
Tartalomjegyzék 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere határozatai 

 

1/2021. (I.4.) 

Pályázat kiírása a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár intézményvezető (igazgató) 

munkakörének betöltésére 

 

2/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Deák Ferenc tér, Szabadság tér, Dobó krt., Rákóczi u., Petőfi S. u. behajtási 

engedély  

 

3/2021. (I.6.) 

Kecskemét,  Kakukkfű u. 13462 hrsz. alatti ingatlanon gépkocsitároló építése  

 

4/2021. (I.6.)  

Kecskemét,  01051/244 hrsz. alatti ingatlanon melléképület építése   

 

5/2021. (I.6.) 

Kecskemét, 0961/89 hrsz. ingatlanon létesült 432 kVA-os napelemes villamos kiserőmű 

használatbavétele    

 

6/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Békefasor 71/4.A. sz. 7224/4 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

7/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Felsőcsalános 19220/11 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

8/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Felsőcsalános 19186/11  hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

9/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Máriahegy tanya 55/c. sz. 19006/1 hrsz.-ú ingtlan villamosítása 

 

10/2021. (I.6.)  

Kecskemét, Küküllő u. 5. sz. 2310 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

11/2021. (I.6.)  

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 

 

12/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 

 

13/2021. (I.6) 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 

 

14/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 

 

 



15/2021. (I.6.)  

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 

 

16/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

17/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

18/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

19/2021. I.6.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

20/2021. (I.6.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (Bocskai u. felől) behajtási engedély 

 

21/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

22/2021. (I.6.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

23/2021. (I.6.)  

Kecskemét, Madách tér, Hunyadi tér, Piaristák tere, Czollner tér, Rávágy tér, Bagoly u. 

körzeti rendelőkhöz behajtási engedély 

 

24/2021. (I.6.)  

Kecskemét, 445 sz. főút – Vacsi köz „Tehergépkocsival behajtani tilos” jelzőtáblával jelölt 

útszakaszra behajtási engedély 

 

25/2021. (I.7.)  

Kecskemét-Hetényegyháza, Hetényvezér u. 20334/2 hrsz. alatti ingatlanon gépkocsi tároló 

használatbavétele 

 

26/2021. (I.7.)  

Kecskemét, Ruhagyűjtő konténerek elhelyezése céljából közterület igénybevétel 

 

27/2021. (I.7.)  

Kecskemét, Wesselényi u. és a Rákóczi u. sarkán építési tevékenység céljából közterület 

igénybevétel 

 

28/2021. (I.7.)  

Kecskemét, 27017/2 hrsz-ú ingatlanhoz kapubehajtó építése 

 

29/2021. (I.7.)  

Kecskemét, Talfája tanya 282/b. sz. 0351/11 hrsz.  alatti ingatlanon mezőgazdasági kisgép 

javító műhely építése 

 



30/2021. (I.7.)  

Kecskemét, Ballószög 0855/36 hrsz. alatti ingatlanon lakóépület fennmaradási és 

használatbavételi engedélye 

 

31/2021. (I.7.) 

Kecskemét, 0295/2, 0295/19, 0295/37 és a 0295/41 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása 

 

32/2021. (I.7.)  

Kecskemét, 0652/184 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása 

 

33/2021. I.7.)  

Kecskemét, 0367/14 és a 0367/31 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása 

 

34/2021. (I.7.)  

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 

 

35/2021. (I.8.)  

A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kötött 6741-1/2020. számú, valamint 9872-

1/2020. számú támogatási szerződések módosítása 

 

36/2021. (I.11.) 

Mészöly Gyula út (44.sz. országos közút) - Klebelsberg Kunó út – Mindszenti körút - Halasi 

út (541. sz. országos közút) - 54. sz. országos közút útvonalon behajtási engedély 

 

37/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Virágos u. 13604 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

38/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Matkó 01315/34 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

39/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Belsőnyír 0161/720 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

40/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Máriahegy 118/D. sz. 18859 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

41/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

 

42/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

43/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

44/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

 



45/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

46/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

47/2021. (I.11.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

48/2021. (I.11.) 

Kecskemét, 21963/61 hrsz. alatti ingatlanon autóalkatrész üzlet és autóalkatrész raktárcsarnok 

építési engedélyének módosítása 

 

49/2021. (I.11.) 

Kecskemét-Hetényegyháza, Hűség u. 7. sz. 20673/2 hrsz. alatti ingatlanon meglévő pinceszint 

továbbépítése családi lakóépületté használatbavételi engedély 

 

50/2021. (I.13.) 

Kecskemét, 20730 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása 

 

51/2021. (I.13.) 

Kecskemét, 19302/1 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

52/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

53/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

54/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

55/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

56/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

57/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

58/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

59/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

60/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 



61/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

62/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

63/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

64/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

65/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

66/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

67/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

68/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Hunyadi tér behajtási engedély 

 

69/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Szent László krt. lassú gépjárművek behajtási engedély 

 

70/2021. (I.13.) 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokon behajtási engedély  

 

71/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Katonatelep Jegenyefa u. 15189/6 hrsz. ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

 

72/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Szolnoki út 239. sz. 7380 hrsz. szennyvíz bekötése 

 

73/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Kaptár u. 8. sz. 5015 hrsz. ivóvíz bekötése 

 

74/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

75/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  



 

76/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út 

forgalmi irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási 

engedély 2021. évre  

 

77/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

78/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

79/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

80/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

81/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

82/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

83/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

84/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

85/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  



 

86/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

87/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

88/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Boldogasszony téren a Szamos utca és a Garam utca közötti kiszolgáló út forgalmi 

irány szerinti jobb oldalán, a várakozási tilalommal jelzett útszakaszon behajtási engedély 2021. 

évre  

 

89/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 2021. évre 

 

90/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

91/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

92/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

93/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

94/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

95/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

96/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

97/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 



 

98/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

99/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

100/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

101/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

102/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

103/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

104/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

105/2021. (I.13.) 

Kecskemét Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

106/2021. (I.13.) 

Pályázat kiírása az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményvezetői (magasabb vezetői) 

beosztásának ellátására 

 

107/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Mária u. 1. sz. alatt található vendéglátó egység kerthelyiség kialakítása céljából 

közterület igénybevétel  

 

108/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Czollner köz 20-26 sz. alatti ingatlan előtt állványozás és raktárkonténer 

elhelyezése céljából közterület használat  

 

109/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Akadémia krt. 53. sz. alatt meglévő üzlet előtti kitelepülés céljából közterület 

igénybevétel  

 

 

 



110/2021. (I.13.) 

Kecskemét, Széchenyi téren, természetben az Aranyhomok szálloda épülete mögötti 

közterületen zöldség-gyümölcs árusítási tevékenység céljából közterület használat  

 

111/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

112/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

113/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

114/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

115/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

116/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

117/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

118/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

119/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

120/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

121/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Czollner téri Háziorvosi rendelő behajtási engedély 

 

122/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

123/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

124/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

125/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

 



126/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

127/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

128/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

129/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

130/2021. (I.14.) 

Kecskemét, Kada Elek utcai Háziorvosi rendelő (Kazinczy utcába) behajtási engedély 

 

133/2021.(I.19.)  

Kecskemét, 4986/120, 4986/121 hrsz. gázellátása 

 

134/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Károly Róbert krt. 10577/85 hrsz. buszforduló pihenőépület villamosítása 

 

135/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Kadafalva Észak-Nyugat Dunatáv KTV bővítés 

 

136/2021.(I.19.)  

Kecskemét, 32545/30 hrsz. gázellátása 

 

137/2021.(I.19.)  

GSM-R rendszer 2. ütem V140 vonal optikai hálózat Kecskemét - Kiskunfélegyháza 

vonalszakasz 

 

138/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Agyag u. 21931 hrsz. KIF új igény 

 

139/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Máriahegy 01534/566 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

140/2021.(I.19.)  

Kecskemét-Kadafalva, Mókus utca 2/c. sz. 11622/258 hrsz.-ú ingatlanon lakóépület 

használatbavétele 

 

141/2021.(I.19.)  

Kecskemét-Matkó, Fő u. 25. sz. 25680 hrsz. alatti ingatlanon lakóépület fennmaradási és 

használatbavételi engedélye 

 

142/2021.(I.19.) határozata 

441.sz. főút Kecskemét elkerülő – Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése, környezeti 

hatástanulmány, tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv készítése 

 

 



143/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Czollner tér 5. előtti parkolóba behajtási engedély 2021. évre  

 

144/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre  

 

145/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre  

 

146/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Kossuth téren a Plébánia köz 1. sz. alatti ingatlan előtti várakozási tilalommal 

terhelt útszakaszra behajtási engedély 2021. évre 

 

147/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Kossuth téren a Plébánia köz 1. sz. alatti ingatlan előtti várakozási tilalommal 

terhelt útszakaszra behajtási engedély 2021. évre 

 

148/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre 

 

149/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre 

 

150/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Korona utca Konferencia Központ épülete mögött a leállósávban behajtási 

engedély 2021. évre 

 

151/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Cifra Palota mögött a Klapka utca páratlan oldalára és a Vasútparknál a Katona 

József Múzeum mögötti parkolóba behajtási engedély 2021. évre 

 

152/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Hunyadi tér 6. előtti parkoló behajtási engedély 2021. évre  

 

153/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Hunyadi tér 6. előtti parkoló behajtási engedély 2021. évre  

 

154/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Hunyadi tér 6. előtti parkoló behajtási engedély 2021. évre 

 

155/2021.(I.19.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre 

 

156/2021.(I.19.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre  

 

157/2021.(I.19.) határozata 

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 



158/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

159/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Koháry krt. 4. szám előtti 3 db parkolóhelyre a véradás időtartamára behajtási 

engedély 2021. évre 

 

160/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

161/2021.(I.19.)  

Kecskemét,Frangepán sétány parkoló (Bocskai utca felől) behajtási engedély 2021. évre  

 

162/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre 

 

163/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Frangepán sétány behajtási engedély 2021. évre 

 

164/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Kossuth tér behajtási engedély 2021. évre  

 

165/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

166/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

167/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

168/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

169/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

170/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

 

 



171/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

172/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

173/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

174/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

175/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

176/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

177/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

178/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

179/2021.(I.19.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

180/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Hetényegyháza Úrihegy 262/a. sz. 32644/4 hrsz. ivóvíz bekötése 

 

181/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Szegedi út 20. sz. 2023 hrsz. előtt 2057 hrsz. közterületen közkifolyó-ejektoros kút 

megszüntetése 

 

182/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Hetényegyháza Belsőnyír 290/c sz. 32764 hrsz. ivóvíz bekötése 

 

183/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Nárcisz u. 11639/3, Szarka u. 11618/2, Beretvás köz 0979/237 hrsz. ingatlanok 

részére tűzcsap létesítések 

 



184/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Egyetértés u. 67. sz. 22248/71 hrsz. ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

185/2021.(I.19.)  

Kecskemét, 10576/433,/434,/436,/438,/439,/440,/441 hrsz-ú ingatlanok gázellátása 

 

186/2021.(I.19.)  

Kecskemét, 10576/442 hrsz-ú ingatlan gázellátása 

 

187/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Úrihegy 32184 hrsz-ú ingatlan gázellátása 

 

188/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Úrihegy 190. sz. 01629/5 hrsz. gázellátása 

 

189/2021.(I.19.)  

Kecskemét, 18377/13 hrsz. gázellátása 

 

190/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Úrihegy tanya 193. sz. 32121 hrsz. gázellátása 

 

191/2021.(I.19.)  

Kecskemét, 2157/4 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

192/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 

 

193/2021.(I.19.)  

Kecskemét, 7639/39 és a 7639/40 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása 

 

194/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Balaton utca 19. sz. (3749 hrsz.) alatti ingatlanhoz kapubehajtók építése 

 

195/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre  

 

196/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Szabadság tér, Kálvin tér felől (kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 

2021. évre 

 

197/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 

 

198/2021.(I.19.)  

Kecskeméten, a Sinkó Ervin utcában (10577/7 hrsz.) 1 db fa ültetésére vonatkozó kérelem 

 

199/2021.(I.19.)  

Kecskemét, 21825/221, 21825/238 hrsz. út vízvezeték építés 

 

 



200/2021.(I.19.)  

Kecskemét, 0121, 0136, 0127/46 hrsz. út vízvezeték építés, V-2-0 jelű szakasz 

 

201/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Katonatelep 19. sz. 0358/3 hrsz. gázellátása 

 

202/2021.(I.19.)  

Kerekegyháza, 0182/92 hrsz. gázellátása 

 

203/2021.(I.20.)  

Kecskemét, Búzás Mihály utcában várakozási korlátozás alóli felmentés 

 

204/2021.(I.20.)  

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. (belső udvar) területére behajtási engedély 

 

205/2021.(I.20.)  

Kecskemét, Luther udvar (4026 hrsz.) területére behajtási engedély 

 

206/2021.(I.20.)  

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. (belső udvar) területére behajtási és várakozási engedély 

 

207/2021.(I.20.)  

Kecskemét, Dobó I. krt. 1. szám alatt lévő Univer ABC gazdasági bejáratához (17/57 hrsz.) 

behajtási engedély 

 

208/2021.(I.20.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) területére behajtási engedély 

 

209/2021.(I.20.)  

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 

 

210/2021.(I.20.)  

Kecskemét, Szabadság tér 2. sz. alá behajtási engedély 

 

211/2021.(I.20.)  

Kecskemét, 0220/376, /377 hrsz. ingatlanok ivóvíz bekötése és tűzcsap létesítés 

 

212/2021.(I.20.)  

Kecskemét, 0177/118 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

213/2021.(I.20.)  

Kecskemét, 18181/2 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

214/2021.(I.20.)  

Kecskemét, 19360/2 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

215/2021.(I.20.)  

Kecskemét, Búzás Mihály utcában várakozási korlátozás alóli felmentés 

 

 



216/2021.(I.20.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre 

 

217/2021.(I.20.)  

Kecskemét, Czollner tér 5. előtti parkolóba behajtási engedély 2021. évre 

 

218/2021.(I.19.)  

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 2021. évre 

 

219/2021.(I.20.)  

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 2021. évre 

 

220/2021.(I.20.)  

Kecskemét, Nyíri út 12. sz. 2725 hrsz. ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

221/2021.(I.20.)  

Kecskemét, Vályogvető u. 21934/2 hrsz. lakóház és orvosi rendelő ivóvíz és szennyvíz 

bekötése 

 

222/2021. (I.21.) 

Kecskemét, Felsőcsalános tanya 81. sz. 01065/7 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

223/2021. (I.21.) 

Kecskemét, Felsőcsalános 19186/1 hrsz. ingatlan villamosítása  

 

224/2021. (I.21.) 

Kecskemét, Felsőcsalános 19220/11 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

225/2021. (I.21.) 

Kecskemét, Izsáki út 1. sz. 10202/2 hrsz. Sportcsarnok építési engedélye 

 

226/2021. (I.21.) 

Kecskemét, Nyíri úti Felnőtt Háziorvosi Rendelő behajtási engedély 

 

227/2021. (I.21.) 

Kecskemét, Nyíri úti Felnőtt Háziorvosi Rendelő behajtási engedély 

 

228/2021. (I.21.) 

Kecskemét, Nyíri úti Felnőtt Háziorvosi Rendelő behajtási engedély 

 

229/2021. (I.21.) 

Kecskemét, Nyíri úti Felnőtt Háziorvosi Rendelő behajtási engedély 

 

230/2021. (I.21.) 

Kecskemét, Nyíri úti Felnőtt Háziorvosi Rendelő behajtási engedély 

 

231/2021. (I.21.) 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély   

 

 



232/2021. (I.21.) 

Kecskemét, Búzás Mihály u. behajtási engedély   

 

233/2021. (I.21.) 

Kecskemét, Nebáncsvirág u. 2. sz. 26039/2 hrsz. villamosítása 

 

234/2021. (I.21.) 

Kecskemét, Alsószéktó 9428/63 hrsz. villamosítása 

 

235/2021. (I.21.) 

Kecskemét, Felsőcsalános 19204/6 hrsz. villamosítása  

 

236/2021. (I.21.) 

Kecskemét, Katona József tér 1. behajtási engedély 2021. január 22-re 

 

237/2021. (I.22.) 

Kecskemét, 01654/2 hrsz-ú ingatlan kapubehajtó kialakítása 

 

238/2021. (I.22.) 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 2021. évre  

 

239/2021. (I.22.) 

Kecskemét, Domby Lajos u. GPON optikai alépítmény hálózat 

 

240/2021. (I.25.) 

Kecskemét-Hetényegyháza, Iskola u. 6. sz. 20816/6 hrsz.-ú ingatlanon megépült gépkocsi 

tároló használatbavételi engedélye 

 

241/2021. (I.25.) 

Kecskemét, Kálvin tér 10-12. sz. alatti posta épületének hátsó bejáratánál konténer elhelyezés 

céljából közterület igénybevétel  

 

242/2021. (I.25.) 

Kecskemét, Bethlen krt. 13. sz. alatti, 6115 hrsz-ú ingatlan útcsatlakozás, és a 4687/1 hrsz-ú 

ingatlanon (Bethlen krt.)  járda és kapubehajtó építése 

 

243/2021. (I.25.) 

A „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány 2021. 

és január-február hónapokra vonatkozó támogatási szerződés megkötése 

 

244/2021. (I.28.) 

Kecskemét, 09/26 hrsz. alatti ingatlanon épülő Hűtőtároló építési engedélye 

 

245/2021. (I.28.) 

Kecskemét, Nagykőrösi u. 31. sz. ingatlan előtt építési tevékenység céljából közterület 

igénybevétel 

 

246/2021. (I.28.) 

Bölcsődék 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása 

 



 

247/2021. (I.28.)  

