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működtetésének kezdeményezése 

https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/1_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/1_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/2_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/2_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/2_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/3_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/3_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/4_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/4_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/4_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/4_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/5_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/5_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/5_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/5_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/6_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/6_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/7_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/7_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/7_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/8_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/8_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/8_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/9_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/9_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/09_0211mell%C3%A9klete.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/10_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/10_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/10_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/10_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/11_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/11_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/12_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/12_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/12_hat%C3%A1rozat(1).pdf


 

 

13/2020. (II. 11.) VPB. számú határozat 
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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 
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26/2020. (III. 19.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása 

 

26-os határozat melléklete 

 

27/2020. (III. 19.) VPB. számú határozat 

Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló 

projektek illeszkedéséről Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi 

Programjában meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz 

 

27-es határozat melléklet1 

 

27-es határozat melléklet2 

 

28/2020. (VI. 25.) VPB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 

29/2020. (VI. 25.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása 

és a 2019. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) 

 

30/2020. (VI. 25.) VPB. számú határozat 

Döntés a 2020-2021. évi beruházási hitelfelvételről 

 

31/2020. (VI. 25.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 

24/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

32/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 

33/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

A 2019. évi Városi Támogatási Program keretében nyújtott támogatások felhasználási 

időszakának módosítása 

 

34/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

35/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

A Kecskemét, Kadafalva 11622/44 hrsz-ú ingatlan megvásárlása és a 11622/24 hrsz-ú 

ingatlan ½ részének értékesítése 

 

36/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

A TOP-6.7.1-16-KEI-2017-00001 azonosító számú „Kecskemét szegregált területeinek 

integrált szociális városrehabilitációja” című projekttel érintett Kecskemét, Frankel Leó 

utcában található 9520 és 9518 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása 
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37/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba adása  

 

38/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Kecskemét, Bocskai utca 19. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása 

 

39/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Atlétika és Rugby Club által a Kecskemét, 10202/2 hrsz-ú ingatlanra 

tervezett sportcélú létesítményfejlesztési beruházással kapcsolatos döntések meghozatala 

 

40/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Döntés bérleti díj kedvezmények megadásáról 

 

41/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

A VersumProjekt Kft.-vel kapcsolatos döntés 

 

42/2020. (VI. 30.) VPB. 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 

 

43/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Kulturális intézmények alapító okiratainak módosítása 

 

44/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

fordulójához történő csatlakozás  

 

45/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos döntések 

 

46/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Döntés Kecskemét Megyei Jogú Város 2020-2025. évekre szóló Környezetvédelmi 

Program és Cselekvési Terv elfogadásáról 

 

47/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Döntés Kecskemét Megyei Jogú Város fenntartható energia- és klíma akcióterve 

elfogadásáról 

 

48/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Behajthatatlan követelések 

 

49/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

A 6000 Kecskemét, Lóverseny utca 9-11. számú társasház pályázata Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek 

energiamegtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására vonatkozóan 

 

50/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Vasútkert pavilon (6146/1/A hrsz.) épület hasznosítása 
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https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/39_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/39_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/39_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/40_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/40_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/41_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/41_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/42_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/42_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/42_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/42_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/43_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/43_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/44_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/44_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/44_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/45_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/45_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/46_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/46_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/46_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/47_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/47_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/47_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/48_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/48_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/49_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/49_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/49_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/49_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/50_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/50_hat%C3%A1rozat(1).pdf


51/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése (Harkály utca II. ütem) 

 

52/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatala  

 

53/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

A kecskeméti 10576/387 hrsz-ú (természetben a Széchenyiváros, Pajzs utca térségében 

található) ingatlan 751 m2 nagyságú részének telek-kiegészítésként történő értékesítése 

 

54/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Hozzájárulás a Pharmasprint Kft. által a Kecskemét, Széchenyi sétány 6. szám alatti 

ingatlanon megvalósítani tervezett beruházáshoz 

 

55/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

A Városi Alapkezelő Zrt. szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

 

55-ös határozat melléklete 

 

56/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala 

 

57/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. május havi finanszírozási 

ütemterve 

 

58/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. június havi finanszírozási 

ütemterve 

 

59/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. július havi finanszírozási 

ütemterve 

 

60/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. augusztus havi finanszírozási 

ütemterve 

 

61/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. május-augusztus havi likviditási 

ütemterve 

 

62/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

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

 

63/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Javaslat a Pro Urbe kitüntető cím adományozására (zárt) 

 

64/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Javaslat a Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díj adományozására (zárt) 

https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/51_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/51_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/52_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/52_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/53_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/53_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/53_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/54_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/54_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/54_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/55_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/55_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/55-0630_mell%C3%A9klete.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/56_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/56_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/57_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/57_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/57_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/58_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/58_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/58_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/59_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/59_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/59_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/60_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/60_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/60_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/61_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/61_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/61_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/62_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/62_hat%C3%A1rozat(1).pdf


 

65/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Javaslat a Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj adományozására 

(zárt) 

 

66/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

A tanácsadó testületek tagjainak és póttagjainak megválasztása (zárt) 

 

67/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala (zárt) 

 

68/2020. (VI. 30.) VPB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 

69/2020. (VII. 2.) VPB. számú határozat 

A tanácsadó testületek tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló 66/2020. 

