mezőgazdasági rendeltetésű ingatlan haszonbérbe adása

819/2020. (XII.11.)
A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés
820/2020. (XII.12.)
Seprenyiné Fodor Anikó, az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményvezetője
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
821/2020. (XII.14.)
Kecskeméten önkormányzati területeken összesen 8 db fa kivágása
822/2020. (XII.14.)
Kecskeméten a Csalogány utca 13. számú ingatlan előtti önkormányzati területen
összesen 1 db fa kivágása
823/2020. (XII.14.)
Kecskeméten, a Harkály utcában önkormányzati területen összesen 5 db fa kivágása
824/2020. (XII.14.)
Kecskeméten a korlátozott behajtási területekre 2020. december 31-ig érvényes
behajtási engedélyek időbeni hatályának meghosszabbítása
825/2020. (XII.14.)
Kecskemét, Szent István krt. kisnyomású gázvezeték rekonstrukció I. szakasz
826/2020. (XII.14.)
Kecskemét, Szent
szakasz

István

krt.

kisnyomású

gázvezeték

rekonstrukció

II.

827/2020. (XII.14.)
Kerekegyháza, Repülő d. 0132/58 hrsz. ingatlan többlet villamosítása
828/2020. (XII.14.)
Kecskemét,
FTTH
irány

hálózat

építése

–

Belváros,

Jókai

u.

829/2020. (XII.15.)
Kecskemét, Lugas sor 26. sz. 11036 hrsz. alatti ingatlanon Földszintes asztalos műhely
(I. ütem) és gazdasági épületrész (II. ütem) építése
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830/2020. (XII.15.)
Kecskemét, Kamilla u. 17. 25764 hrsz. alatti ingatlanon gazdasági épület építése
831/2020. (XII.15.)
Kecskemét, Tövis u. 54. sz. 11749/79 hrsz. alatti ingatlanon 2. számú lakóépület
használatbavétele
832/2020. (XII.15.)
Kecskemét, Városföld tanya 43. sz. 0786/83
gépjárműalkatrész tároló fennmaradási engedély

hrsz.-ú

ingatlanon

iroda

és

833/2020. (XII.15.)
Kecskemét, Katonatelep Ceglédi út 0440/22 hrsz. villamosítása
834/2020. (XII.15.)
Kecskemét, Matkópuszta 138. sz. feszültségpanasz (II. ütem)
835/2020. (XII.15.)
Kecskemét, Kossuth krt. 169-015 TR. körzet közvilágítási kábel cseréje
836/2020. (XII.15.)
Kecskemét, Eszperantó u. gázvezeték rekonstrukció
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