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1/2019. (XI. 12.) VPB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 

2/2019. (XI. 12.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 113/2019. (VI. 20.) 

határozatának módosítása 

 

3/2019. (XI. 12.) VPB. számú határozat 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási 

szerződésének jóváhagyása 

 

4/2019. (XI. 12.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

Ügyrendjének elfogadása  

 

5/2019. (XI. 14.) VPB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 

6/2019. (XI. 14.) VPB. számú határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

7/2019. (XI. 14.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 

23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

8/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 

9/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

A helyi iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

10/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások lakbéréről szóló 12/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

módosítása 

 

11/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

Alapítványi források átadásáról szóló döntések meghozatala 

 

12/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

A Kecskemét, Mezei utca 34. szám alatti, 1849 hrsz-ú ingatlan földszint 1.3. számú 

irodahelyiségének ingyenes használatba adása 

 

13/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

A kecskeméti 0274/37 hrsz-ú, természetben „Vacsihegy” városrészben található ingatlan 

forgalomképessé nyilvánítása 

 

https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/1_hat%C3%A1rozat.pdf
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https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/3_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/3_hat%C3%A1rozat.pdf
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https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/4_hat%C3%A1rozat.pdf
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https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/5_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/6_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/6_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/7_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/7_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/7_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/8_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/8_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/9_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/9_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/10_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/10_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/10_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/10_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/11_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/11_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/12_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/12_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/12_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/13_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/13_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/13_hat%C3%A1rozat.pdf


14/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

A kecskeméti 8825/2 hrsz-ú, természetben a Szent László körúton található ingatlan 

forgalomképessé nyilvánítása és hozzájárulás az értékesítéséhez 

 

15/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

A Kecskemét, Homokbánya 21892 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatala  

 

16/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

A kecskeméti 8701/33 és 8701/40 hrsz-ú ingatlanok (Daimler körforgalom) ingyenes 

tulajdonba adása 

 

17/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

Víziközmű-rendszert érintő döntések meghozatala 

 

18/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

I. Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatala 

II.„Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény” Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés  

        meghozatala 

 

18-as melléklet 

 

19/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

A Katona József Színház nemzeti minősítésével kapcsolatos fenntartói döntések 

meghozatala 

 

20/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

A TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala  

 

21/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

Beszámoló a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által, illetve 

közreműködésével létrehozott közalapítványok, alapítványok 2018. évi működéséről 

 

22/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 

23/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos pályázatok elbírálása 

 

24/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

Díjazással kapcsolatos döntés meghozatala 

 

25/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének II. 

számú módosítása 

 

25-ös melléklet 

 

26/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása 

 

https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/14_hat%C3%A1rozat.pdf
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27/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntés meghozatala 

 

28/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. szeptember havi finanszírozási 

ütemterve 

 

29/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. október havi finanszírozási 

ütemterve 

 

30/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. november havi finanszírozási 

ütemterve 

 

31/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. december havi finanszírozási 

ütemterve 

 

32/2019. (XI. 19.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. szeptember-december havi 

likviditási ütemterve 

 

33/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

Az ülés napirendje (zárt) 

 

34/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

A BÁCSVÍZ Zrt. 2019. I. félévi gazdálkodására vonatkozó beszámolójának elfogadása 

(zárt) 

 

35/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 2019. I. félévi 

gazdálkodására vonatkozó beszámolójának elfogadása (zárt) 

 

36/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. I. félévi gazdálkodására vonatkozó 

beszámolójának elfogadása (zárt) 

 

37/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

A Hírös-Net Telekommunikációs Kft. 2019. I. félévi gazdálkodására vonatkozó 

beszámolójának elfogadása (zárt) 

 

38/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

A Hírös Sport Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodására vonatkozó beszámolójának 

elfogadása (zárt) 

 

39/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodására vonatkozó 

beszámolójának elfogadása (zárt) 
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40/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2019. I. félévi 

gazdálkodására vonatkozó beszámolójának elfogadása (zárt) 