Javaslat térfelügyeleti kamerarendszer telepítési helyszíneire  

 

248/2021. (I.28.) 

Kecskemét, Szarkás tanya 93. sz. 01033/23 hrsz. villamosítása 

 

249/2021. (I.28.) 

Kecskemét, Szabadság tér és a Református templom között a Kálvin tér felől (kizárólag a 

keramit burkolaton) behajtási engedély 

 

250/2021. (I.28.) 

Kecskeméten, a Homoktövis utcában (26022/1 hrsz.) 1 db fa kivágására vonatkozó kérelem 

 

251/2021. (I.28.) 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 2021. évre 

 

252/2021. (I.28.) 

Kecskemét, Hunyadi János tér 6. behajtási engedély 2021. évre 

 

253/2021. (I.28.) 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 2021. évre 

 

254/2021. (I.28.) 

Döntés tőkebefektetés jóváhagyásáról  

 

255/2021. (I.29.)  

Kecskeméten, önkormányzati területen az MVM Démász Áramhálózati Kft. üzemeltetésében 

álló elektromos légvezeték biztonsági övezetében lévő fák gallyazása  

 

256/2021. (I.29.) 

Kecskemét, Petőfi S. utcai közterületen 3 db információhordozó zászlórúd kihelyezése 

 

257/2021. (I.29.) 

Kecskemét, Izsáki út 74. sz. 21824/2 hrsz. alatti ingatlanon emeleti és tetőtéri épületrészben 2 

db lakás használatbavételi engedélye 

 

258/2021. (I.29.) 

Kecskemét, 0181/173 és a 0181/176 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása 

 

259/2021. (I.29.)  

Kecskemét, 0862/206 hrsz.-ú ingatlanon lakóépület és gazdasági épület fennmaradási és 

használatbavételi engedélye 

 

260/2021. (II.1.)  

Kecskemét, Boglárka u. 16. sz. 21589/40 hrsz. ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

261/2021. (II.1.) 

Kecskemét, Méntelek Szentgyörgy 169-393 jsz. Tr körzet szolgáltatási képességének javítása 

 



262/2021. (II.1.) 

Kecskemét, Bethlen krt. 50. sz. 4572 hrsz. ivóvíz bekötése 

 

263/2021. (II.1.) 

Kecskemét, Putnoki János u. 13. sz. 20730 hrsz. villamosítása 

 

264/2021. (II.1.) 

Kecskemét, 169-244 jsz. TR KIF kábel fektetése (Burger King felé) 

 

265/2021. (II.1.) 

Kecskemét, Fülemüle u. 8. sz. 21825/53 hrsz. ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

266/2021. (II.1.) 

Kecskemét, Gutenberg u. 7267/18 hrsz. villamosítása 

 

267/2021. (II.1.) 

Kecskemét, Békefasor 71/4/A sz. 7224/4 hrsz. ingatlan villamosítása  

 

268/2021. (II.1.) 

Kecskemét, Egyetértés u. 67. sz. 22248/71 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

269/2021. (II.1.) 

Kecskemét, Nebáncsvirág u. 12. sz. 13505 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

270/2021. (II.1.) 

Kecskemét, Máriahegy 10576/403 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

271/2021. (II.1.) 

Kecskemét, Akácvirág u. 5. sz. 26018/4 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

272/2021. (II.1.) 

Kecskemét, Ballószög 13641/55 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

273/2021. (II.1.) 

Kecskemét, Csipkebogyó u. 2. sz. 26025/9 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

274/2021. (II.1.) 

Kecskemét, Kiserdő u. 3. sz. 11369 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

275/2021. (II.1.) 

Kecskemét, Petúnia u. 14. sz. 26016/3 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

276/2021. (II.1.) 

Kecskemét, Alsószéktó 0873/239, /122 hrsz. ingatlanok gázellátása 

 

277/2021. (II.1.) 

Kecskemét, 6500 hrsz-ú ingatlanon a Mercedes gyár területén présüzem bővítésének építési 

engedélye 

 

 



278/2021. (II.1.)  

A Hetényegyházi sportpálya egy részének ingyenes használatba adása 

 

279/2021. (II.1.) 

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szociális és gyermekjóléti ellátások 

szakmai programjának módosítása 

 

280/2021.(II.2.)  

Kecskemét, 0841/205 és a 0841/206 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása 

 

281/2021.(II.2.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) és Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 

hrsz.) behajtási engedély 2021. évre 

 

282/2021.(II.2.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

283/2021.(II.2.)  

Kecskemét, Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

284/2021.(II.2.)  

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza szakmai programjának módosítása 

 

285/2021.(II.2.)  

Kecskeméten, önkormányzati területeken összesen 16 db fa kivágására vonatkozó kérelem 

 

286/2021.(II.2.)  

Kecskemét, Nagynyír 32937/3 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

287/2021.(II.2.)  

Kecskemét, Úrihegy 310. sz. 01658/34 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

288/2021.(II.2.)  

Kecskemét, Úrihegy tanya 295. sz. Univer Product Zrt. 01654/25 hrsz. gázellátása 

 

289/2021.(II.2.)  

Kecskemét, Belsőnyír 0161/485, /486, /651, /658 hrsz. ingatlanok vízellátása 

 

290/2021.(II.2.)  

Kecskemét-Hetényegyháza, Pajtás u. 47. sz. 20766/4 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

291/2021.(II.5.)  

Az óvodák 2021. évi heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása 

 

292/2021.(II.5.)  

Általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése 

 

 



293/2021.(II.5.)  

Kecskemét, 19186/3 hrsz. ingatlan vízellátása 

 

294/2021.(II.5.)  

Kecskemét Dél – Helvécia 20 kV-os vonal állapotfenntartó beavatkozás I. ütem 

 

295/2021. (II.8.) 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által az állandó bizottságaira és a 

jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlása a veszélyhelyzet idején 

 

296/2021. (II.8.) 

Kecskemét, Talfája 47/a. sz. 0235/4 hrsz. alatti ingatlanon meglévő Mázsaház átalakításának, 

bővítésének építési engedélye 

 

297/2021. (II.8.) 

Kecskemét, 21825/223 hrsz. ingatlan vízellátása 

 

298/2021. (II.8.) 

Kecskemét, 21825/222 hrsz. ingatlan vízellátása 

 

299/2021. (II.8.)  

Döntés bérleti díj kedvezmény megadásáról 

 

300/2021.(II.9.)  

Az alapítás alatt álló Kecskeméti Szív- és Érgyógyászatért Közhasznú Alapítvány városnév-

használati kérelme 

 

301/2021.(II.9.)  

Kedvezményes telekértékesítési program keretében építési telkek értékesítése 

 

 

302/2021.(II.10.)  

A Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezése 

 

303/2021.(II.10.) 

Kecskemét, Tompa M. u. 10. sz.  ingatlan előtt építési tevékenység céljából közterület 

igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

304/2021.(II.10.)  

Kecskemét, Deák Ferenc tér POKET zsebkönyv-automata kihelyezéséhez közútkezelői 

hozzájárulás 

 

305/2021.(II.10.)  

Kecskemét-Katonatelep, Lilaakác u. 10. sz. 15101/55 hrsz. alatti ingatlanon megépült 

lakóépület fennmaradási és használatbavételi engedélyhez közútkezelői hozzájárulás 

 

306/2021.(II.10.)  

Kecskemét, Dózsa György út 9. sz. 3036 hrsz. alatti ingatlanon 4 lakást és vendéglátó helyiséget 

tartalmazó épület építési engedélyhez közútkezelői hozzájárulás 

 



307/2021.(II.10.)  

Kecskemét, Kossuth tér 1. sz. Városháza Műemléki felújítása céljából közterület 

igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

308/2021.(II.10.)  

Kecskemét, Tövis u. 18. sz. 11741/10 hrsz. alatti ingatlanon meglévő „Raktárcsarnok”, 

„Műhelybővítmény” és „Kerti kisgéptár és fedett tér” fennmaradási engedélyhez közútkezelői 

hozzájárulás 

 

309/2021.(II.10.)  

Kecskemét, Mártírok útja 47. sz. 0752/8 hrsz. alatti ingatlanon megépült Kertészeti Iroda és 

Nagykereskedelmi tároló épület bővítésének használatbavételi engedélyéhez közútkezelői 

hozzájárulás 

 

310/2021.(II.10.)  

Kecskemét, Homokbánya 21917/1 hrsz. villamosítása 

 

311/2021.(II.10.)  

Kecskemét, Külsőnyír 127. sz. 01587/20 hrsz. ingatlan többlet villamosítása 

 

312/2021.(II.10.)  

Kecskemét, 0937/149 hrsz-ú ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

313/2021.(II.10.)  

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Szarkás tanya 430. sz. 01600/44 hrsz-ú ingatlan ivóvíz 

bekötése 

 

314/2021.(II.10.)  

Kecskemét, Úrrét tanya 0625/34 hrsz-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

315/2021.(II.10.)  

6044 Kecskemét, Szarkás tanya 439. sz. 01600/36 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

316/2021.(II.10.)  

Kecskemét, Szabadság tér és a Református templom között a Kálvin tér felől (kizárólag a 

keramit burkolaton) behajtási engedély 

 

317/2021.(II.10.)  

Méltányossági jogkör gyakorlása lakásbérleti szerződés megkötése érdekében 

 

318/2021.(II.11.)  

Kecskemét, Károlyi u. 9. sz. 1259 hrsz. ingatlan vízellátása 

 

319/2021.(II.11.)  

Kecskemét, Széchenyi krt. 20. sz. alatti, 3493 hrsz-ú ingatlan József Attila utcai 

kapubehajtójának kiépítése 

 

320/2021.(II.11.)  

Kecskemét, Szent László krt. 8721/7 hrsz. alatti ingatlan kapubehajtójának fennmaradása 

 



321/2021.(II.11.)  

Kecskemét, Szent László krt. 8721/7 hrsz. alatti ingatlanon megépült autómosó 

használatbavétele 

 

322/2021.(II.11.)  

Kecskemét, Deák Ferenc tér-Lechner Ödön utca behajtási engedély 

 

323/2021.(II.11.)  

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre  

 

324/2021.(II.11.)  

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre  

 

325/2021.(II.12.)  

Kecskemét Közlekedési Központ Kft.-vel kötött Feladatellátási Szerződés módosítása, 

Kecskemét Széchenyi téri autóbusz állomás területén az 1. sz. pavilon pénzügyi térítés nélküli 

használata 

 

326/2021.(II.12.)  

A BÁCSVÍZ Zrt.-nek a VÁRA-ÉMI-2020. kódszámú pályázaton történő részvételéhez 

szükséges konzorciumi megállapodás megkötése 

 

327/2021.(II.12.)  

Kecskemét, Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

328/2021.(II.12.)  

Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

329/2021.(II.16.)  

Kecskemét, Bánság u. 11. sz. 14671/3 hrsz. villamosítása 

 

330/2021.(II.16.)  

Kecskemét, 32699/9 hrsz. út vízvezeték építés 

 

331/2021.(II.16.)  

Kecskemét, 19152 és a 19153 hrsz.-ú ingatlan telekalakításához közútkezelői hozzájárulás 

 

332/2021.(II.16.)  

Kecskemét, Felsőcsalános tanya 01051/201 hrsz. alatti ingatlanon meglévő pince fennmaradási 

és egylakásos lakóépület továbbépítéséhez közútkezelői hozzájárulás 

 

333/2021.(II.16.)  

Kecskemét, Vörösmarty u. 14. alatti ingatlan előtt építési tevékenység céljából közterület 

igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

334/2021.(II.16.)  

Kecskemét, Putnoki János u. 13. sz. 20730 hrsz. villamosítása 

 

 



335/2021.(II.16.)  

Kecskemét, Gutenberg u. 7267/18 hrsz. villamosítása 

 

336/2021.(II.16.)  

Kecskemét-Hetényegyháza, Völgy u. 21266/60 hrsz. ivóvíz bekötése 

 

337/2021.(II.16.)  

Kecskemét-Hetényegyháza, Völgy u. 21266/59 hrsz. ivóvíz bekötése 

 

338/2021.(II.16.)  

Kecskemét-Hetényegyháza, Völgy u. 21266/58 hrsz. ivóvíz bekötése 

 

339/2021.(II.16.)  

Kecskemét, Rigó u. 5. sz. 515 hrsz. alatti ingatlanon lakóépület tetőfelépítménnyel történő 

bővítésének fennmaradási engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

340/2021.(II.16.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély  

 

341/2021.(II.16.)  

Kecskemét, József Attila u. 4. sz. 3494/2 hrsz. ingatlan többlet villamosítása 

 

342/2021.(II.17.)  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését érintő döntések, 

valamint a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek a 2022-2024. évre várható összegének bemutatása 

 

343/2021.(II.17.)  

Kecskemét, Békéscsabai út 12950/70 hrsz.-ú ingatlanon épült raktárcsarnok 

használatbavételéhez közútkezelői nyilatkozat 

 

344/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Jegenyefa u. 15189/8 hrsz. ingatlan víz – és szennyvíz bekötése 

 

345/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Máriahegy tanya 01534/566 hrsz. ivóvíz bekötése  

 

346/2021. (II.18.) 

6000 Kecskemét-Méntelek, Szamóca u. 24. sz. 10643/32 hrsz. ivóvíz ellátása  

 

347/2021. (II.18.) 

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Posta u. 7. sz. 20437 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

348/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Meszes u. 18312 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

349/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Budaihegy tanya 154. sz. 01188/55 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

 



350/2021. (II.18.) 

Kecskemét, 7281/7, 7298/1 és 7298/2 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításához közútkezelői 

hozzájárulás 

 

351/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Báthori u. 5. sz. 3287 hrsz.-ú ingatlan beépítéséhez közútkezelői nyilatkozat   

 

352/2021. (II.18.) 

Kecskemét, 0980/118 hrsz.-ú ingatlan telekalakításához közútkezelői hozzájárulás  

 

353/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Egyetértés utca behajtási és várakozási engedély 2021. évre 

 

354/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Egyetértés utca behajtási és várakozási engedély 2021. évre 

 

355/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Egyetértés utca behajtási és várakozási engedély 2021. évre 

 

356/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre 

 

357/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre 

 

358/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre 

 

359/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre 

 

360/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre 

 

361/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre 

 

362/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre 

 

363/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre 

 

364/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre 

 

365/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre 

 

 



366/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre 

 

367/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre 

 

368/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre 

 

369/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre 

 

370/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Búzás Mihály utca behajtási engedély 2021. évre 

 

371/2021. (II.18.) 

Kecskeméten, önkormányzati területeken összesen 21 db fa kivágására vonatkozó kérelem  

 

372/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar behajtási engedély 2021. évre  

 

373/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Szabadság tér, Kossuth tér behajtási engedély 2021. évre  

 

374/2021. (II.18.) 

Helyi közút forgalmi rendjének megváltoztatásáról  

 

375/2021. (II.18.) 

Kecskemét-Hetényegyháza közösségi közlekedés fejlesztése érdekében, Máriaváros és 

Hetényegyháza vasútállomások területén autóbuszmegállók és autóbuszfordulók kialakítására 

és üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési megállapodás megkötése  

 

376/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Március 15. u. 25-27. sz. alatt található „Vegas söröző” vendéglátó egység 

kerthelyiség kialakítása céljából  közútkezelői hozzájárulás 

 

377/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Felsőcsalános 19186/3 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

378/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Belsőnyír tanya 070/18 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

379/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Erzsébet krt. 169-015 TR. körzet közvilágítási kábel cseréje 

 

380/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Kőrösihegy tanya 0384/88 hrsz. villamosítása 

 

381/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Belsőnyír tanya 01527/26, /28, /29 hrsz. ingatlan villamosítása 



 

382/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 2., 2/A., 4, 4/A. sz. ingatlanok többlet villamos 

energia ellátása 

 

383/2021. (II.18.) 

Kecskemét Dél – Helvécia 20 kV-os vonal állapotfenntartó beavatkozás III. ütem 

 

384/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Egyetértés u. 67. sz. 22248-71 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

385/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Nebáncsvirág u. 12. sz. 13505 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

386/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Máriahegy 10576/403 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

387/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Akácvirág u. 5. sz. 26018/4 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

388/2021. (II.18.) 

Kecskemét, 13641/55 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

389/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Csipkebogyó u. 2. sz. 26025/9 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

390/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Pálos u. 2. sz. 10955/64 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

391/2021. (II.18.) 

Kecskeméten a nagykörúton belüli területen közlekedő elővárosi, regionális és távolsági 

autóbuszjáratok utasforgalmának és útvonalainak felülvizsgálata 

 

392/2021. (II.18.) 

Kecskemét Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre 

 

393/2021. (II.18.) 

Kecskemét Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre  

 

394/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Wesselényi utca behajtási engedély  

 

395/2021. (II.18.) 

Kecskemét Kazinczy utca behajtási engedély 2021. évre 

 

396/2021. (II.18.) 

Kecskemét Kazinczy utca behajtási engedély 2021. évre  

 

397/2021. (II.18.) 

Kecskemét Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre  



398/2021. (II.18.) 

Kecskemét, Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

 

399/2021. (II.18.) 

Kecskemét Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre 

 

400/2021. (II.18.) 

Döntés államháztartáson kívüli forrás átvételéről 

 

401/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Külső-Szegedi út melletti kerékpárút kiépítésének műszaki átadásához és 

forgalomba helyezéséhez közútkezelői hozzájárulás 

 

402/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Vályogvető utca Homokszem utca és Gábor Dénes utca közötti szakasz 

szélesítéséhez közútkezelői hozzájárulás 

 

403/2021.(II.23.)  

