
TÁRGYMUTATÓ 
Esélyteremtési Bizottság 
2019. évi határozatairól 

 
 
 
1/2019. (XI.19.) EtB. sz. határozat 
Az ülés napirendje  
 
2/2019. (XI.19.) EtB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről szóló 12/2016. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete módosítása 
 
3/2019. (XI.19.) EtB. sz. határozat 
Fogorvosi feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése 
 
4/2019. (XI.19.) EtB. sz. határozat 
A Kálmán Lajos Óvodával kapcsolatos döntés meghozatala  
 
5/2019. (XI.19.) EtB. sz. határozat 
A Városi Támogatási Program „Egészségügyi programok” előirányzata 5%-os 
tartalékkerete terhére  támogatható kérelem véleményezése 
 
6/2019. (XI.19.) EtB. sz. határozat 
A Városi Támogatási Program „Idősügyi programok” előirányzata 5%-os 
tartalékkerete terhére  támogatható kérelem véleményezése 
 
7/2019. (XI.19.) EtB. sz. határozat 
A Városi Támogatási Program „Szociális programok” előirányzata 5%-os 
tartalékkerete terhére  támogatható kérelem véleményezése 
 
8/2019. (XI.19.) EtB. sz. határozat 
A Városi Támogatási Program „Oktatási programok” előirányzata 5%-os 
tartalékkerete terhére  támogatható kérelmek véleményezése 
 
9/2019. (XI.19.) EtB. sz. határozat 
Tag delegálása a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokról szóló döntés 
előkészítéséhez 
 
10/2019. (XI.19.) EtB. sz. határozat 
Méltányossági jogkör gyakorlása lakásbérleti szerződések megkötése 
érdekében 
 
11/2019. (XI.19.) EtB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság 
Ügyrendjének elfogadása 
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12/2019. (XII.10.) EtB. sz. határozat 
Az ülés napirendje  
 
13/2019. (XII.10.) EtB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése 
 
14/2019. (XII.10.) EtB. sz. határozat 
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 4/2019. (II. 21.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
 
15/2019. (XII.10.) EtB. sz. határozat 
Együttműködési megállapodás partnerségi képzési gyakorlat biztosítására 
 
16/2019. (XII.10.) EtB. sz. határozat 
ifj. Dr. Bagó Ferenc kérelme 
 
17/2019. (XII.10.) EtB. sz. határozat 
Iskolafogászati feladat-ellátási szerződés módosítása 
 
18/2019. (XII.10.) EtB. sz. határozat 
Foglalkozás-egészségügyi megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetése 

 
19/2019. (XII.10.) EtB. sz. határozat 
A bölcsődei érdekképviseleti fórumok fenntartói tagjának megválasztása 
 
20/2019. (XII.10.) EtB. sz. határozat 
Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. I. félévi 
munkatervére 
 
21/2019. (XII.10.) EtB. sz. határozat (zárt ülés) 
Méltányossági jogkör gyakorlása lakásbérleti szerződés megkötése érdekében 
 
 
 
 
 
 
Kecskemét, 2019. december 
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