
TÁRGYMUTATÓ 
Jogi és Ügyrendi Bizottság 

2020. évi határozatairól 
 

 
 

1/2020. (II.10.) JÜB. sz. határozat 
Az ülés napirendje  
 
2/2020. (II.10.) JÜB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről 
szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása 
  
3/2020. (II.10.) 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 
 
4/2020. (II.10.) JÜB. sz. határozat 
A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és  
adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 

   
5/2020. (II.10.) JÜB. sz. határozat 
A   város    jelképeiről,  a  Kecskemét   városnév   használatáról,  valamint  a  
közterületek  fellobogózásáról szóló  7/2017. (III. 30.)  önkormányzati rendelet 
módosítása 

6/2020. (II.10.) JÜB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 
22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete módosítása 

  
7/2020. (II.10.) JÜB. sz. határozat 
Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása 
                   
8/2020. (II.10.) JÜB. sz. határozat 
Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatala 
 
9/2020. (II.10.) JÜB. sz. határozat 
A kecskeméti polgárőr egyesületek támogatása 
 
10/2020. (II.10.) JÜB. sz. határozat 
Beszámoló a Kecskemét közigazgatási területén működő polgárőr egyesületek 
2019. évben kapott támogatásának felhasználásáról 
 
11/2020. (II.10.) JÜB. sz. határozat 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2020. I. félévi munkaterve 
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12/2020. (II.10.)JÜB. sz. határozat (zárt) 
Az INTER TAN-KER Zrt. címerhasználati kérelme 
 
13/2020. (III.19.)JÜB. sz. határozat 
Az ülés napirendje  
 
14/2020. (III.19.)JÜB. sz. határozat 
10 millió Fa – Kecskemét Egyesület városnév-használati kérelme (zárt) 
 
15/2020. (III.19.)JÜB. sz. határozat 
TPH Asset Managment Kft. városnév-használati kérelme (zárt) 
 
16/2020. (III.19.)JÜB. sz. határozat 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési 
díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai 
kerekasztalról szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése és az intézményi térítési díjak 
felülvizsgálata  

 
17/2020. (VI.29.)JÜB. sz. határozat 
Az ülés napirendje  
 
18/2020. (VI.29.)JÜB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének 
végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) 
 
19/2020. (VI.29.)JÜB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről 
szóló 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
20/2020. (VI.29.)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 
 
21/2020. (VI.29.)JÜB. sz. határozat  
A 2019. évi Városi Támogatási Program keretében nyújtott támogatások 
felhasználási időszakának módosítása 
 
22/2020. (VI.29.)JÜB. sz. határozat  
Javaslat  térfelügyeleti  kamerarendszer telepítési  helyszíneire 
 
23/2020. (VI.29.)JÜB. sz. határozat  
Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. II. félévi 
munkatervére 
 
24/2020. (VI.29.)JÜB. sz. határozat (zárt ülés) 
Intézményvezetői   munkakör  betöltésével   kapcsolatos   döntések  meghozatala 
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25/2020. (VI.29.)JÜB. sz. határozat (zárt ülés) 
Javaslat a Pro Urbe kitüntető cím adományozására 
 
26/2020. (VI.29.)JÜB. sz. határozat (zárt ülés) 
Javaslat Az Év Kecskeméti Rendőre elismerő cím adományozására 
 
27/2020. (VI.29.)JÜB. sz. határozat (zárt ülés) 
Javaslat Az Év Kecskeméti Tűzoltója elismerő cím adományozására 
 
28/2020. (VI.29.)JÜB. sz. határozat (zárt ülés) 
Javaslat Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézet dolgozója elismerő cím 
adományozására 
 
29/2020. (VI.29.)JÜB. sz. határozat (zárt ülés) 
Javaslat Az Év Kecskeméti Polgárőre elismerő cím adományozására 
 
30/2020. (VI.29.)JÜB. sz. határozat (zárt ülés) 
A Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház címerhasználati kérelme 
 
31/2020. (VII.10.)JÜB. sz. határozat 
Az ülés napirendje  
 
32/2020. (VII.10.)JÜB. sz. határozat (zárt ülés) 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal címerhasználati kérelme  
 
33/2020. (VIII.26.)JÜB. sz. határozat 
Az ülés napirendje  
 
34/2020. (VIII.26.)JÜB. sz. határozat (zárt ülés) 
Lepés Beáta városnév-használati kérelme 
 
35/2020. (VIII.26.)JÜB. sz. határozat (zárt ülés) 
Az alapítás alatt álló Belvárosi Boksz Klub Kecskemét Egyesület városnév-
használati kérelme 
 
36/2020. (IX.14.) JÜB. sz. határozat 
Az ülés napirendje 
 
37/2020. (IX.14.) JÜB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről 
szóló 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
38/2020. (IX.14.) JÜB. sz. határozat 
Az építményadóról szóló 52/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése 
 
 
39/2020. (IX.14.) JÜB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési 
kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő 
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várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő 
használatáról szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletének módosítása  
 
40/2020. (IX.14.) JÜB. sz. határozat 
A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása 
 
41/2020. (IX.14.) JÜB. sz. határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét 
megyei jogú város településképének védelméről szóló 16/2017. (IX.21.) 
önkormányzati rendeletének módosításának véleményezési eljárásában 
beérkezett vélemények ismertetése és módosító rendelet módosításának 
elfogadása 
 
42/2020. (IX.14.) JÜB. sz. határozat 
Közterület elnevezése Bethlenváros városrészben, Zengő utca közterület 
elnevezés megváltoztatása a Széchenyiváros városrészben és Kisdobos utca 
közterület elnevezés felülvizsgálata az Alsószéktó városrészben 
 
43/2020. (IX.14.) JÜB. sz. határozat 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2020. II. félévi munkaterve 
 
44/2020. (IX.14.) JÜB. sz. határozat (zárt ülés) 
Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
 
 
 
Kecskemét, 2020. dec. 30. 
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