
1/2020. (II. 10.) VFB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 

2/2020. (II. 10.) VFB. számú határozat 

Integrált Területi Programmal kapcsolatos döntés meghozatala 

 

3/2020. (II. 10.) VFB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi, illetve kizárólagos 

tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2020. évi bérleti díjának felhasználása felhalmozási 

és működési célú kiadások finanszírozására 

 

4/2020. (II. 10.) VFB. számú határozat 

A közvilágítási hálózat hibaészlelési rendszerének kiépítése gyalogátkelőhelyeknél 

 

5/2020. (II. 10.) VFB. számú határozat 

BÁCSVÍZ Zrt-vel csapadékvíz csatorna üzemeltetésére megkötött szerződés módosítása 

 

6/2020. (II. 10.) VFB. számú határozat 

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. által készíttetett helyi személyszállítási 

közszolgáltatás egységes arculati tervének jóváhagyása   

 

7/2020. (II. 10.) VFB. számú határozat 

A kecskeméti köztemető és az evangélikus temető 2020. évi fejlesztési programja 

 

8/2020. (II. 10.) VFB. számú határozat 

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2020. I. félévi munkaterve 

 

9/2020. (II. 10.) VFB. számú határozat 

Beszámoló a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről  

 

10/2020. (III. 19.) VFB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 

11/2020. (III. 19.) VFB. számú határozat 

Közfeladat ellátási szerződés megkötése a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft-

vel 

 

12/2020. (III. 19.) VFB. számú határozat 

A 20/2019. (XII. 19.) VFB számú határozat módosítása 

 

13/2020. (VI. 29.) VFB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 

14/2020. (VI. 29.) VFB. számú határozat 

A 2019. évi Városi Támogatási Program keretében nyújtott támogatások felhasználási 

időszakának módosítása 

 

15/2020. (VI. 29.) VFB. számú határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
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16/2020. (VI. 29.) VFB. számú határozat 

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 

módosítása 

 

17/2020. (VI. 29.) VFB. számú határozat 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. évi pályázati kiírása a települési 

önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására 

 

18/2020. (VI. 29.) VFB. számú határozat 

Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységéről 

 

19/2020. (VI. 29.) VFB. számú határozat 

2020. évi temetőfejlesztési többletelőirányzat felosztása 

 

20/2020. (VI. 29.) VFB. számú határozat 

Beszámoló közfeladatellátási szerződés keretében 2019. évben végzett városüzemeltetési 

tevékenységről 

 

21/2020. (VI. 29.) VFB. számú határozat 

2020. évi városüzemeltetési közszolgáltatási feladatterv meghatározása 

 

21/2020. (VII. 29.) VFB számú határozat melléklete 

 

22/2020. (VI. 29.) VFB. számú határozat 

Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. II. félévi munkatervére 

 

23/2020. (VI. 29.) VFB. számú határozat 

Javaslat a Pro Urbe kitüntető cím adományozására 

 

24/2020. (VI. 29.) VFB. számú határozat 

Javaslat az Év Kecskeméti Mestere Díj adományozására 

 

25/2020. (IX. 14.) VFB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 

26/2020. (IX. 14.) VFB. számú 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 

 

27/2020. (IX. 14.) VFB. számú határozat 

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2020. II. félévi munkaterve 

 

28/2020. (XI. 2.) VFB. számú határozat 

Az ülés napirendje 
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29/2020. (XI. 2.) VFB. számú határozat 

Az Izsáki úti véderdő megújítása 

 

 

 

Kecskemét, 2020. dec. 30. 
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