Kecskemét, 0622/85 hrsz. alatti ingatlanon iroda és műhelyépület építési engedélyéhez 

közútkezelői hozzájárulás 

 

404/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Sárkány u. 1. sz. 4269 hrsz. alatti ingatlanon családi ház építési engedélyhez 

közútkezelői hozzájárulás 

 

405/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Munkácsy u. 47. sz. alatti ingatlan kapubehajtóba konténer elhelyezése céljából 

közterület igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

406/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Homokbánya 21936/7 hrsz. KIF új igény 

 

407/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Csillag u. 2. sz. 8607/2 hrsz. szennyvíz bekötése 

 

408/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Méntelek 169-393 TR körzet fesz. panasz rekonstrukció (Horváth I. Antal) 

 

409/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Katonatelep Irsai Olivér u. 15378/72 hrsz. gázellátása 

 

410/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Katonatelep Vadalma u. 15352/98 hrsz. gázellátása 

 

411/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Boglárka u. 16. sz. 21589/40 hrsz. gázellátása 

 

412/2021.(II.23.)  

Kecskemét, 8683/462 hrsz. gázellátása 



 

413/2021.(II.23.)  

Kecskemét, 11622/414 hrsz. út szennyvízcsatorna építése 

 

414/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Kossuth tér 1126 hrsz. (Katolikus templom) villamosítása II. ütem 

 

415/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Talfája tanya 0220/367, /376, /377 hrsz. ingatlanok villamosítása, szabadvezeték 

átépítés 

 

416/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Katonatelep Karát u. 16044 hrsz. gázellátása 

 

417/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Boglya u. 4986/96 hrsz. villamosítása 

 

418/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Virágos u. 3. sz. 13609 hrsz. villamosítása 

 

419/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Semmelweis u. 10. sz. 5967 hrsz. villamosítása 

 

420/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Bem u. 8. sz. 1199 hrsz. villamosítása 

 

421/2021.(II.23.)  

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság új épülete (8550/29 hrsz.) ivóvíz és 

szennyvíz bekötése 

 

422/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Szabadság tér behajtási engedély 2021. évre 

 

423/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Frangepán sétány behajtási engedély 2021. évre 

 

424/2021.(II.23.)  

Kecskemét, 8842/77 hrsz.-ú ingatlan telekalakításához közútkezelői hozzájárulás 

 

425/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Petúnia u. 14. sz. 26016/3 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

426/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Máriahegy tanya 63. sz. 18693/3 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

427/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Számadó u. 18. sz. 8713/1 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

 



428/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Vadalma u. 15352/97 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

429/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Vadalma u. 15352/98 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

430/2021.(II.23.)  

Kecskemét, Szitakötő u. 55. sz. 11749/118 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

431/2021.(II.23.)  

A helyi közút forgalmi rendjének megváltoztatásáról 

 

432/2021.(II.24.)  

Közreműködői megállapodások megkötése a Ciróka Bábszínházzal, valamint a Kecskeméti 

Katona József Nemzeti Színházzal 

 

433/2021.(II.24.)  

Kecskemét, Vacsihegy tanya 0276/427 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

434/2021.(II.24.)  

Kecskemét, 169-180 Világ u. VHTR állomás átépítése BHTR állomásra 

 

435/2021.(II.24.)  

Kecskemét, 169-269 Vízmű u. VHTR állomás átépítése BHTR állomásra 

 

436/2021.(II.24.)  

Kecskemét, 169-433 Hollandfalu VHTR állomás átépítése BHTR állomásra 

 

437/2021.(II.24.)  

Kecskemét, Irsai Olivér u. 40. sz. 15352/60 hrsz villamosítása 

 

438/2021.(II.24.)  

Kecskemét, Margaréta Szociális Otthon végállomáson pihenő épület használatbavétele 

 

439/2021.(II.24.)  

Helyi közút forgalmi rendjének megváltoztatásáról  

 

440/2021.(II.24.)  

Helyi közút forgalmi rendjének megváltoztatásáról  

 

441/2021.(II.24.)  

Kecskemét, Kápolna u. 1. sz. alatti ingatlan előtt építési tevékenység kivitelezés céljából 

közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

442/2021.(II.25.)  

Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak 

felülvizsgálata 

 

443/2021.(II.25.)  

Kecskemét, Kossuth tér behajtási engedély elutasítás, motorszentelő esemény 



444/2021.(II.26.)  

Kecskemét, Napkelet u. 19598 hrsz alatti ingatlanon gazdasági épület építési engedélyéhez 

közútkezelői hozzájárulás 

 

445/2021.(II.26.)  

52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá történő 

kapacitásbővítése, 2. tervezési szakasz 142. sz. Budapest-Kecskemét vasútvonal – Vízmű u. 

között 2.G1.1 Magyar Telekom hálózat kiváltása 

 

446/2021.(II.26.)  

Kecskemét, Bethlen krt. 25. sz. 6102/2 hrsz ivóvíz bekötése 

 

447/2021.(II.26.)  

Pályázat kiírása a Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház intézményvezető (igazgató) 

munkakörének betöltésére 

 

448/2021.(II.26.)  

Döntés az ISPA/KA projekt keretében megvalósult vagyon apportba adásáról  

 

449/2021.(III. 1.)  

Döntés államháztartáson kívüli forrás átvételéről 

 

450/2021.(III. 1.)  

Kecskemét, Torony u. 8. sz. 13211 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

451/2021.(III. 1.)  

A Kecskemét, Kvarc u. 2. szám alatti ingatlan egy részének ingyenes használatba adása  

a Magyarországi Evangélikus Egyház részére óvoda létesítése céljából 

 

452/2021.(III. 2.)  

Kedvezményes telekértékesítési program keretében építési telkek értékesítése 

 

453/2021.(III. 2.)  

Kecskemét, 0979/245 hrsz alatti ingatlanon géptároló csarnok fennmaradási és  

továbbépítési engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

454/2021.(III. 2.)  

Kecskemét, Beretvás köz 22. sz. (0979/245 hrsz) ingatlan kapubejárójának  

fennmaradási (használatbavételi) engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

455/2021.(III. 2.)  

Kecskemét, 01065_85 hrsz alatti ingatlanon Fémalkatrész raktár és iroda épület  

kapubejárójának építéséhez közútkezelői hozzájárulás 

 

456/2021.(III. 2.)  

Kecskemét, 0979/245 hrsz alatti ingatlanon családi ház fennmaradási és továbbépítési  

engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

457/2021.(III. 2.)  

Kecskemét, Vacsihegy 0276/374 hrsz alatti ingatlanon megépült családi lakóépület  



használatbavételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

458/2021.(III. 2.)  

Kecskemét, 8241/119 és 8241/113 hrsz-ú telken kialakuló ipari park tervezett útcsatlakozások 

kialakításához közútkezelői hozzájárulás  

 

459/2021.(III. 2.)  

Kecskemét, Úrrét 15353/124 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

460/2021.(III. 2.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel”  

kiegészítéő táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

461/2021.(III. 2.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre 

 

462/2021.(III. 2.)  

Kecskeméten, az Árok utcában (4503 hrsz) 2 db fa kivágására vonatkozó kérelem 

 

463/2021.(III. 3.)  

A 2021/2022. nevelési évre vonatkozó óvodai jelentkezés időpontjának meghatározása 

 

464/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, KECE-Hitel u. 10 kV-os vonal 169-115 és 169-425 TR állomás között  

földkábel csere 

 

465/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Balaton u. 3747 hrsz ingatlan szennyvíz bekötése 

 

466/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Bittner köz 32774 hrsz alatti ingatlanon megépült garázs használatbavételi  

engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

467/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Sárkány u. 9. sz. alatti ingatlan előtt építési tevékenység céljából közterület  

igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

468/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, 0442/443 hrsz alatti ingatlanon Szolgáltatóház építési engedélyéhez  

közútkezelői hozzájárulás 

 

469/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, László Károly u. 16. sz. 794 hrsz alatti ingatlanon meglévő irodaház 8  

osztályos általános iskolává történő rendeltetésmódosításához közútkezelői  

hozzájárulás 

 

470/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, 0220/376 hrsz alatti ingatlanon Önkiszolgáló raktár konténer épületegyüttes  

ütemezett telepítésének építési engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 



471/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Füzes u. 2/a. sz. alatti ingatlan előtt építési tevékenység céljából közterület  

igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

472/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Budaihegy 14609/107 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

473/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Karát u. 16044 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

474/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Malom köz 10. sz. 5984 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

475/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Vértes u. 27. sz. 6251_6 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

476/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Máriahegy 19027/6 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

477/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Nebáncsvirág u. 8. sz. 13507 hrsz ingatlan ivóvíz bekötése 

 

478/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Perczel Mór u. 12. sz. 5923 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

479/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Máriahegy 103/B sz. 18742 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

480/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Máriahegy 107/B sz. 18742/6 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

481/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Mozsár u. 6. sz. 9577 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

482/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Mikszáth Kálmán krt. 5388 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

483/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Szarkás tanya 01036/11 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

484/2021.(III. 3.)  

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Miklós Gyula u. 01654/98 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

485/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Szarkás tanya 01038/84 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

486/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Felsőcsalános tanya 27/A sz. 01063/93 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

 



487/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Felsőcsalános tanya 01051/244 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

488/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Felsőcsalános 19204/6 hrsz villamosítása 

 

489/2021.(III. 3.)  

Kecskemét, Katona József tér közvilágítási földkábel csere 169-164 jsz. TR. 

 

490/2021.(III. 4.)  

Telekhasznosításhoz, és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntés, településrendezési  

szerződés 

 

491/2021.(III. 4.)  

A 10644 hrsz-ú ingatlanból kialakuló Kecskemét 10644/2 és 10644/4 hrsz-ú ingatlanok 

értékesítése érdekében kiírt pályázat elbírálása 

 

492/2021.(III. 4.)  

Egyes, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok egy részének forgalomképessé nyilvánítása 

és az ezen ingatlanrészekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

493/2021.(III. 4.)  

Egyes, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok egy részének forgalomképessé nyilvánítása 

és az ezen ingatlanrészekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

494/2021.(III. 4.)  

Egyes, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok egy részének forgalomképessé nyilvánítása 

és az ezen ingatlanrészekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

495/2021.(III. 4.)  

Tartalék felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás, kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosítás 

 

496/2021.(III.8.)  

A kecskeméti köztemető 2021. évi fejlesztési programja 

 

497/2021.(III.8.)  

Kecskemét, Mester u. 2. 8342/2 hrsz. alatti ingatlanon megépült asztalosműhely és szolgálati 

lakás használatbavételi engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

498/2021.(III.8.)  

Kecskemét, Máriahegy 18631/4 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

499/2021.(III.8.)  

Kecskemét, Máriahegy 18632/4 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

500/2021.(III.8.)  

Kecskemét, Kakukkfű u. 6. sz. 13462 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

 



501/2021.(III.9.)  

Kecskemét, 169-136 Délibáb u. TR. körzet szolgáltatási képességének javítása 

 

502/2021.(III.9.)  

Kecskemét, Matkó 87. sz. 0126/22 hrsz. ingatlan többlet villamosítása 

 

503/2021.(III.9.)  

Kecskemét, Máriahegy 0161/485 hrsz., 0161/653 hrsz., 0161/658 hrsz., 0161/667 hrsz. 

villamosítása 

 

504/2021.(III.9.)  

Kecskemét, Izsáki út 1. sz. VHTR állomás csere BHTR állomásra 

 

505/2021.(III.9.)  

Kecskemét, Akácfa u. 1. sz. 2734 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

506/2021.(III.9.)  

Kecskemét, Balaton u. 19. sz. 3749 hrsz. villamosítása 

 

507/2021.(III.9.)  

Kecskemét, Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre 

508/2021.(III.9.)  

Kecskemét, Batthyány utca, Czollner tér, Hunyadi tér, Kada Elek utca, Nyíri út, Piaristák tere, 

Rávágy tér behajtási engedély 2021. évre 

 

509/2021.(III.9.)  

Kecskeméten, a Károlyi utcában (1268 hrsz.) 1 db fa kivágására vonatkozó kérelem 

 

510/2021.(III.9.)  

Kedvezményes telekértékesítési program keretében építési telkek értékesítése 

 

511/2021.(III.9.)  

A Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alappal és a Kecskemét Városfejlesztési Alappal 

kapcsolatos támogatási szerződések módosítása 

 

512/2021.(III.9.)  

Kecskemét, Sárkány u. 1. sz. 4269 hrsz. alatti ingatlan előtt építési tevékenység kivitelezés 

céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

513/2021.(III.9.)  

Kecskemét, Hárslevelű u. 14844 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

514/2021.(III.10.)  

Kecskemét, Zimay László u. 7. és 7/A. sz. közötti burkolati jellel jelölt 2 db parkolóállás 

engedéllyel történő használatának korlátozása 

 

515/2021.(III.10.)  

Kecskemét, Katona József u. 4. sz. 821 hrsz. ivóvíz bekötése 



 

 

516/2021.(III.10.)  

Kecskemét, Homokbánya 21945/30 hrsz. villamosítása 

 

517/2021.(III.10.)  

Kecskemét, Ballószög tanya 329. sz. 0897/8 hrsz. KIF teljesítmény bővítése 

 

518/2021.(III.10.)  

Kecskemét, Bónis u. hírközlési hálózat kiváltás 

 

519/2021.(III.10.)  

Kecskemét, FTTH-Széchenyiváros Észak alépítmény építés (II. ütem) 

 

520/2021.(III.10.)  

Kecskemét, Bem u. – Tavasz u. hírközlési hálózat kiváltás 

 

521/2021.(III.10.)  

Kecskemét, Irsai Olivér u. 15378/71, 15378/72 hrsz. ivóvíz ellátása és szennyvíz elvezetése  

 

522/2021.(III.10.)  

Kecskemét, Trombita u. 1-3-5-7. sz. társasház teljesítmény növelése 

 

523/2021.(III.10.)  

Kecskemét, 0961/83, /84/,85/86 hrsz. telekosztás 10 db. KIF új igény 

 

524/2021.(III.10.)  

Kecskemét, Széchenyi krt. meglévő 0,4 kV-os légvezeték hálózatszakasz felújítása 

 

525/2021.(III.10.)  

Helyi közút forgalmi rendjének megváltoztatásáról  

 

526/2021. (III.11.) 

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás, tartalék felhasználásához kapcsolódó kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosítás 

 

527/2021. (III.12.) 

Kecskemét, Segesvári utca 36. sz. ingatlan (hrsz.: 8256/21) előtt poller-oszlopok kihelyezése 

 

528/2021. (III.12.) 

Kecskeméten, a Szimferopol téren önkormányzati területen összesen 12 db fa ültetésére 

vonatkozó kérelem 

 

529/2021. (III.12.) 

Kecskemét, Sutus sor 01123/1 hrsz. szennyvízcsatorna építése 

 

530/2021. (III.16.)  

Döntés az indítandó óvodai csoportok számának és a maximális csoportlétszám túllépésének 

engedélyezéséről a 2021/2022. nevelési évre 

 



531/2021. (III.16.)  

Kecskemét, 12950/70 hrsz-ú ingatlan kapubehajtóinak kiépítése 

 

532/2021. (III.16.)  

Helyi közút formai rendjének megváltoztatásáról  

 

533/2021. (III.16.)  

Kecskemét, Nyíri út 28. sz. ingatlan előtti, Jász utcai parkolók használatának korlátozása 

 

534/2021. (III.16.)  

Ingyenes helyiséghasználat biztosítása az Amatőr Felnőtt Színjátszásért Kulturális Egyesület 

részére a Tudomány és Művészetek Házában (kecskeméti 4096 hrsz.) 

 

535/2021. (III.16.)  

A 2021. évi lakáshasznosítási javaslat elfogadása 

 

536/2021. (III.17.)  

Együttműködési megállapodás megkötése az SOS-Gyermekfalu Magyarországi 

Alapítványával 

 

537/2021. (III.17.)  

Kecskemét, 0979/17, 0979/99, 0979/100, 0979/101, 0979/109 és 0979/110 hrsz.-ú ingatlanok 

telekalakításához közútkezelői hozzájárulás 

 

538/2021. (III.17.)  

Kecskemét, Bogár u. 16. sz. 11663/13 hrsz. alatti ingatlanon lakóépület építési engedélyéhez 

közútkezelői hozzájárulás 

 

539/2021. (III.17.)  

Kecskemét, Vályogvető u. 1. sz. 21943 hrsz. 54 lakás KIF új igény 

 

540/2021. (III.17.)  

Kecskemét, 169-244 jsz. TR KIF kábel fektetése (Burger King felé) 

 

541/2021. (III.17.)  

Kecskemét, Trafó u. 1. sz. Combridge SRL optikai ellátása 

 

542/2021. (III.17.)  

Kecskemét, Úrihegy tanya 155/D. sz. 32480 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

543/2021. (III.17.)  

Kecskemét, Belsőnyír tanya 249. sz. 33065 hrsz. gázellátása 

 

544/2021. (III.17.)  

Kecskemét, Mindszenti krt. 37. sz. 8656 hrsz. többlet villamosítása 

 

545/2021. (III.17.)  

Kecskemét, Zágoni u. 20. sz. 9122 hrsz. KIF teljesítménybővítés 

 

546/2021. (III.17.)  



Kecskemét, Téglás u. 16. sz. 21886/6 hrsz. gázellátása 

 

547/2021. (III.17.)  

Belsőnyír tanya 0206/235 hrsz. (10834/3 hrsz.) ingatlan villamosítása 

 

548/2021. (III.17.)  

Kecskemét, Mindszenti krt. 8360/7 hrsz. Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 

villamosítása 

 

549/2021. (III.17.)  

Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala 

550/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Domby Lajos utca Tömörkény utca és Irinyi utca közötti szakaszának szilárd 

burkolattal történő kiépítéséhez közútkezelői hozzájárulás 

 

551/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Illyés Gyula utca szilárd burkolattal történő kiépítéséhez közútkezelői hozzájárulás 

 

552/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Felsőszéktó 123/a. sz. 18270/2 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

553/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Irsai Olivér u. 15352/60 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

554/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Tátika u. 20. sz. 13487 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

555/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Vadalma u. 15352/97 hrsz. ingatlan gázellátása 

 

556/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Szolnokihegy tanya 173/A. sz. 0628/20 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

557/2021. (III.18.) 

Kecskemét, Örkény István u. 10579/116 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

558/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Kisfái tanya 0612/37 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

559/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Úrihegy 164/1. sz. 32350 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

560/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Máriahegy 50. sz. 18935/5 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

561/2021. (III.18.)  

Kecskemét-Katonatelep, Kocsis Pál u. 58. sz. 11227 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

562/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Irinyi út 10576/442 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 



 

563/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Homoktövis u. 14. sz. 26022/8 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

564/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Sarló u. 6. sz. 5032 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

565/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Máriahegy tanya 193. sz. 022/218 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

566/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Kunleány u. 2. sz. 15010 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

567/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Törökfái tanya 41. sz. 0825/210 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

568/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Sárfehér u. 14813 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

569/2021. (III.18.)  

Kecskemét, 01629/21 hrsz ingatlanon létesülő 499 kVA napelemes kiserőmű termelői 

földkábel építése 

 

570/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra behajtási engedély 2021. 

évre 

 

571/2021. (III.18.)  

Kecskemét, Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra behajtási engedély 2021. 

évre 

 

572/2021. (III.18.)  

Kecskeméten, önkormányzati területeken összesen 15 db fa kivágására vonatkozó kérelem  

 

573/2021. (III.18.)  

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. és az Inter Tan-Ker Zrt. között hatályban lévő 

közszolgáltatási szerződés 2.sz. módosításának jóváhagyása  

 

574/2021. (III.18.)  

A Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola városnév-használati kérelme 

 

575/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Hold u. 2. sz. 905 hrsz. gázellátása 

 

576/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Alsószéktó GPON ellátása (Gerlice u. térsége) 

 

 

577/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Máriahegy 10576/442 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 



 

578/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Úrihegy tanya 01607/76 hrsz. gázellátása 

 

579/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Báthori u. 4. sz. 3306 hrsz. alatti ingatlan előtt építési tevékenység kivitelezés 

céljából közterület igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

580/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Lándzsa u. 2/3. sz. alatt található vendéglátó egység  kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

581/2021. (III.19.)  

Kecskemét, 7416/17, 7440, 7441, 7443/5, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538 és 

7539 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításához közútkezelői hozzájárulás 

 

582/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Petőfi Sándor u. 10. sz. „Kebab Factory” alatt található kerthelyiség kialakítása 

céljából igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

583/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Szolnokihegy 26. sz. 7331 hrsz. gázellátása 

 

584/2021. (III.19.)  

Kecskemét, 11749/116 hrsz-ú út stabilizálása 

 

585/2021. (III.19.)  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

586/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Jegenyefa u.15189/7 hrsz. ingatlan gázellátása 

 

587/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Máriahegy tanya 193. sz. 022/218 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

588/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Budaihegy tanya 133. sz. 0212/21 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

589/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Kisfái tanya 0605/124 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

590/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Talfája tanya 213/E sz. 0343/130 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

591/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/13 hrsz.) behajtási engedély 

 

592/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Hárslevelű u. 14844 hrsz. ingatlan villamosítása 

 



593/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Máriahegy 18631/4 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

594/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Máriahegy 18632/4 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

595/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Kakukkfű u. 6. sz. 13462 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

596/2021. (III.19.)  

Kecskemét, 15002 hrsz. ingatlan gázellátása 

 

597/2021. (III.19.)  

Kecskemét, 18174/2 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

598/2021. (III.19.)  

Kecskemét, Alsószéktó tanya 206. sz. 0862/135 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

599/2021. (III.19.)  

A Kecskeméti Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezése 

 

600/2021. (III.19.)  

Kecskemét, 21884/33, 21984/34, 21987/9 és a 21987/10 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításához 

közútkezelői hozzájárulás 

 

601/2021. (III.22.)  

Kecskemét Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély március 31-ig 

 

602/2021. (III.22.)  

Kecskeméten, a Fehér utcában 2 db fa kivágása 

 

603/2021. (III.22.)  

Kecskemét, 9991/8 hrsz-ú ingatlan Korhánköz utcai kapubehajtójának létesítése 

 

604/2021. (III.23.)  

Tartalék felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás, kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosítás 

 

605/2021. (III.24.)  

Kecskemét, honvéd u. 2. sz. 20648 hrsz. alatti ingatlanon meglévő családiház fennmaradási és 

használatbavételi engedélyhez közútkezelői hozzájárulás 

 

606/2021. (III.24.)  

Kecskemét, Szolnoki út 35. sz. 7416/17 hrsz. alatti ingatlanon raktárépület építési engedélyéhez 

közútkezelői hozzájárulás 

 

 

607/2021. (III.24.)  

Kecskemét, Hold u. 2. sz. 905 hrsz. Villamosítása 

 



608/2021. (III.24.)  

Kecskemét, Méntelek tanya 0139/19 hrsz. villamosítása 

 

609/2021. (III.24.)  

Kecskemét, Kisfái 0619/101 KIF új igény 

 

610/2021. (III.24.)  

Kecskemét, 169-056 TR. és Széchenyi krt. 169-060 TR. állomások közötti KÖF kábel csere 

 

611/2021. (III.24.)  

Kecskemét, Tavasz u. 1. sz. 1298 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

612/2021. (III.24.)  

Kecskemét, Énekes u. 169-234 jsz. VHTR állomás cseréje BHTR állomásra 

 

613/2021. (III.24.)  

Kecskemét, Matkó tanya 01318/28 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

614/2021. (III.24.)  

Kecskemét, Garay utca 11. sz. 8594 hrsz. alatti ingatlanon raktárcsarnok építési engedélyhez 

közútkezelői hozzájárulás 

 

615/2021. (III.24.)  

Kecskemét, 0979/246 hrsz. alatti ingatlanon multifunkcionális csarnok építési engedélyéhez 

közútkezelői hozzájárulás 

 

616/2021. (III.24.)  

Kecskemét, Lechner Ödön u. 1. sz. alatti ingatlan előtti parkolóban konténer elhelyezés céljából 

közterület igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

617/2021. (III.24.)  

Kecskemét, Jókai u. 28. sz. alatti ingatlan előtt konténer elhelyezése céljából közterület 

igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

618/2021. (III.24.)  

Kecskemét, Domby utca 10576/354 hrsz-ú ingatlanhoz járda, útcsatlakozás és szikkasztóárok 

építésének műszaki átadásához közútkezelői hozzájárulás 

 

619/2021. (III.25.) 

Őszirózsa Idősek Gondozóháza magasabb vezetői beosztásának ellátására beérkezett 

pályázatok elbírálása 

 

620/2021. (III.25.) 

Kecskemét, Úrrét tanya 0442/337 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

621/2021. (III.25.) 

Kecskemét, Sárospatak u. 25. sz. 5519 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

622/2021. (III.25.) 

Kecskemét, Kisfái tanya 27. sz. 0592/6 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 



 

623/2021. (III.25.) 

Kecskemét, Vadalma u. 15352/98 hrsz. ivóvíz ellátása 

 

624/2021. (III.25.) 

Kecskemét, Vértes u. 27. sz. 6251/6 hrsz. ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

625/2021. (III.25.) 

Kecskemét, Szolnokihegy tanya 0628/87 hrsz. ivóvíz bekötése 

 

626/2021. (III.25.) 

Kecskemét, Tátika u. 13478 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

627/2021. (III.25.) 

Házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződésének módosítása 

 

628/2021. (III.25.) 

Kecskemét, Belsőnyír 119/b. sz. 018/73 hrsz ingatlan gázellátása 

 

629/2021. (III.25.) 

Kecskemét, 0732/49 hrsz ingatlan gázellátása 

 

630/2021. (III.25.) 

Kecskemét, Kisfái tanya 154. sz. 0605/149 hrsz-ú ingatlan gázellátása 

 

631/2021. (III.25.) 

Kecskemét, Szarkás tanya 348. sz. 01609/153 hrsz-ú ingatlan gázellátása 

 

632/2021. (III.25.) 

Kecskemét, Bojtorján u. 22. sz. 21573/10 hrsz-ú ingatlan gázellátása 

 

633/2021. (III.25.) 

Kecskemét, Hűség u. 20673/5 hrsz-ú ingatlan gázellátása 

 

634/2021. (III.25.) 

Kecskemét, 15003 hrsz ingatlan gázellátása 

 

635/2021. (III.25.) 

Kecskemét, Úrrét tanya 72. sz. 15352/89 hrsz-ú ingatlan gázellátása 

 

636/2021. (III.25.) 

Kecskemét, Vitorla u. 5476/4 hrsz ingatlan gázellátása 

 

637/2021. (III.25.) 

Kecskemét, Belsőnyír tanya 0161/512 hrsz-ú ingatlan gázellátása 

 

638/2021. (III.25.) 

Kecskemét, 01631/17 hrsz-ú ingatlan gázellátása 

 

 



639/2021. (III.25.) 

Kecskemét, 0177/118 hrsz ingatlan ivóvíz bekötése 

 

640/2021. (III.25.) 

Kecskemét, Szilágyi Erzsébet u. 46/A sz. 6534 hrsz ingatlan ivóvíz bekötése 

 

641/2021. (III.30.)  

Dr. Daraghme Ádám praxisvásárlása 

 

642/2021. (III.30.)  

Kecskemét-Katonatelep, Jegenyefa u. 15189/7 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

643/2021. (III.30.)  

Kecskemét-Katonatelep, Jegenyefa u. 15189/7 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

644/2021. (III.30.)  

Kecskemét, Belsőnyír tanya 0161/526 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

645/2021. (III.30.)  

Kecskemét, Katonatelep tanya 0358/15 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

646/2021. (III.30.) 

Kecskemét, Alsószéktó tanya 173/a. sz. 0873/42 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

647/2021. (III.30.)  

Kecskemét, Méntelek tanya 0139/19 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

648/2021. (III.30.)  

Kecskemét, Talfája tanya 55. sz. 0229 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

649/2021. (III.30.)  

Kecskemét, Belsőnyír tanya 116/e. sz. 063/5 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

650/2021. (III.30.)  

Kecskemét, Szolnokihegy tanya 165. sz. 0628/35 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

651/2021. (III.30.)  

Kecskemét, 169-240 TR. körzet szolgáltatási képességének javítása (Hetényegyházi út) 

 

652/2021. (III.31.)  

Kecskemét, Akadémia krt. – Nyíri út – Csabay Géza krt. közúti körforgalmú csomópont kiviteli 

tervéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

653/2021. (III.31.)  

Kecskemét, 8683/324 hrsz. alatti ingatlanon raktárépület bővítés építési engedélyezési 

eljárásához útkezelői hozzájárulás 

 

654/2021. (III.31.)  

Kecskemét, Kandó Kálmán út 21. sz. (6918/1 hrsz.) alatti ingatlanhoz járda és kapubehajtó 

építéséhez közútkezelői hozzájárulás 



 

655/2021. (III.31.) 

Kecskemét, Hajnal utca 4. sz. ingatlan Károlyi utcai szakaszán a járdán a gépkocsik járdára 

ráhajtásának védelmében 3 db fém poller oszlop elhelyezéséhez közútkezelői hozzájárulás 

 

656/2021. (III.31.)  

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás 

 

657/2021. (IV.1.)  

Kecskemét, Hajnalpír u. 15001/11 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

658/2021. (IV.1.)  

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Miklós Gyula u. 2. sz. 20967 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

659/2021. (IV.1.)  

Kecskemét, Domby Lajos u. tervezett útburkolat csapadékvíz-elvezetése 

 

660/2021. (IV.1.)  

Kecskemét, Méntelek tanya 0206/189 hrsz. KIF új igény 

 

661/2021. (IV.1.)  

Kecskemét FTTH – Belváros, Jókai u. irány törzskábel behúzása 

 

662/2021. (IV.1.)  

Kecskemét, Magnólia u. GPON optikai alépítmény hálózat 

 

663/2021. (IV.1.)  

Kecskemét, Tatár sor 2. sz. ingatlan többlet villamosítása 

 

664/2021. (IV.1.)  

Kecskemét, Mindszenti krt. 8360/6 hrsz. ivóvíz bekötése (Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató 

Kft.) 

 

665/2021. (IV.1.)  

Kecskemét, Szolnokihegy 169-024 jsz. TR. körzet szolgáltatási képességének javítása 

 

666/2021. (IV.1.)  

Kecskemét, Mártírok útja 1. sz. 8247 hrsz. gázellátása 

 

667/2021. (IV.1.)  

Kecskemét, Ceglédi út 6229/89 hrsz. villamosítása 

 

668/2021. (IV.1.)  

A Kecskemét, „Horváth Döme” Lakásfenntartó Szövetkezet társasházak és lakásszövetkezeti 

lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatása érdekében 

megkötött támogatási szerződésben foglalt elszámolási határidő meghosszabbítása 

 

 

 

 



669/2021. (IV.1.)  

A Kecskemét, Kristály tér 6. Társasház társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-

megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatása érdekében megkötött támogatási 

szerződésben foglalt elszámolási határidő meghosszabbítása 

 

670/2021. (IV.1.)  

A Kecskemét, Március 15. utca 12-14. Társasház társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek 

energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatása érdekében megkötött 

támogatási szerződésben foglalt elszámolási határidő meghosszabbítása 

 

671/2021. (IV.1.)  

A Kecskemét, Március 15. utca 60-62. Társasház társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek 

energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatása érdekében megkötött 

támogatási szerződésben foglalt elszámolási határidő meghosszabbítása 

 

672/2021. (IV.1.)  

A Kecskemét, Batthyány utca 24-30. Társasház társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek 

energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatása érdekében megkötött 

támogatási szerződésben foglalt elszámolási határidő meghosszabbítása 

 

673/2021. (IV.1.)  

A Kecskemét, Kristály tér 1-5., Március 15. utca 17-19. Társasház társasházak és 

lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak 

támogatása érdekében megkötött támogatási szerződésben foglalt elszámolási határidő 

meghosszabbítása 

 

674/2021. (IV.1.)  

A Kecskemét, Irinyi János utca 52-54. Társasház társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek 

energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatása érdekében megkötött 

támogatási szerződésben foglalt elszámolási határidő meghosszabbítása 

 

675/2021. (IV.1.)  

Kecskemét, Görögtemplom u.1. sz. alatti ingatlan homlokzat felújítása miatt állvány állítás 

céljából közterület igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

676/2021. (IV.1.)  

Kecskemét, 0855/188 hrsz. alatti ingatlanon gazdasági épület építési engedélyéhez 

közútkezelői hozzájárulás 

 

677/2021. (IV.6.) 

Kecskemét Széna utca 2/a sz. ingatlan (hrsz.: 14664/19) előtti szikkasztó árok beton 

gyepráccsal történő kiépítése  

 

678/2021. (IV.6.) 

Kecskemét, Hoffman János utca 7. és 7/a. sz. alatti, 3303 és 3304 hrsz-ú ingatlanok 

kapubehajtójának kiépítéséhez közútkezelői hozzájárulás 

 

679/2021. (IV.7.) 

Kecskemét, Katonatelep 11471/26 hrsz. villamosítása 

 



680/2021. (IV.7.) 

Kecskemét, Kisfaludy u. (1826 hrsz.) behajtási engedély 

 

681/2021. (IV.7.) 

Kecskeméten, 0276/288 és 0279 hrsz-ú önkormányzati területeken összesen 2 db fa kivágására 

vonatkozó kérelem 

 

682/2021. (IV.7.) 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 2021. március 31-ig 

 

683/2021. (IV.7.) 

Kecskemét, Batthyány utca, Czollner tér, Hunyadi tér, Kada Elek utca, Nyíri út, Piaristák tere, 

Rávágy tér behajtási engedély 2021. évre 

 

684/2021. (IV.7.) 

Kecskemét, 6255/2 és a 6256/1 hrsz-ú ingatlanok telekalakításához közútkezelői hozzájárulás  

 

685/2021. (IV.7.) 

Kecskemét, Harkály utca 50. sz. 11622/335 hrsz. alatti ingatlanon lakóépület építési 

engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

686/2021. (IV.7.) 

Kecskemét, Budai utca 12. sz. 4067 hrsz. alatti ingatlanon Pékség és teázó építési engedélyéhez 

közútkezelői hozzájárulás  

 

687/2021. (IV.7.) 

Kecskemét, 0924/3 hrsz-ú ingatlan telekalakításához közútkezelői hozzájárulás  

 

688/2021. (IV.7.) 

Kecskemét, 19693 hrsz. alatti ingatlanon gazdasági épület használatbavételi engedélyéhez 

közútkezelői hozzájárulás  

 

689/2021. (IV.7.) 

Kecskemét, 32224/3 hrsz. alatti ingatlanon gazdasági épület építési engedélyéhez közútkezelői 

hozzájárulás  

 

690/2021. (IV.7.) 

Kecskemét, Szolnoki hegy 118. sz. 0648/5 hrsz. alatti ingatlanon Gyártó csarnok és szociális 

blokk építési engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás  

 

691/2021. (IV.7.) 

Pályázat benyújtása az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Tér-Zene programra  

 

692/2021. (IV.7.) 