 

41/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodására vonatkozó 

beszámolójának elfogadása (zárt) 

 

42/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. I. félévi gazdálkodására 

vonatkozó beszámolójának elfogadása (zárt) 

 

43/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2019. I. félévi gazdálkodására vonatkozó 

beszámolójának elfogadása (zárt) 

 

44/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodására vonatkozó 

beszámolójának elfogadása (zárt) 

 

45/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodására 

vonatkozó beszámolójának elfogadása (zárt) 

 

46/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

A KIK-FOR Kft. 2019. I. félévi gazdálkodására vonatkozó beszámolójának elfogadása 

(zárt) 

 

47/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

A Városi Alapkezelő Zrt. 2019. I. félévi gazdálkodására vonatkozó beszámolójának 

elfogadása (zárt) 

 

48/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2019. I. félévi gazdálkodására 

vonatkozó beszámolójának elfogadása (zárt) 

 

49/2019. (XI.28.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. 2019. I. félévi gazdálkodására 

vonatkozó beszámolójának elfogadása (zárt) 

 

50/2019. (XII.4.) VPB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 

51/2019. (XII.4.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése 

 

52/2019. (XII.4.) VPB. számú határozat 

Kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

felügyelőbizottsági tagjaival kapcsolatos döntések meghozatala (zárt) 
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https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/51_hat%C3%A1rozat.pdf
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53/2019. (XII.10.) VPB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 

54/2019. (XII.10.) VPB. számú 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 

II.A társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező 

felújítási munkáinak támogatására vonatkozó pályázati felhívás elfogadása 

 

55/2019. (XII.10.) VPB. számú határozat 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatályba lépésével 

összefüggő feladatokról szóló 10/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

56/2019. (XII.10.) VPB. számú 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 

 

57/2019. (XII.10.) VPB. 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 

 

58/2019. (XII.10.) VPB. számú határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

59/2019. (XII.10.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Városfejlesztési Alappal kapcsolatos döntés meghozatala 

 

60/2019. (XII.10.) VPB. számú határozat 

A Kecskemét, Homokbánya 21889 hrsz-ú ingatlanon található raktárépület ingyenes 

használatba adása 

 

61/2019. (XII.10.) VPB. számú határozat 

A kecskeméti 18273/2 hrsz-ú, természetben Felsőszéktó városrészben található ingatlan 

és a kecskeméti 10834/1 hrsz-ú, természetben Talfája városrészben található ingatlan 

129 m2 nagyságú részének forgalomképessé nyilvánítása 

 

62/2019. (XII.10.) VPB. számú határozat 

A BÁCSVÍZ Zrt.-t érintő döntések meghozatala 

 

63/2019. (XII.10.) VPB. számú határozat 

Közérdekű kötelezettségvállalás elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

64/2019. (XII.10.) VPB. számú határozat 

A Messzi István Sportcsarnok lecserélt lámpatesteinek Kerekegyháza Város 

Önkormányzata részére történő ingyenes átadása 
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65/2019. (XII.10.) VPB. számú határozat 

A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány alapító okiratának módosítása 

 

66/2019. (XII.10.) VPB. számú határozat 

Közfeladat-ellátási szerződés hatályának meghosszabbítása 

 

67/2019. (XII.10.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 2019. évi finanszírozási szerződésének 

módosítása 

 

68/2019. (XII.10.) VPB. számú határozat 

Az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2020. 

évi üzleti terve elkészítésére, a beszámolás és az adatszolgáltatás rendjére vonatkozó 

tulajdonosi előírások meghatározása 

 

68-as melléklet 

 

69/2019. (XII.10.) VPB. számú határozat 

I.     A Városi Alapkezelő Zrt.-t érintő döntések meghozatala  

II. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői  

javadalmazási szabályzatának módosítása 

III.  Díjazással kapcsolatos döntés meghozatala 

 

69-es melléklet 

 

70/2019. (XII.10.) VPB. számú határozat 

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