
TÁRGYMUTATÓ 
Jogi és Ügyrendi Bizottság 
2019. II. félévi határozatairól 

 
 
1/2019. (XI.18.)JÜB. sz. határozat 
Az ülés napirendje  
 
2/2019. (XI.18.)JÜB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről 
szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
3/2019. (XI.18.)JÜB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) 
önkormányzati rendelete módosítása 
 
4/2019. (XI.18.)JÜB. sz. határozat 
A helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
5/2019. (XI.18.)JÜB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről szóló 12/2016 (VI.30.) 
önkormányzati rendelete módosítása 
 
6/2019. (XI.18.)JÜB. sz. határozat 
Javaslat térfelügyeleti kamerarendszer telepítési helyszíneire 
 
7/2019. (XI.18.)JÜB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottság 
Ügyrendjének elfogadása 
 
8/2019. (XI.18.)JÜB. sz. határozat (zárt ülés) 
Az IVÁNYOSSY Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság címerhasználati kérelme 
 
9/2019. (XI.18.)JÜB. sz. határozat (zárt ülés) 
Nagy István városnév-használati kérelme 
 
10/2019. (XII.9.) JÜB. sz. határozat 
Az ülés napirendje  
 
11/2019. (XII.9.) JÜB. sz. határozat 
I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az iparosított 
technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező 
korszerűsítésének, felújításának, valamint az egycsatornás gyűjtőkémények 
felújításának támogatásáról szóló 17/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelete 
módosítása  
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II.  A társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást 
eredményező felújítási munkáinak támogatására vonatkozó pályázati felhívás 
elfogadása 
 
12/2019. (XII.9.) JÜB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése 
 
13/2019. (XII.9.) JÜB. sz. határozat 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatályba lépésével 
összefüggő feladatokról szóló 10/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
 
14/2019. (XII.9.) JÜB. sz. határozat 
I Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 33/2013.(XI.29.) önkormányzati 
rendeletének módosítása  
II. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése 
 
15/2019. (XII.9.) JÜB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési 
kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő 
várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő 
használatáról szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletének módosítása 
 
16/2019. (XII.9.) JÜB. sz. határozat 
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 4/2019. (II. 21.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
17/2019. (XII.9.) JÜB. sz. határozat 
Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. I. félévi 
munkatervére 

 
18/2019. (XII.9.) JÜB. sz. határozat (zárt ülés) 
Kecskeméti Veterán, Nosztalgia és Hobbijármű Sportegyesület városnév-
használati kérelme 

 
 
 
Kecskemét, 2019. dec. 30. 

https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-11-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-11-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-11-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-12-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-12-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-13-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-13-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-13-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-13-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-14-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-14-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-14-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-14-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-14-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-15-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-15-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-15-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-15-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-15-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-16-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-16-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-16-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-17-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-17-1209.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/H-17-1209.pdf