(VI.30.) VPB sz. határozat módosítása (zárt) 

 

70/2020. (IX. 10.) VPB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 

71/2020. (IX. 10.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 

24/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

72/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 

73/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Az építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet egyes 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése 

 

74/2020. (IX. 15.) 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 

 

75/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala 

 

76/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Államháztartáson kívüli forrás átvételével kapcsolatos döntés meghozatala 

 

77/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Pályázatok benyújtása a Kecskeméti Katona József Múzeum fejlesztéseire 

 

 

 

https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/70_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/70_hat%C3%A1rozat(1).pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/71_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/71_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/71_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/72_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/72_hat%C3%A1rozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/73-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/73-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/73-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/74-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/74-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/74-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/74-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/74-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/75-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/75-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/76-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/76-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/77-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/77-0915.pdf


78/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 2020. és 2021. évi vagyongazdálkodási 

koncepciójának elfogadása és vagyonkezelési szerződés módosítása 

 

79/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bevett egyházak részére történő ingyenes 

tulajdonba adása 

 

80/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A Kecskemét, Bocskai u. 19. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásával 

kapcsolatos döntés módosítása  

 

81/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése érdekében kiírt pályázatok elbírálása 

 

82/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A kecskeméti 17/57 hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

83/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Vagyonkezelésbe adás a Déli Agrárszakképzési Centrum részére 

 

84/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A GONG Ingatlanhasznosító Kft.-ben meglévő üzletrész értékesítése 

 

85/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Turizmusfejlesztési Marketing Kft. saját üzletrészével kapcsolatos döntés  

 

86/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Pályázat kiírása az Intézmény-és Piacfenntartó Szervezet intézményvezetői /magasabb 

vezetői/ beosztásának ellátására.  

 

87/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálata 

 

88/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. felügyelőbizottságának 2019. évi 

ellenőrzésekről szóló beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

89/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2019. évi 

ellenőrzésekről szóló beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

90/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2019. évi ellenőrzésekről 

szóló beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

91/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottságának 2019. évi ellenőrzésekről szóló 

beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 

https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/78-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/78-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/78-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/79-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/79-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/79-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/80-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/80-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/80-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/81-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/81-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/82-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/82-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/83-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/83-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/84-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/84-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/85-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/85-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/86-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/86-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/86-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/87-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/87-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/87-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/88-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/88-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/88-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/89-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/89-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/89-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/90-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/90-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/90-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/91-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/91-0915.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2021-01/91-0915.pdf


 

92/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A Hírös Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2019. évi ellenőrzésekről szóló 

beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

93/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2019. 

évi ellenőrzésekről szóló beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

94/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A BÁCSVÍZ Zrt. felügyelőbizottságának 2019. évi ellenőrzésekről szóló beszámolójának 

elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

95/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. felügyelőbizottságának 2019. évi 

ellenőrzésekről szóló beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

96/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A Városi Alapkezelő Zrt. felügyelőbizottságának 2019. évi ellenőrzésekről szóló 

beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

97/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Az AIPA Kft. felügyelőbizottságának 2019. évi ellenőrzésekről szóló beszámolójának 

elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

98/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2019. évi 

ellenőrzésekről szóló beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

99/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A 66/2019. (IV. 23.) VPB. számú határozat módosítása 

 

100/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala 

 

101/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése (Harkály utca II. ütem) 

 

101-es határozat melléklete  

 

102/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása érdekében kiírt pályázat elbírálása 

 

103/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos pályázatok kiírása 

 

104/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A kecskeméti 10356 hrsz-ú (természetben a 6000 Kecskemét, Izsáki út 27. szám alatt 

található) ingatlanon fennálló 2/10 arányú önkormányzati tulajdoni hányad értékesítése 
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105/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló 

projektek projektfejlesztési időszak lezárásaként benyújtandó dokumentációinak 

illeszkedéséről Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában 

meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz 

 

105-ös határozat melléklete 

 

106/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata társasházak és lakásszövetkezeti 

lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására 

vonatkozóan benyújtott pályázatok 

 

107/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. szeptember havi finanszírozási 

ütemterve 

 

108/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. október havi finanszírozási 

ütemterve 

 

109/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. szeptember-október havi 

likviditási ütemterve 

 

110/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2020. II. félévi munkaterve 

 

111/2020. (IX. 15.) VPB. számú határozat 

A tanácsadó testületek tartalék tagjainak megválasztása (zárt) 
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