Beszámoló a Kecskemét közigazgatási területén működő polgárőr egyesületek 2020. évben 

kapott támogatásának felhasználásáról 

 

693/2021. (IV.7.) 

A kecskeméti polgárőr egyesületek támogatása 

 



694/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Széchenyi krt. 14. sz. 3490 hrsz.-ú ingatlan szennyvíz bekötése 

 

695/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Sárospatak u. 25. sz. 5519 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

696/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Úrrét tanya 0442/337 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

697/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Kisfái tanya 27. sz. 0592/6 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

698/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Veronika u. 4. sz. 13263 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

699/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Talfája tanya 212/b. sz. 0343/140 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

700/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Katona Zsigmond u. 36. sz. 11002/3 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

701/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Úrihegy 32310/5 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

702/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Bojtorján u. 21573/10 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

703/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Jegenyefa u. 15189/6 és 15189/8 hrsz.-ú ingatlanok villamosítása 

 

704/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, 10955/209 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

705/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Bánság u. 12. sz. 14677/13 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

706/2021. (IV.8.) 

A kecskeméti 18682/1, 18682/2, 18682/3, és 18966 hrsz-ú ingatlanokat érintő csere 

 

707/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Juhász u. 8527/4 hrsz. nyomásszabályozó állomás rekonstrukciója 

 

708/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Nyíri út 12. sz. 2725 hrsz. gázellátása 

 

709/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Akadémia krt. 3799/1 hrsz. nyomásszabályozó állomás rekonstrukciója 

 

710/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Czollner tér 609 hrsz. nyomásszabályozó állomás rekonstrukciója 



711/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Nyár u. csapadékcsatorna rekonstrukció 

 

712/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Izsáki út 1. sz. VHTR állomás csere BHTR állomásra 

 

713/2021. (IV.8.) 

Kecskemét, Csillag u. 2. sz. 8607/2 hrsz. szennyvíz bekötése 

 

714/2021. (IV.9.) 

Kecskemét, Katonatelep 0439/4 és 0439/7 hrsz ingatlanok megosztása és magánút kialakítása 

telepítési tanulmánytervhez közútkezelői hozzájárulás 

 

715/2021. (IV.12.) 

Kecskemét, Szolnokihegy tanya 117. sz. 0640/16 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

716/2021. (IV.12.) 

Kecskemét, Talfája tanya 280. sz. 0299/2 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

717/2021. (IV.12.) 

Kecskemét, Boglya u. 5018/42 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

718/2021. (IV.12.) 

Kecskemét, Ipoly u. 39. sz. 2218 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

719/2021. (IV.12.) 

Kecskemét, Vadalma u. 15352/97 hrsz. ivóvíz ellátása 

 

720/2021. (IV.12.) 

Kecskemét, Árnyas u. 16. sz. 11310 hrsz. ivóvíz bekötése 

 

721/2021. (IV.12.) 

Kecskemét, Szarkás tanya 434. sz. 01600/42 hrsz. ivóvíz ellátása 

 

722/2021. (IV.12.) 

Kecskemét, Kisfái tanya 0612/85 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

723/2021. (IV.12.) 

Kecskemét, Matkói út 99. sz. 8842/44 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

724/2021. (IV.12.) 

Kecskemét, Irsai Olivér u. 15352/60 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

725/2021. (IV.15.)  

Kecskemét, Ballószög tanya 153. sz. 19727 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése  

 

726/2021. (IV.15.)  

Kecskemét, Boglya u. 4986/95 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

 



727/2021. (IV.15.)  

Kecskemét, Lepke u. 50. sz. 19272/9 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

728/2021. (IV.15.)  

Kecskemét, Hegy u. 18. sz. 5109 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

729/2021. (IV.15.)  

Kecskemét, Felsőszéktó 61. sz. 18420/4 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

730/2021. (IV.15.)  

Kecskemét, Felsőszéktó 18420/5 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

731/2021. (IV.15.)  

Kecskemét, 10585/61 hrsz. alatti ingatlanon sorház épület építési engedélyezéséhez útkezelői 

hozzájárulás  

 

732/2021. (IV.15.)  

Kecskemét, Felsőszéktó 118. sz. 18324 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

733/2021. (IV.15.)  

Kecskemét, Fürdő u. 43. sz. 2416 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

734/2021. (IV.15.)  

Kecskemét, Ipony u. 2201, 2202, 2199/6 hrsz-ú ingatlanok villamosítása 

 

735/2021. (IV.15.)  

Kecskemét, 32086 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

736/2021. (IV.15.)  

Kecskemét, 10576/433, /434, /435, /436, /438, /439, /440, /441 hrsz. ingatlanok gázellátása 

 

737/2021. (IV.15.)  

Kecskemét, Úrihegy 32151/2 hrsz-ú ingatlan gázellátása 

 

738/2021. (IV.16.)  

Kecskeméten, a Békéscsabai úton, a 445 sz. főút a közvilágításának helyreállítása ideiglenes 

forgalomkorlátozási tervhez közútkezelői hozzájárulás 

 

739/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, 8683/464 hrsz-ú ingatlan kapubehajtó kialakításához közútkezelői hozzájárulás 

 

740/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, Szent Imre utca 15. sz. alatti ingatlanhoz közterületi járda burkolatának 

átépítéséhez, valamint kapubehajtó kiépítéséhez közútkezelői hozzájárulás 

 

741/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, Domby Lajos u. 10579/91 hrsz. szennyvíz bekötése 

 

742/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, Matkó tanya 01322/18 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 



 

743/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, 169-043 TR. és 169-559 TR. állomások közötti KÖF kábel csere 

 

744/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, Matkó 87. sz. 0126/22 hrsz. ingatlan többlet villamosítása 

 

745/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, Máriahegy 18732/7 hrsz. ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

746/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, 01654/12 hrsz. ingatlan villamos energia ellátása 

 

747/2021. (IV.16.)  

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás 

 

748/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, Márai Sándor u. 17. sz. 7275/15 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

749/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, 8342/15 hrsz.-ú ingatlan területén létesítendő napelempark, 20 kV-os termelői 

kábel és kapcsoló állomás 

 

750/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, Máriahegy 10576/394 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

751/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, Méntelek tanya 0139/31 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

752/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, Méntelek tanya 0127/30, /32, /34, /36 hrsz.-ú ingatlanok villamosítása 

 

753/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, Méntelek tanya 52. sz. 0120/2 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

754/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, Százszorszép u. 20541/4 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

755/2021. (IV.126.)  

Kecskemét, Katonatelep 11471/26 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

756/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, Hunyadi János tér behajtási engedély 

 

757/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, Békéscsabai út 12950/70 hrsz-ú ingatlanon épült raktárcsarnok épület 

használatbavételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

758/2021. (IV.16.)  

Kecskeméten, a 0801/303 hrsz-ú ingatlanon összesen 99 db fa kivágására vonatkozó kérelem  



 

759/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, Kéttemplom köz (1125 hrsz.) behajtási engedély 

 

760/2021. (IV.16.)  

Kecskemét, Szabadság tér behajtási engedély 2021. évre 

 

761/2021. (IV.19.) 

Kecskemét, Smetana u. 1. sz. alatti ingatlan előtt építési tevékenység céljából közterület 

igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

762/2021. (IV.19.)  

Kecskemét, Klebelsberg Kunó u. 20. sz. 7974 hrsz.  alatti ingatlan előtt építési tevékenység 

kivitelezés céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

763/2021. (IV.19.)  

Kecskemét, 3984, 3985 és a 3986 hrsz-ú ingatlanok telekalakításához közútkezelői 

hozzájárulás 

 

764/2021. (IV.19.)  

Kecskemét, Mindszenti körút 51. sz. 8550/24 hrsz. alatti ingatlanon Irodaépület építési 

engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

765/2021. (IV.19.)  

Kecskemét,  Momofuku utca 4. sz. alatti, 8683/324 hrsz.-ú ingatlan Ipar utcai (8683/292 és 

8683/444 hrsz.) ideiglenes kapubehajtójának kiépítéséhez  közútkezelői hozzájárulás 

 

766/2021. (IV.20.)  

Kecskemét, Matkói út 34/A. sz. 8811/1 hrsz. KIF teljesítmény bővítése 

 

767/2021. (IV.20.)  

Kecskemét – Hetényegyháza – Kerekegyháza között optikai földkábel hálózat építése (Digi 

Kft.) 

 

768/2021. (IV.21.) 

Kecskemét, Kossuth tér behajtási engedély 

 

769/2021. (IV.21.) 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés előkészítése 

 

770/2021. (IV.21.) 

Méltányossági jogkör gyakorlása lakásbérleti szerződés megkötése érdekében  

 

771/2021. (IV.21.) 

Kecskemét, Kadafalva 0961/20 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

772/2021. (IV.21.) 

Kecskemét, Alsószéktó 21899/5, 21899/8 és 21899/12 hrsz ingatlanok megosztása és magánút 

kialakítása telepítési tanulmánytervhez közútkezelői hozzájárulás 

 



773/2021. (IV.21.) 

Kecskemét, Károly Róbert krt. 10577/85 hrsz. buszforduló pihenőépület villamosítása 

 

774/2021. (IV.21.) 

Kecskemét, Virágvölgy u. 13626 hrsz. ivóvíz bekötése 

 

775/2021. (IV.21.) 

Kecskemét, Szemere Bertalan u. 20. sz. 8026 hrsz. villamosítása 

 

776/2021. (IV.21.) 

Kecskemét, Méntelek tanya 32. sz. 0143/19 hrsz. gázellátása 

 

777/2021. (IV.21.) 

Kecskemét, Darázs u. 13. sz. 11622/166 hrsz. gázellátása 

 

778/2021. (IV.21.) 

Kecskemét, 0127/36 hrsz. gázellátása 

 

779/2021. (IV.21.) 

Kecskemét, Belsőnyír 33056/4, 33056/6-9 hrsz., 33057/2 hrsz. villamosítása 

 

780/2021. (IV.21.) 

Kecskemét, Fülemüle u. 21824/65 hrsz. 11 db. KIF új igény 

 

781/2021. (IV.21.) 

A kecskeméti 01522/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 

 

782/2021. (IV.21.) 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi, illetve kizárólagos tulajdonában lévő 

víziközmű-vagyon 2021. évi bérleti díjának felhasználása felhalmozási és működési célú 

kiadások finanszírozására 

 

783/2021. (IV.22.) 

Kecskemét, Deák Ferenc tér 6. sz. alatt található pékség kerthelyiség kialakítása céljából 

közterület igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

784/2021. (IV.22.) 

Kecskemét, Dobó krt. 1 sz. alatt található kerthelyiség kialakítása céljából közterület 

igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

785/2021. (IV.22.) 

Kecskemét, Dobó krt. 1. sz. alatt található kerthelyiség  kialakítása céljából 

közterület  igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

786/2021. (IV.22.) 

Kecskemét, 070/177 hrsz. alatti ingatlanon gazdasági épület építési engedélyhez közútkezelői 

hozzájárulás  

 

 

 



787/2021. (IV.22.) 

Kecskemét, Rákóczi út 32. sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevétele  

 

788/2021. (IV.22.) 

Kecskemét, 0295/2, 0295/19, 0295/37 és 0295/41 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása 

 

789/2021. (IV.22.) 

Kecskemét, 0220/47 és 0220/307 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításához közútkezelői 

hozzájárulás  

 

790/2021. (IV.22.) 

Kecskemét, 18947/2 és a 18966 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításához közútkezelői hozzájárulás  

 

791/2021. (IV.22.) 

Az egyházak támogatására elkülönített pénzösszeg felosztása 

 

792/2021. (IV.22.) 

Dr. Suba Melinda praxisjog szerzése 

 

793/2021. (IV.22.) 

Ingyenes helyiséghasználat biztosítása az Amatőr Felnőtt Színjátszásért Kulturális Egyesület 

részére a Budai utca 7. szám alatti ingatlanban (kecskeméti 4191 hrsz.) 

 

794/2021. (IV.26.) 

Telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntés, településrendezési 

szerződések 

 

795/2021. (IV.26.) 

Kecskemét, Nyugati Városkapu és Kosárlabda Akadémia távhővezeték bekötés 

 

796/2021. (IV.26.) 

Kecskemét, Nyugati Városkapu – Széchenyivárosi Fűtőerőmű közötti távhővezeték építése 

 

797/2021. (IV.26.) 

Kecskemét, Zágoni u. 20. sz. 9122 hrsz. KIF teljesítménybővítés 

 

798/2021. (IV.26.) 

Kecskemét, Ladánybenei út Palatinus optikai ellátása 

 

799/2021. (IV.26.) 

Kecskemét, Írisz u. 21986/2 hrsz. villamosítása, 20 kV-os földkábel csere, 1 kV-os földkábel 

létesítés 

 

800/2021. (IV.26.) 

Kecskemét FTTH – Belváros, Jókai u. irány törzskábel behúzása 

 

801/2021. (IV.26.) 

Kecskemét, Gizella tér 3/7. sz. 8000/20 hrsz. gázellátása 

 



802/2021. (IV.26.) 

Kecskemét, Halom u. Dunatáv KTV hálózat bővítése 

 

803/2021. (IV.26.) 

Egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók további jogviszonyának engedélyezése 

 

804/2021. (IV.27.)  

Kecskemét, Horváth Cirill tér 1. sz. alatt található vendéglátó egységhez kerthelyiség  

kialakítása céljából közterület igénybevétele  

 

805/2021. (IV.27.)  

Kecskemét, Aradi Vértanuk tere 9/A. sz. alatt található vendéglátó egység kerthelyiség 

kialakítása céljából közterület igénybevétele   

 

806/2021. (IV.27.)  

Kecskemét, Aradi Vértanuk tere 1. sz. alatt található vendéglátó egység előtti kerthelyiség 

kialakítása céljából közterület igénybevétele közútkezelői hozzájárulás  

 

807/2021. (IV.27.)  

Kecskemét, Gizella tér 1/b. sz. alatt található vendéglátó egység előtti kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevétele  

 

808/2021. (IV.27.)  

Kecskemét, Kéttemplom köz 14. sz. alatt található vendéglátó egység előtti kerthelyiség 

kialakítása céljából közterület igénybevétele   

 

809/2021. (IV.27.)  

Kecskemét, Rákóczi út 2. sz. alatt található vendéglátó egységhez kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás  

 

810/2021. (IV.27.)  

Kecskemét, Kéttemplom köz 12.  sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség 

kialakítása céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás  

 

811/2021. (IV.27.)  
Kecskemét, Kéttemplom köz 1. sz. alatt található vendéglátó egységhez kerthelyiség kialakítása céljából 

közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás  

 

812/2021. (IV.27.)  
Kecskemét, Lestár tér 2. sz.  alatt található vendéglátó egységhez kerthelyiség kialakítása céljából 

közterület igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás  

 

813/2021. (IV.27.)  
Kecskemét, Szabadság tér 1/A. sz. alatt található „fagylaltozó” vendéglátó egység kerthelyiség 

kialakítása céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás  

 

814/2021. (IV.28.)  

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár intézményvezető (igazgató) munkakörének 

betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása 

 

 



815/2021. (IV.28.) 

Kecskemét, 11741/10 és a 11749/18 hrsz. ingatlanok telekalakításához közútkezelői 

hozzájárulás  

 

816/2021. (IV.28.) 

Kecskemét, Sárkány u. 8. sz. alatti ingatlan előtt építési tevékenység céljából közterület 

igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

817/2021. (IV.29.)  

Tartalék felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás 

 

818/2021. (IV.29.)  

A Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház intézményvezető (igazgató) munkakörének 

betöltésére beérkezett pályázat elbírálása 

 

819/2021. (IV.29.)  

Kecskemét, Ceglédi út 0367/37 hrsz. KIF új igény 

 

820/2021. (IV.29.)  

Kecskemét, 140. sz. vasúti fővonal keresztezése (nyomvonal korrekció) 

 

821/2021. (IV.30.)  

Kecskemét, Vörösbegy utca, Harangvirág utca és Csillagvirág utca szilárd burkolattal történő 

kiépítéséhez közútkezelői hozzájárulás 

 

822/2021. (IV.30.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre tárgyú közútkezelőihez 

 

823/2021. (IV.30.)  

44. sz. főút felújítása a 445. sz. főúti körforgalom és a 4622. j. út között építési engedélyezési 

eljárásához közútkezelői hozzájárulás 

 

824/2021. (IV.30.)  

„Kecskemét, Szent István tér behajtási engedély a Zöld Busz Demonstrációs Mintaprogram 

megvalósításához” 

 

825/2021. (IV.30.)  

Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatója munkaviszonyának 

megszüntetése 

 

826/2021. (IV.30.)  

Tartalék felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás, kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosítás 

 

827/2021. (V.3.)  

A Városi Szociális Közalapítvánnyal kötött 22895-3/2020. számú támogatási szerződés 

módosítása 

 

 

 



828/2021. (V.3.)  

Kecskemét, Kéttemplom köz 7. sz. alatt található vendéglátó egységhez kerthelyiség kialakítása 

céljából közútkezelői hozzájárulás 

 

829/2021. (V.3.)  

Kecskemét, Kéttemplom köz 10. sz. alatt található vendéglátó egységhez kerthelyiség 

kialakítása céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

830/2021. (V.3.)  

Kecskemét, Kristály tér 5. sz. alatt található garázs épület vendéglátó ipari előkert kialakítása 

céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

831/2021. (V.3.)  

Kecskemét, Balaton u. 13. A-B. sz. alatt található vendéglátó egységhez kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

832/2021. (V.3.)  

Kecskemét, Csongrádi u. 1. sz. alatt található üzlet előtti kirakodás céljából közterület 

igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

833/2021. (V.3.)  

A BÁCSVÍZ Zrt.-t érintő választással kapcsolatos döntés 

 

834/2021. (V.3.)  

Kecskemét, Szent István tér behajtási engedély 

 

835/2021. (V.4.)  

Kecskemét, Rigó utca 01065/84 hrsz. alatti ingatlanon megépült Fémalkatrész raktár és 

irodaépület használatbavételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

836/2021. (V.4.)  

Kecskemét, 6675 hrsz-ú ingatlan Dugovics utcai kapubehajtó létesítéséhez közútkezelői 

hozzájárulás 

 

837/2021. (V.4.)  

Kecskemét, Nyár utca csapadékcsatorna rekonstrukció ideiglenes forgalomszabályozásához 

közútkezelői hozzájárulás 

 

838/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Szélmalom u. 1. sz. 2938 hrsz-ú ingatlan villamosítása 

 

839/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Katonatelep 11471/24 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

840/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Úrihegy 01629/13, /14 hrsz.-ú ingatlanok villamosítása 

 

841/2021. (V.5.)  

Kecskemét, 0937/146 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 



842/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Alsószéktó tanya 20. sz. 0997/24 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

843/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Petrovics I. u. 6. sz. 21253/6 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

844/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Felsőcsalános 128/a. sz. 19142/2 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

845/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Mezei u. 55. sz. 2093 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

846/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Mátyás király krt. 105. sz. 6185 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

847/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Székelyfonó u. 12556/5 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

848/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Felsőszéktó tanya 140/c. sz. 18377/34 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

849/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Felsőszéktó 11/c. sz. 19261/5. hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

850/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Úrihegy tanya 01629/15, /16 hrsz.-ú ingatlanok villamosítása 

 

851/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Felsőszéktó 3/a. sz. 19569/1 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

852/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Kakukkfű u. 8. sz. 13461 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

853/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Klebersberg Kuno u. 0679/87 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

854/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Hattyú u. 7. sz. 21700 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

855/2021. (V.5.) határozata 

Kecskemét, Máriahegy tanya 195/A. sz. 022/261 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

856/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Nagy Lajos király krt. 21. sz. 5452/10 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

857/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Fürdő u. 43. sz. 2416 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

858/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Máriahegy 412. sz. 27005/2 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 



 

859/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Úrihegy tanya 169. sz. 32320/4 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

860/2021. (V.5.)  

Kecskemét, 020/34 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

861/2021. (V.5.)  

Kecskemét, 10834/4, /5, /6, /7 hrsz.-ú ingatlanok ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

862/2021. (V.5.) 

Kecskemét, Alsószéktó tanya 270. sz. 13646/54 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

863/2021. (V.5.) 

Kecskemét, Gallóhegy köz 18174/2 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

864/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Főtéri Virágbemutató és Vásár tevékenység folytatása céljából közterület 

igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

865/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Akácfa u. 1. sz. 2734 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

866/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 38. sz. 9417/3 hrsz. KIF új igény 

 

867/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Rudolf kert Család – és Gyermekjóléti Központ 10208/24 hrsz. ingatlan ivóvíz 

bekötése 

 

868/2021. (V.5.)  

Kecskemét, Borz u. 169-066. jsz. Tr körzet szolgáltatási képességének javítása, 0,4 kV-os 

szabadvezeték átépítés 

 

869/2021. (V.6.)  

Kecskemét, Pusztaszer u. 26. sz. 5082 hrsz. alatti ingatlanon 2. számú lakóépület építési 

engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

870/2021. (V.6.)  

Kecskemét, Szent István krt. 17. sz. 7639/29 hrsz. alatti ingatlanon meglévő gyárépület iroda 

fejépületének átalakítása, bővítésének építési engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

871/2021. (V.6.)  

Kecskemét, Losonczy u. 1. sz. alatti ingatlan előtt építési tevékenység kivitelezés céljából 

közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

872/2021. (V.6.)  

Kecskemét, Kápolna u. 8. sz. alatt található vendéglátó egységhez kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 



873/2021. (V.6.)  

Kecskemét, Hajdú u. 2/A. sz. alatt található vendéglátó egységhez kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

874/2021. (V.6.)  

Kecskemét, Szolnoki út 12. sz. alatt található vendéglátó egységhez kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

875/2021. (V.6.)  

Kecskemét, 9994/6 és a 9994/8 hrsz-ú ingatlanok telekalakításához közútkezelői hozzájárulás 

 

876/2021. (V.6.)  

Kecskemét, Csóka u. 17. sz. 699 hrsz. alatti ingatlanon családi ház bővítésének fennmaradási 

engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

877/2021. (V.6.)  

Kecskemét, Fráter György u. 3949 hrsz. alatti ingatlanon családi lakóépület építési 

engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

878/2021. (V.6.)  

Kecskemét, Széchenyi téren, természetben az Aranyhomok szálloda épülete mögötti 

közterületen Fagyi árusítás folytatása céljából közterület igénybevételhez közútkezelői 

hozzájárulás 

 

879/2021. (V.6.)  

Kecskemét, 32392/1 hrsz. alatti ingatlanon gazdasági épület építési engedélyéhez közútkezelői 

hozzájárulás 

 

880/2021. (V.6.)  

Kecskemét, Nagykőrösi u. 33. sz. alatti ingatlan előtt járdaszakasz teljes szélességű lezárásához 

közútkezelői hozzájárulás 

 

881/2021. (V.6.) 

Kecskemét, Batthyány u. 30. sz. alatt található vendéglátó egység kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás  

 

882/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Szolnoki hegy tanya 12950/146 hrsz. alatti ingatlanon logisztikai raktárcsarnok 

épület építési engedélyéhez útkezelői hozzájárulás 

 

883/2021. (V.7.)  

Kecskemét, 018/86 hrsz. alatti ingatlan kapubehajtó építéséhez közútkezelői hozzájárulás 

 

884/2021. (V.7.)  

Katona József tér forgalmi rendje 

 

885/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Katona József téren a színház előtt városnéző kisvonat közterület igénybevételéhez 

közútkezelői hozzájárulás 

 



886/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Szabadság tér, Kossuth tér behajtási engedély 2021. évre 

 

887/2021. (V.7.)  

Kecskeméten, a 0801/303 hrsz-ú ingatlanon összesen 99 db fa kivágása 

 

888/2021. (V.7.)  

Kecskemét közigazgatási területén a tilalmi jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

889/2021. (V.7.)  

Kecskemét FTTH-Széchenyiváros törzskábel behúzás 

 

890/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Jegenyefa u. 15189/7 hrsz. ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

891/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Kodály Zoltán tér 6146/1 hrsz. pavilon ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

892/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Paul Lechler u. 8683/462 hrsz. ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése (VGP Park 

Kecskemét Kft.) 

 

893/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Szent István krt. 17. sz. teljesítmény növelés, 10 kV-os földkábelek fektetése 

 

894/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Tövis u. 11677/60 hrsz. gázellátása 

 

895/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Úrihegy 32185/13 hrsz. gázellátása 

 

896/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Katonatelep 15378/75-78 hrsz., 15378/81-84 hrsz. gázellátása 

 

897/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Fürdő u. 43. sz. 2416 hrsz. ingatlan előtti villanyoszlop áthelyezése 

 

898/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Károly Róbert krt. 10577/85 hrsz. buszforduló pihenőépület villamosítása 

 

899/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Belsőnyír tanya 0161/721 hrsz. KIF új igény 

 

900/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Szélmalom u. 2. sz. 2942 hrsz. villamosítása 

 

901/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Fülemüle u. 12. és 14. sz. hírközlési hálózat építés 

 



902/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Száva u. 1. sz. hírközlési hálózat építés 

 

903/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Bethlen krt. 27. sz. 15 lakásos társasház optikai hálózat építés 

 

904/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Aradi vértanúk tere gázvezeték rekonstrukció 

 

905/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Felsőszéktó tanya 101. sz. 18284/3 hrsz. KIF új igény 

 

906/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Máriahegy 0161/485 hrsz., 0161/653 hrsz., 0161/658 hrsz., 0161/667 hrsz. 

villamosítása 

 

907/2021. (V.7.)  

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 

 

908/2021. (V.10.)  

A Kecskeméti Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

 

909/2021. (V.10.)  

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 

 

910/2021. (V.10.)  

A Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményi átszervezésének véleményezése 

 

911/2021. (V.11.)  

Kecskeméten, a 44. sz. – 445. sz. főutak körforgalmú csomópontjában lévő MÍG 21 emlékmű 

le- és felszerelése miatti forgalomtereléshez útkezelői hozzájárulás 

 

912/2021. (V.11.)  

Dr. Deraghme Alex praxisvásárlása 

 

913/2021. (V.12.)  

Nagykőrös, 176-044 jsz. TR. gazdátlan hálózat felújítása 

 

914/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Méntelek 10726/37 hrsz. gázellátása 

 

915/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Csillagvirág u. Dunatáv KTV bővítés 

 

916/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Fürdő u. 43. sz. 2416 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

 



917/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Kadafalva Tücsök u. Dunatáv KTV hálózat bővítése 

 

918/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Kadafalva Tücsök u. 61. sz. 11622/337 hrsz. villamosítása 

 

919/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Úrihegy tanya 295. sz. Univer Product Zrt. 01654/25 hrsz. gázellátása 

 

920/2021. (V.12.)  

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 169-164 TR. körzet közvilágítási földkábel csere 

 

921/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Jegenyefa u. 15189/9 hrsz. ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

922/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Kadafalva Észak-Nyugat Dunatáv KTV bővítés 

 

923/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Matkó II. ker. 232. többlet igény és összevonás, középfeszültségű vételezés 

 

924/2021. (V.12.)  

KEHOP-5.3.1-17-2017-00009 pályázati azonosítójú távhővezeték építés 

 

925/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Szarkás tanya 455. sz. 01603/19 hrsz. gázellátása 

 

926/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Ballószög 149/A. sz. 0937/74 hrsz. gázellátása 

 

927/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Katonatelep 15378/75-78, 15378/81-84 hrsz. ingatlan vízellátása és szennyvíz-

elvezetése 

 

928/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Boglárka u. 16. sz. 21589/40 hrsz. szennyvíz bekötése 

 

929/2021. (V.12.)  

Kecskemét, 0276/208 hrsz. ingatlan KIF új igény 

 

930/2021. (V.12.)  

Kecskemét, 077/26 hrsz. gázellátása 

 

931/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Csongrádi u. 169-013 TR. körzet közvilágítási kábel csere 

 

932/2021. (V.12.)  

Kecskemét, 169-269 Vízmű u. és 169-118 Petőfiváros Hullám közötti KÖF földkábel csere 

 

 



933/2021. (V.12.)  

Kecskemét, 169-132 TR. körzet szolgáltatási képességének javítása (Kiskőrösi út) 

 

934/2021. (V.12.)  

Kecskeméten, a 070/154 hrsz-ú kivett úton összesen 69 db fa kivágása 

 

935/2021. (V.12.)  

Kecskemét, 27017/2 hrsz. alatti ingatlan kapubehajtó építéséhez kiadott 430-2/2021. sz. 

közútkezelői hozzájárulás módosítása 

 

936/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Erkel u. 9.  sz. alatti ingatlan előtt építési tevékenység kivitelezés céljából 

közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

937/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Mókus u. 48. sz. 11622/287 hrsz. ingatlanon lakóépület építési engedélyéhez 

közútkezelői hozzájárulás 

 

938/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Csányi J. u. 1. sz. alatt található üzlet előtti kitelepülés céljából közterület 

igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

939/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Balaton u. 13. sz. található üzlet előtti kitelepülés céljából közterület 

igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

940/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Gizella tér 1. sz. alatt található üzlet előtti kitelepülés céljából közterület 

igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

941/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Rákóczi út 5. sz. alatt található üzlet előtti kitelepülés céljából közterület 

igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

942/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Lestár tér 1. sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

943/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Széchenyi tér -Kossuth tér 3. sz. alatt található üzlet előtti kitelepülés céljából 

közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

944/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Csányi J. krt. 6. sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

945/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Pákozdi csata u. 12/b. sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség 

kialakítása céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 



946/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Szabadság tér 2. sz. alatt található üzlet előtti kitelepülés céljából közterület 

igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

947/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Végh Mihály tér 3. sz. alatt található vendéglátó egységhez kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

948/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Március 15. u. 1/d. sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség 

kialakítása céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

949/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Aradi Vértanuk tere 4. sz. alatt található üzlet előtti kitelepülés céljából közterület 

igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

950/2021. (V.12.)  

Kecskemét, 10955/120 hrsz. alatti ingatlanon garázs épület építési engedélyéhez közútkezelői 

hozzájárulás 

 

951/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Csongrádi u. 1. fsz. 8. sz. alatt található üzlet (Kóborló Antikvárium) előtti áru 

kirakodás céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

952/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. sz. alatt található vendéglátó egységhez kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

953/2021. (V.12.)  

Kecskemét, 0619/143 hrsz.-ú. ingatlan telekalakításához közterület hozzájárulás 

 

954/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Aradi Vértanuk tere 6. sz. alatt található vendéglátó egység kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

955/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Pajzs u. 2. sz. alatt található vendéglátó egység kerthelyiség kialakítása céljából 

közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

956/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Kaszap u. 4. 4333 hrsz. alatt található Cézár étterem megnevezésű vendéglátó 

egység kerthelyiség céljából az Őz utca felől közterület igénybevételéhez közútkezelői 

hozzájárulás 

 

957/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Március 15. u. 23. sz alatt található garázsüzlet előtt kitelepülés céljából közterület 

igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

 

 



958/2021. (V.12.)  

Kecskemét, Máriahegy 39/B. sz. 19002/2 hrsz. alatti ingatlanon megépület családi ház 

használatbavételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

959/2021. (V.13.) 

Kecskemét, Zrínyi Ilona Általános Iskola építési munkálataihoz a Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 

félpályás útlezárásához közútkezelői hozzájárulás  

 

960/2021. (V.13.) 

Kecskemét közigazgatási területén a „Súlykorlátozás” vagy „Tehergépkocsival behajtani tilos” 

táblával jelölt útszakaszokra behajtási engedély 2021. évre 

 

961/2021. (V.13.) 

Kecskemét, Szabadság tér behajtási engedély 2021. évre 

 

962/2021. (V.13.) 

Kecskemét, Ipoly u. 39. sz. 2218 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

963/2021. (V.13.) 

Kecskemét, Boglya u. 5018/42 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

964/2021. (V.13.) 

Kecskemét, Petúnia u. 13. sz. 13130 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

965/2021. (V.13.) 

A Ferenczy utca jobb oldalán a várakozás korlátozása  

 

966/2021. (V.14.) 

Kecskeméten, önkormányzati területen összesen 8 db fa kivágására vonatkozó kérelem 

 

967/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Homokszem u. 21931/2 hrsz. ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

968/2021. (V.17.) 

Kecskemét, László Károly u. 8. sz. 802 hrsz. villamosítása 

 

969/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Klapka u. 16. sz. 1193 hrsz. szennyvíz bekötése 

 

970/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Agyag u. 21931 hrsz. KIF új igény 

 

971/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Belsőnyír tanya 249. sz. 33065 hrsz. gázellátása 

 

972/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Szemere Bertalan u. 20. sz. 8026 hrsz. villamosítása 

 

 

 



973/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Nyíl u. 3234 hrsz. alatti ingatlan előtt építési tevékenység kivitelezés céljából 

közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

974/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. sz. alatt található alatt található üzlet előtti kitelepülés céljából 

közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

975/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Báthori u. 4. sz. alatti ingatlan előtt építési tevékenység kivitelezés céljából 

közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

976/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Batthyány u. 10-12. sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség 

kialakítása céljából közterület igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

977/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Petőfi S. u. 7.  sz. alatt található üzlet előtti kitelepülés céljából közterület 

igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

978/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Március 15. u. 11. sz. alatt található garázsüzlet előtt kitelepülés céljából közterület 

igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

979/2021. (V.17.) 

Kecskemét, 0254/27 hrsz-ú ingatlan telekalakításához közútkezelői hozzájárulás 

 

980/2021. (V.17.) 

Kecskemét, 067/127 hrsz. alatti ingatlanon mezőgazdasági gépszerelőműhely építési 

engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

981/2021. (V.17.) 

Kecskemét-Ballószög 0937/65 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

982/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Jegenyefa u. 15189/8 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

983/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Vértes u. 27. sz. 6251/6 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

984/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Máriahegy 100/6. sz. 18603/3 hrsz.-ú ingatlan szennyvíz bekötése 

 

985/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Ipoly u. 2201, 2202, 2199/6 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

986/2021. (V.17.) 

Kecskemét, 19360/2 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

 



987/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Máriahegy 19025/2 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

988/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Szarkás tanya 434. sz. 01600/42 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

989/2021. (V.17.) 

Kecskemét, 18181/2 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

990/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Budaihegy 4986/91 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

991/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Vadász u. 16. sz. 6583 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

992/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Darázs u. 15/D. sz. 11622/45 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése  

 

993/2021. (V.17.) 

Telekhasznosításhoz kapcsolódó döntés, településrendezési szerződés 

 

994/2021. (V.17.) 

Javaslat megyei kitüntető díjakra 

 

995/2021. (V.17.) 

Kecskemét, Szolnoki út 35. sz. 7416/17 hrsz. alatti ingatlanon raktárépület építési engedélyéhez 

közútkezelői hozzájárulás kiegészítése 

 

996/2021. (V.18.)  

Díszoklevél adományozása nyugdíjas pedagógusoknak 

 

997/2021. (V.18.)  

Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatt található üzlet előtti kitelepülés céljából  

közterület igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás  

 

998/2021. (V.18.)  

Kecskemét, Batthyány u. 28. fsz. 18. sz. alatt található vendéglátó egység  

kerthelyiség kialakítása céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

999/2021. (V.18.)  

Kecskemét, 081/39 hrsz. alatti ingatlanon megépült mezőgazdasági géptároló  

használatbavételéhez közútkezelői hozzájárulás  

 

1000/2021. (V.18.)  

Kecskeméten, a 01312 hrsz-ú kivett úton összesem 6 db fa kivágására vonatkozó kérelem  

 

1001/2021. (V.18.)  

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély  

 

 



1002/2021. (V.18.)  

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló (4112/3 hrsz.) behajtási engedély 2021. évre 

 

1003/2021. (V.18.)  

Kecskemét, 18526 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1004/2021. (V.18.)  

Kecskemét, Kéttemplom köz 3. sz. alatt található vendéglátó egységhez kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás  

 

1005/2021. (V.19.)  

Kecskemét, Bethlen krt. 16. sz. alatti ingatlanon Pünkösdi Egyház Kecskeméti  

Gyülekezeti épület építési engedélyéhez útkezelői hozzájárulás 

 

1006/2021. (V.19.)  

Kecskemét, Vak Bottyán u. 20. sz. 1317 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

1007/2021. (V.19.)  

Kecskemét, Tavasz u. 1. sz. 1298 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

1008/2021. (V.19.)  

Kecskemét, 0248/9, 0248/180 hrsz. ingatlanok ivóvíz ellátása 

 

1009/2021. (V.19.)  

Kecskemét, FTTH hálózat építése – Belváros, Jókai u. irány 

 

1010/2021. (V.19.)  

Kecskemét, Szolnokihegy tanya 152/A. sz. 0628/71 hrsz. ingatlan KIF új igény 

 

1011/2021. (V.19.)  

Kecskemét, 10579/115 hrsz. gázellátása 

 

1012/2021. (V.19.)  

Kecskemét, Belsőnyír tanya 0206/235 hrsz. (10834/3 hrsz.) ingatlan villamosítása 

 

1013/2021. (V.19.)  

Kecskemét, 067/127 hrsz. gázellátása 

 

1014/2021. (V.19.)  

Kecskemét, Belsőnyír tanya 018/4-5, 018/82-84 hrsz. ingatlan villamosítása 

 

1015/2021. (V.19.)  

Kecskemét, Gutenberg u. 7267/18 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése  

 

1016/2021. (V.19.)  

Kecskemét, Margit u. 3843 hrsz. alatti ingatlanon 5 lakásos társasház használatbavételi  

engedélyhez közútkezelői hozzájárulás  

 

1017/2021. (V.19.)  

Kecskemét, 067/127 hrsz. alatti ingatlanon családi lakóépület építési engedélyéhez  



közútkezelői hozzájárulás  

 

1018/2021. (V.19.)  

Kecskemét, 27213, 27214, 27215 és a 27216 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításához  

közútkezelői hozzájárulás  

 

1019/2021. (V.19.)  

Kecskemét, 27201, 27202,, 27203, 27204, 27205, 27206, 27207 27208, 27209, 27210,  

27211 és a 27212 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításához közútkezelői hozzájárulás  

 

1020/2021. (V.19.)  

Kecskemét, Malomköz 9. sz. alatti ingatlan előtt építési tevékenység kivitelezés céljából  

közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás  

 

1021/2021. (V.19.)  

Kecskemét, Szabadság tér a Tourinform Iroda melletti közterület igénybevételéhez  

közútkezelői hozzájárulás  

 

1022/2021. (V.19.)  

Kecskemét, Halasi út – Könyves K. krt. csomópont átépítés forgalomtereléséhez  

közútkezelői hozzájárulás  

 

1023/2021. (V.19.)  

Kecskemét, 0206/252, 0206/369 és 0202/371 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításához  

közútkezelői hozzájárulás  

 

1024/2021. (V.19.)  

Kecskemét, 26508/35, 26508/37, 26508/38, 26508/39, 2658/40, 26508/41, 26508/42  

hrsz.-ú ingatlanok telekalakításához közútkezelői hozzájárulás 

 

1025/2021. (V.19.)  

Tartalék felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás 

 

1026/2021. (V.19.)  

Tartalék felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás 

 

1027/2021. (V.19.)  

Tartalék felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás 

 

1028/2021. (V.20.)  

Kecskeméten, a Kodály Zoltán tér szervízútján ideiglenes autóbuszmegállóhelyek  

kialakításához közútkezelői hozzájárulás 

 

1029/2021. (V.20.)  

Kecskeméten, önkormányzati területen összesen 15 db fa kivágására vonatkozó kérelem 

 

1030/2021. (V.20.)  

Kecskeméten, a Wesselényi utca 4139/1 hrsz-ú ingatlan előtti szakaszán építési  

tevékenység kivitelezése céljából közterület igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás  

 



1031/2021. (V.20.)  

Kecskemét, Batthyány u. 29. sz. alatt található vendéglátó egységhez kerthelyiség  

kialakítása céljából közterület igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

1032/2021. (V.20.)  

Kecskemét, 14674 hrsz.-ú ingatlan telekalakításához közútkezelői  

hozzájárulás közútkezelői hozzájárulás  

 

1033/2021. (V.20.)  

Kecskemét, Kakukkfű u. 19. sz. 26037/4 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1034/2021. (V.20.)  

Kecskemét, 16127 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

1035/2021. (V.20.)  

Kecskemét, Jegenyefa u. 13. sz. 15189/9 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

1036/2021. (V.20.)  

Kecskemét, Máriahegy 18961/5 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

1037/2021. (V.20.)  

Kecskemét, Máriahegy 18626 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

1038/2021. (V.20.)  

Kecskemét, Százszorszép u. 36. sz. 20536/1 hrsz. villamosítása 

 

1039/2021. (V.25.)  

Az 532/2021. (III.16.) polgármesteri határozat módosítása 

 

1040/2021. (V.25.)  

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 2020. évi számviteli törvény 

szerinti beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 

1041/2021. (V.25.)  

A Hírös-Net Telekommunikációs Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának 

elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 

1042/2021. (V.25.)  

A Hírös Sport Nonprofit Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és 

közhasznúsági mellékletének elfogadásával kapcsolatos döntés 

 

1043/2021. (V.25.)  

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának 

és közhasznúsági mellékletének elfogadásával, továbbá az ügyvezető és a gazdasági igazgató 

2020. évi tevékenységének elismerésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

1044/2021. (V.25.)  

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2020. évi számviteli törvény 

szerinti beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásával, továbbá az ügyvezető 

2020. évi tevékenységének elismerésével kapcsolatos döntések meghozatala 



 

 

 

1045/2021. (V.25.)  

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának 

elfogadásával, továbbá az ügyvezető 2020. évi tevékenységének elismerésével kapcsolatos 

döntések meghozatala 

 

1046/2021. (V.25.)  

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának 

és közhasznúsági mellékletének elfogadásával, továbbá az ügyvezető 2020. évi 

tevékenységének elismerésével kapcsolatos döntések meghozatala 

 

1047/2021. (V.25.)  

A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 

1048/2021. (V.25.)  

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának 

elfogadásával, továbbá az ügyvezető 2020. évi tevékenységének elismerésével kapcsolatos 

döntések meghozatala 

 

1049/2021. (V.25.)  

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolójának elfogadásával, továbbá az ügyvezető 2020. évi tevékenységének elismerésével 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 

1050/2021. (V.25.)  

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolójának elfogadásával, továbbá az ügyvezető 2020. évi tevékenységének elismerésével 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 

1051/2021. (V.25.)  

A KIK-FOR Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásával, továbbá 

a vezető állású munkavállalók 2020. évi tevékenységének elismerésével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

1052/2021. (V.25.)  

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásával kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

1053/2021. (V.25.)  

A Városi Alapkezelő Zrt. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásával, 

továbbá a vezérigazgató és befektetési igazgató 2020. évi tevékenységének elismerésével 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

 

 



1054/2021. (V.25.)  

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és 

közhasznúsági mellékletének elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 

1055/2021. (V.25.)  

A BÁCSVÍZ Zrt. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásával 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 

1056/2021. (V.25.)  

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2020. évi számviteli törvény szerinti 

beszámolójának elfogadásával, továbbá az ügyvezető 2020. évi tevékenységének elismerésével 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 

1057/2021. (V.26.)  

Kecskemét, 32151/2 hrsz. alatti ingatlanon gazdasági épület építési engedélyhez közútkezelői 

hozzájárulás   

 

1058/2021. (V.26.)  

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba adása 

 

1059/2021. (V.26.)  

Kecskemét, Nyíri út 12. sz. 2725 hrsz. villamosítása 

 

1060/2021. (V.26.)  

Kecskemét, Úrrét 29/A. sz. 15353/59 hrsz. gázellátása 

 

1061/2021. (V.26.)  

Kecskemét, Mindszenti krt. 39. sz. 8656 hrsz. gázellátása 

 

1062/2021. (V.26.)  

Kecskemét, 8683/337, 8683/284 hrsz. közcélú villamos hálózat kiváltása 

 

1063/2021. (V.26.)  

Kecskemét, Alsócsalános 34/A. sz. 21987/5 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1064/2021. (V.26.)  

Kecskemét, Ceglédi út 90. sz. 6160 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1065/2021. (V.26.)  

Kecskemét, Szolnokihegy 45/C. sz. 12950/12 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1066/2021. (V.26.)  

Kecskemét, 14609/187 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1067/2021. (V.26.)  

Kecskemét, Torony u. 9. sz. 13219 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1068/2021. (V.26.)  

Kecskemét-Kadafalva, Darázs u. 11622/509 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 



1069/2021. (V.26.)  

Kecskemét, Hegedűs köz 14609/106 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1070/2021. (V.27.)  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtása és a 

2020. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) 

 

1071/2021. (V.27.)  

Értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 

1072/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Akadémia krt. 2. sz. GPON ellátása 

 

1073/2021. (V.27.)  

Kecskemét, 0276/135 hrsz. gázellátása 

 

1074/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Hajnal u. – Károlyi u. sarkán építési tevékenység kivitelezés céljából közterület 

igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

1075/2021. (V.27.)  

Kecskemét, 10576/433 - 442 hrsz. ingatlanok vízellátása és szennyvízcsatornázása 

 

1076/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Örkény István u. 9. sz. 10579/102 hrsz. ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

1077/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Méntelek tanya 69. sz. 0114/2 hrsz. KIF teljesítmény bővítése 

 

1078/2021. (V.27.)  

Kecskemét, 01631/21 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

1079/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Kisfái tanya 143. sz. 0605/96 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

1080/2021. (V.27.)  

Kecskemét, 0937/146 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

1081/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Róna u. 11. sz. 9510 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1082/2021. (V.27.) 

Kecskemét, Katonatelep 11471/21 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1083/2021. (V.27.)  

Kecskemét, 0619/103 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

 

 



1084/2021. (V.27.)  

Kecskemét, 19302/1 hrsz. alatti ingatlanon csavar és kerítésbolt épület építési engedélyéhez 

közútkezelői hozzájárulás 

 

1085/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Szabadság tér (1130/1 hrsz.) behajtási engedély 2021. évre 

 

1086/2021. (V.27.)  

Kecskemét Kossuth tér behajtási engedély 2021. évre 

 

1087/2021. (V.27.)  

Együttműködési megállapodás megkötése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel 

 

1088/2021. (V.27.)  

A Bukovszki Birtok Kft. gazdasági társaság által üzemeltetett Bukovszki Birtok 

Rendezvényhelyszín és Koktélbár elnevezésű üzlet eltérő nyitvatartás engedélyezésére irányuló 

kérelme 

 

1089/2021. (V.27.)  

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2020. évről 

 

1090/2021. (V.27.)  

Kecskemét, 11751/5, 11751/9, 11751/10, 11752 és a 11753 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításához 

közútkezelői hozzájárulás 

 

1091/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Jókai u. 2/A. sz. alatti ingatlan előtt konténer elhelyezés céljából közterület 

igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

1092/2021. (V.27.)  

Kecskemét, 27217, 27218, 27219, 27220, 27221 és a 27222 hrsz-ú ingatlanok telekalakításához 

közútkezelői hozzájárulás 

 

1093/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Margit u. 5. sz. alatti ingatlan előtt építési tevékenység kivitelezés céljából 

közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

1094/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Szabadság tér Sátor kihelyezés céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői 

hozzájárulás 

 

1095/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Futár 1. sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség kialakítása céljából 

közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás elutasítása 

 

1096/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Kupa u. 15. sz. alatt található vendéglátó egységhez kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

 



1097/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Kéttemplom köz 13-15. sz. alatt található vendéglátó egység előtt kerthelyiség 

kialakítása céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

1098/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Béke fasor 71/A-4. sz. 7224/4 hrsz. alatti ingatlanon meglévő csarnok bővítése acél 

szerkezetű fedett nyitott színnel építési engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

1099/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Petőfi Sándor u. 18-20. sz. alatt található vendéglátó egység kerthelyiség 

kialakítása céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

1100/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Széchenyi sétány építési tevékenység kivitelezés céljából közterület 

igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

1101/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Belsőnyír tanya 101/J. sz. 0161/493 hrsz. alatti ingatlanon gépjármű tároló épület 

építési engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

1102/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Bónis u. hírközlési hálózat kiváltás 

 

1103/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Bem u. – Tavasz u. hírközlési hálózat kiváltás 

 

1104/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Örkény István u. 10579/116 hrsz. gázellátása 

 

1105/2021. (V.27.)  

Kecskemét, Sziget u. 1. sz. 300 hrsz. villamosítása 

 

1106/2021. (V.27.)  

Kecskemét, 169-136 Délibáb u. TR. körzet szolgáltatási képességének javítása 

 

1107/2021. (V.27.)  

Javaslat a kulturális intézményrendszer felülvizsgálatára és egységesítésére 

 

1108/2021. (V.27.)  

Darányi utca 15. szám alatti ingatlanra vonatkozó ingyenes használatba adási szerződés 

módosítása 

 

1109/2021. (V.27.)  

A kecskeméti 2340/2 hrsz-ú (természetben a Boldogasszony téren található) ingatlan 2500 m2 

nagyságú részének ingyenes használatára vonatkozó megállapodás módosítása 

 

1110/2021. (V.28.)  

Tartalék felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás, kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosítás 

 



1111/2021. (V.28.)  

Döntés a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projekt 

projektfejlesztési időszak lezárásaként benyújtandó dokumentációnak illeszkedéséről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában meghatározott területi 

kiválasztási kritériumokhoz 

 

1112/2021. (V.28.)  

Kecskemét, 0171/99 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

1113/2021. (V.28.)  

Kecskemét, Kisfái tanya 150. sz. 0605/166 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

1114/2021. (V.28.)  

Kecskemét, 10577/211, /209 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

1115/2021. (V.28.) 

Kecskemét, Budaihegy tanya 49. sz. 0245/20 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

1116/2021. (V.28.)  

Kecskemét, Matkó tanya 252/b. sz. 01318/15 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

1117/2021. (V.28.)  

Kecskemét, Ceglédi út 99. sz. 6229/89 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

1118/2021. (V.28.)  

Kecskemét, Árnyas u. 16. sz. 11310 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

1119/2021. (V.28.)  

Kecskemét, Kadafalva 0961/25 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

1120/2021. (V.28.)  

Kecskemét, Felsőcsalános 01063/129 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz bekötése 

 

1121/2021. (V.28.)  

Kecskemét, Irsai Olivér u. 15352/60 hrsz. ingatlan ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

1122/2021. (V.28.)  

Együttműködési megállapodás az Alzheimer/Memória Cafék működéséről 

 

1123/2021. (V.28.)  

Kecskemét, Irinyi utca 48. sz. alatti ingatlan előtt konténer elhelyezés céljából közterület 

igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

1124/2021. (V.28.)  

Kecskemét, Rákóczi út 1. sz. alatti ingatlan előtt védőtető építése céljából közterület 

igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

1125/2021.(V.28.) 

Az „Óvodai Pályaépítési Program” keretében létesítendő grundméretű műfűves futballpályával 

kapcsolatos döntések meghozatala  



 

1126/2021. (V.31.)  

Kecskemét, Búzás Mihály utcában behajtási engedély 2021. évre 

 

1127/2021. (V.31.)  

Kecskeméten, a Száva utcában 1 db fa kivágására vonatkozó kérelem  

 

1128/2021. (V.31.)  

Kecskemét, KECE – Hitel u. 10 kV-os vonal 169-115 és 169-425 TR állomás között  

földkábel cseréhez kapcsolódó ideiglenes forgalomszabályozás 

 

1129/2021. (V.31.)  

Kecskemét, Belsőnyír tanya 0161/722 hrsz. gázellátása 

 

1130/2021. (V.31.) 

Kecskemét, Malom köz 7. sz. 6025 hrsz. ivóvíz bekötése 

 

1131/2021. (V.31.)  

Kecskemét, Úrihegy tanya 155/D. sz. 32480 hrsz. ingatlan ivóvíz bekötése 

 

1132/2021. (V.31.)  

Kecskemét, Présház u. 11/B. sz. 9681 hrsz. ivóvíz bekötése 

 

1133/2021. (V.31.)  

Kecskemét, 169-056 TR. és 169-223 TR. állomások közötti KÖF kábel csere 

 

1134/2021. (V.31.)  

Kecskemét, Károly Róbert krt. II. ütem (Margaréta u. – 5. sz. főút közötti szakasz)  

víziközmű kiváltások 

 

1135/2021. (V.31.)  

Kecskemét, 14604/6 hrsz. ingatlan ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz bekötése 

 

1136/2021. (V.31.)  

Kecskemét, Kossuth tér Magyar Művészeti Fesztivál Szövetség évadnyitó koncertjéhez 

közútkezelői hozzájárulás 

 

1137/2021. (V.31.)  

Kecskemét, 0177/115 hrsz.-ú ingatlan telekalakításához közútkezelői  

hozzájárulás  

 

1138/2021. (V.31.)  

Kecskemét, 0174/3 és a 0187 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításához közútkezelői  

hozzájárulás 

 

1139/2021. (V.31.)  

Helyi közút forgalmi rendjének megváltoztatása  

 

1140/2021. (V.31.)  

Kecskemét, Balaton utca 19. (hrsz:3749) ingatlanon első ütemben épült E-F jelű épület  



használatbavételéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

1141/2021. (V.31.)  

Döntés a Reile Géza u. 22. szám alatt található ingatlan egyes helyiségeivel  

kapcsolatban  

 

1142/2021. (V.31.)  

Államháztartáson kívüli forrás átvétele 

 

1143/2021. (V.31.)  

A 3892/1 hrsz.-ú közterületi ingatlan elnevezésének megváltoztatása Kerényi József  

neves építésznek emléket állítva  

 

1144/2021. (V.31.)  

A 11471/29 hrsz.-ú közterületi ingatlan elnevezése Katonatelep városrészben 

 

1145/2021. (V.31.)  

A Kecskeméti Tennis Club városnév-használati kérelme  

 

1146/2021. (V.31.)  

A KIK-FOR Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

1147/2021. (V.31.)  

Beszámoló az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő kifizetésekről 2020. évben, 

valamint 2021. évi felosztása 

 

1148/2021. (VI.1.)  

Hozzájárulás ingyenes használatba adott ingatlanokon történő beruházáshoz 

 

1149/2021. (VI.1.)  

A kecskeméti 21929/A hrsz-ú ingatatlan ingyenes használatba adása a Hírös Sport  

Nonprofit Kft. részére 

 

1150/2021. (VI.1.)  

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

1151/2021. (VI.1.)  

Kecskemét, Budaihegy tanya 50. sz. 0248/7 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

1152/2021. (VI.1.)  

Kecskemét, 0367/37 hrsz. ingatlan gázellátása 

 

1153/2021. (VI.1.)  

Kecskemét, Mártírok útja 84. sz. alatti ingatlan Alkotás utcai kapubehajtójának  

létesítéséhez közútkezelői hozzájárulás  

 

1154/2021. (VI.1.)  

Kecskemét, 4926/134 hrsz-ú ingatlan kapubehajtó kialakításához közútkezelői  

hozzájárulás  

 



1155/2021. (VI.1.)  

Kecskemét, 01191/9 hrsz-ú ingatlan Tordai utcai ideiglenes kapubehajtójának  

kiépítéséhez közútkezelői hozzájárulás 

 

1156/2021. (VI.1.)  

Kecskemét, Losonczy u. 1. sz. alatti ingatlan előtt építési tevékenység kivitelezés  

céljából igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás 

 

1157/2021. (VI.1.)  

Kecskemét, 067/127 hrsz. alatti ingatlanon melléképület építési engedélyéhez  

közútkezelői hozzájárulás  

 

1158/2021. (VI.1.)  

Kecskemét, Juhász utca 2. sz. 8380/15 hrsz. alatti ingatlanon megépület Ipari épület, 

üzemcsarnok használatbavételi engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás  

 

1159/2021. (VI.2.)  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 10 millió Fa - Kecskemét Egyesület  

között együttműködési megállapodás megkötése 

 

1160/2021. (VI.2.)  

Hozzájárulás a matkói sportpályán történő beruházáshoz 

 

1161/2021. (VI.2.)  

Együttműködési megállapodás megkötése a HIT Gyülekezetével 

 

1162/2021. (VI.2.)  

Alapítványi forrás átadásáról szóló döntés meghozatala 

 

1163/2021. (VI.2.)  

Emléktábla elhelyezése 

 

1164/2021. (VI.3.)  

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás 

 

1165/2021. (VI.3.)  

Kecskemét, Széchenyi tér (3355/4 hrsz.) behajtási engedély 2021. évre 

 

1166/2021. (VI.3.)  

Kedvezményes telekértékesítési program keretében építési telkek értékesítése 

 

1167/2021. (VI.3.)  

Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala 

 

1168/2021. (VI.3.) 

Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala 

 

1169/2021. (VI.3.)  

Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala 

 



1170/2021. (VI.3.)  

Választással és díjazással kapcsolatos döntések meghozatala 

 

1171/2021. (VI.4.)  

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása 

 

1172/2021. (VI.4.)  

Kecskeméten, a Sarkantyú utcában 1 db fa kivágására vonatkozó kérelem  

 

1173/2021. (VI.4.)  

Egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok egy részének forgalomképessé  

nyilvánítása és az ezen ingatlanrészekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

(A kecskeméti 0773/61 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé nyilvántartása) 

 

1174/2021. (VI.4.)  

Egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok egy részének forgalomképessé nyilvánítása 

és az ezen ingatlanrészekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

(A kecskeméti 21588/20 hrsz-ú ingatlan 274 m2 nagyságú részének térítésmentes visszaadása) 

 

1175/2021. (VI.4.)  

Egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok egy részének forgalomképessé nyilvánítása 

és az ezen ingatlanrészekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

(A kecskeméti 01542-135 hrsz-ú ingatlan térítésmentes visszaadása) 

 

1176/2021. (VI.4.)  

Egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok egy részének forgalomképessé nyilvánítása 

és az ezen ingatlanrészekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

(A kecskeméti 3079 hrsz-ú ingatlan értékesítése) 

 

1177/2021. (VI.4.)  

Kecskemét, Sárkány u. 1. sz. 4269 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1178/2021. (VI.4.)  

Kecskemét, Magnólia u. 6. sz. 15353/60 hrsz.-ú ingatlan gázellátása 

 

1179/2021. (VI.4.)  

A 441. sz. Cegléd – Kecskemét II.r. főút (445. sz. főút és Kecskemét, Nagykörút közötti 

szakasz) kapacitásbővítése 

 

1180/2021. (VI.4.)  

Kecskemét, Fülemüle u. 12. és 14. sz. hírközlési hálózat építés 

 

1181/2021. (VI.4.)  

Kecskemét, Bethlen krt. 27. sz. 15 lakásos társasház optikai hálózat építés 

 

1182/2021. (VI.4.)  

Kecskemét, Kossuth tér 6-7. belső udvar (4020/8 hrsz.) behajtási engedély 2021. évre 

 

1183/2021. (VI.4.)  

Kecskemét, Szarkaláb u. 7/A. sz. 26034/23 hrsz. gázellátása 



 

1184/2021. (VI.4.)  

Kecskemét, Boglárka u. 18. sz. 21589/41 hrsz. ivóvíz és szennyvíz bekötése 

 

1185/2021. (VI.4.)  

Kecskemét, Belsőnyír 273/A. sz. 32833/2 hrsz. gázellátása 

 

1186/2021. (VI.4.)  

Kecskemét, Kisfaludy u. 8. sz. Unicredit Bank optikai ellátása 

 

1187/2021. (VI.7.) 

Döntés a Csokor u. 11. szám alatti ingatlan hasznosításáról  

 

1188/2021. (VI.7.)  

Beszámoló a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társulás 2020. évi munkájáról  

 

1189/2021. (VI.8.) 

Pályázat benyújtása az önkormányzatok rendkívüli támogatása igényléséhez  

 

1190/2021. (VI.8.) 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi önkormányzatok 

közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata 

 

1191/2021. (VI.8.) 

Telekhasznosításhoz és belterületbe vonáshoz kapcsolódó döntések, településrendezési 

szerződések 

 

1192/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, 8683/464 hrsz-ú ingatlanon új iroda és csarnoképület építési engedélyéhez 

útkezelői hozzájárulás 

 

1193/2021. (VI.8.) 

Javaslat a Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj adományozására  

 

1194/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Alsószéktó tanya 0873/363 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1195/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Énekes u.53. sz. 12341 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1196/2021. (VI.8.) 

6044 Kecskemét-Hetény, Úrihegy 192. sz. 32182 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1197/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Felsőcsalános tanya 161/c. sz. 19215/5 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1198/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Madár u. 4. sz. 21854 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 



1199/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Ballószög tanya 104. sz. 0914/21 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1200/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Szarkás tanya 01603/128 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1201/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Alkony u. 60/a. sz. 11901/14/A/14 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1202/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Napkelet u. 19567 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1203/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Felsőcsalános 19215/7 hrsz.-ú ingatlan villamosítása 

 

1204/2021. (VI.8.) 

Az Év Kecskeméti Rendőre elismerő cím adományozása 

 

1205/2021. (VI.8.) 

Az Év Kecskeméti Tűzoltója elismerő cím adományozása 

 

1206/2021. (VI.8.) 

Ifjúság a Közösségért Díj adományozására 

 

1207/2021. (VI.8.) 

Beszámoló a 2020. I.-II. félévében lejárt határidejű közgyűlési és polgármesteri határozatok 

végrehajtásáról 

 

1208/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Czollner köz 44. sz. alatt található vendéglátóegységhez kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás   

 

1209/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Hornyik J. krt. 1. sz. alatt található vendéglátóegységhez kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás  

 

1210/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, 11751/6 és a 11751/8 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításához közútkezelői 

hozzájárulás  

 

1211/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Dobó István krt. 1. sz. előtt „Jogász Nap” rendezvény céljából közterület 

igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás  

 

1212/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Szabadság tér „Tér a Térben” hazai termékek árusítása céljából közterület 

igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás   

 

 

 



1213/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Kossuth tér „Napok teljessége” rendezvény céljából közterület igénybevételéhez 

közútkezelői hozzájárulás  

 

1214/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Rákóczi út 26-28. sz. alatt található vendéglátóegység előtt kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevétele   

 

1215/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Mindszenti krt. 1. sz. (hrsz.:8529) alatt található vendéglátóegység kerthelyiség 

kialakítása céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás  

 

1216/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, 01020/27, 01020/107 és 01020/109 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításához 

közútkezelői hozzájárulás  

 

1217/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Semmelweis u. 17. sz. alatti ingatlan előtt építőanyag elhelyezés céljából közterület 

igénybevételhez közútkezelői hozzájárulás  

 

1218/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Virágvölgy utca 9. sz. 26045/3 hrsz. alatti ingatlanon lakóépület bővítés építési 

engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás   

 

1219/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Külső-Szegedi út 8550/19 hrsz. alatti ingatlanon személygépkocsi műszaki vizsga 

állomás épület építése   

 

1220/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Irinyi utca 10576/332 hrsz. alatti ingatlanon lakóépület építési engedélyéhez 

közútkezelői hozzájárulás  

 

1221/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Sóvirág utca 16. sz. 13200 hrsz. alatti ingatlanon meglévő gazdasági épület 

átalakítása és bővítése lakóépületté építési engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

1222/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, 18238/1 hrsz. alatti ingatlanon lakóépület építési engedélyéhez közútkezelői 

hozzájárulás  

 

1223/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Kápolna u. 3. sz. alatt található vendéglátóegységhez kerthelyiség kialakítása 

céljából közterület igénybevétele   

 

1224/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, 8342/15 hrsz.-ú ingatlan telekalakításához közútkezelői hozzájárulás  

 

1225/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Galagonya u. 2. sz. alatti ingatlan előtt építési tevékenység kivitelezés céljából 

közterület igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás  



 

1226/2021. (VI.8.) 

Kecskemét Közművelődéséért Díj adományozása 

 

1227/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Frangepán sétány parkoló behajtási engedély 2021. évre 

 

1228/2021. (VI.8.) 

Kecskemét, Szabadság tér behajtási engedély 2021. augusztus 28-ig  

 

1229/2021. (VI.9.) 

Kecskemét Városért Oktatási Díj adományozása 

 

1230/2021. (VI.9.) 

Kecskemét Városért Egészségügyi Díj adományozása 

 

1231/2021. (VI.9.) 

Kecskemét Ifjúságáért Díj adományozása 

 

1232/2021. (VI.9.) 

Kecskemét Sportjáért Díj adományozása 

 

1233/2021. (VI.9.) 

Év Kecskeméti Civil Szervezet Díj adományozása 

 

1234/2021. (VI.9.) 

Az Év Kecskeméti Városrendésze elismerő cím adományozása 

 

1235/2021. (VI.9.) 

Az Év Kecskeméti Polgárőre elismerő cím adományozása 

 

1236/2021. (VI.9.) 

Kecskemét, Déli Iparterület 8683/464 hrsz. ingatlan vízellátása és szennyvízelvezetése 

 

1237/2021. (VI.9.) 

Kecskemét, Kodály Zoltán tér 6146/1 hrsz. pavilon vízellátása 

 

1238/2021. (VI.9.) 

Kecskemét, Szélmalom u. 2. sz. 2942 hrsz. villamosítása 

 

1239/2021. (VI.9.) 

Kecskemét, Kadafalva Észak-Nyugat Dunatáv KTV bővítés 

 

1240/2021. (VI.9.) 

Kecskemét, Szarkás 368. sz. 01607/46 hrsz. gázellátása 

 

1241/2021. (VI.9.) 

Kecskemét, Egervár u. 21. sz. 9657 hrsz. gázellátása 

 

 



1242/2021. (VI.9.) 

Az Év Kecskeméti Köztisztviselője elismerő cím adományozása 

 

1243/2021. (VI.10.) 

2020-2021. évi Beruházási hitelszerződés módosítása 

 

1244/2021. (VI.10.) 

Együttműködési megállapodás megkötése partnerségi képzési gyakorlat biztosítására 

 

1245/2021. (VI.10.) 

Kecskemét, Kővágó utca burkolt út építéséhez kiadott 17094-2/2020. sz. közútkezelői 

hozzájárulás módosítása  

 

1246/2021. (VI.10.) 

Kecskemét, Bethlen krt. 16. sz. alatti ingatlanon Pünkösdi Egyház Kecskeméti Gyülekezeti 

épület építési engedélyéhez kiadott 11572-4/2021. sz. közútkezelői hozzájárulás módosítása  

 

1247/2021. (VI.10.) 

Az 52. sz. Kecskemét – Dunaföldvár II. r. főút 9+100–9+400 km szelvények között az 5301 j. 

összekötő út csomópontjában körforgalom létesítése  

 

1248/2021. (VI.10.) 

Kecskemét, Belterület 10576/433-436, 10576/438-441 hrsz. 8 db. KIF új igény 

 

1249/2021. (VI.10.) 

Kecskemét, Madách tér, Hunyadi tér, Piaristák tere, Czollner tér, Rávágy tér, Bagoly u. körzeti 

rendelőkhöz behajtási engedély 2021. évre 

 

1250/2021. (VI.10.) 

Tartalék felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás, kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosítás 

 

1251/2021. (VI.10.) 

Kecskemét, Szent László körút 8811/4 hrsz. alatti ingatlanon telephely épület építése iroda 

blokkal és raktárral építési engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás elutasítása   

 

1252/2021. (VI.10.) 

Kecskemét, Úrihegy 32626/4 hrsz. gázellátása 

 

1253/2021. (VI.10.) 

Kecskemét, Benkó Zoltán szabadidőközpont előtt szervizút és parkoló II. ütem építése 

 

1254/2021. (VI.11.) 

Az Európa Jövője Egyesülettel kötött Együttműködési Megállapodás módosítása 

 

1255/2021. (VI.11.) 

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 



 

1256/2021. (VI.11.) 

A „Kecskemét, Akadémia út – Nyíri út kereszteződésében körforgalom építése” elnevezésű 

Projekt megvalósításához szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötése 

 

1257/2021. (VI.11.) 

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával megkötött együttműködési megállapodás 

módosítása 

 

1258/2021. (VI.11.) 

A 1150/2021. (VI.1.) polgármesteri határozat módosítása 

 

1259/2021. (VI.11.) 

Kecskemét, 1600 és a 1601 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításához közútkezelői hozzájárulás  

 

1260/2021. (VI.11.) 

Kecskemét, 0363/40 hrsz. alatti ingatlanon Üzemcsarnok és Iroda épület építési engedélyéhez 

közútkezelői hozzájárulás  

 

1261/2021. (VI.11.) 

Kecskemét, Deák Ferenc tér „társadalmi konzultáció a paraszolvenciával ill. COVID védettségi 

bizonyítvánnyal kapcsolatban” rendezvény céljából közterület igénybevételéhez közútkezelői 

hozzájárulás  

 

1262/2021. (VI.11.) 

Kecskemét, Kamilla utca 25759 hrsz. alatti ingatlanon gépjármű tároló használatbavételi 

engedélyéhez közútkezelői hozzájárulás 

 

1263/2021. (VI.11.) 

Kecskemét, Szabadság tér, Református templom melletti útszakaszra a Kálvin tér irányából 

(kizárólag a keramit burkolaton) behajtási engedély 2021. évre  

 

1264/2021. (VI.14.) 

Kecskemét, Matkó II. ker. 232. többlet igény és összevonás, középfeszültségű vételezés 

 

1265/2021. (VI.14.) 

Kecskemét, 7524/8 hrsz. út – Szent István krt. (7622 hrsz.) vízvezeték hálózati csomópont 

átépítése 

 

1266/2021. (VI.14.) 

Kecskemét, Méntelek 10726/36 hrsz. ingatlan KIF új igény 

 

1267/2021. (VI.14.) 

Kecskemét, Széna utca 2/A. sz. (14664/19 hrsz.) alatti ingatlanhoz járda és kapubehajtó 

építéséhez, valamint pollerek kihelyezéséhez közútkezelői hozzájárulás 

 


