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betöltésére 
 
135/2021. (XII.16.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. I. félévi munkaterve 
 
136/2021. (XII.16.) határozat 
Közterületet érintő telekalakítások 
(A kecskeméti 26015 hrsz-ú, természetben a "Halasi úti kiskertek" városrészben 
található ingatlan forgalomképessé nyilvánítása) 
 
137/2021. (XII.16.) határozat 
Közterületet érintő telekalakítások 
(A kecskeméti 0275/3 hrsz-ú, természetben Kecskemét, „Vacsihegy” városrészben 
található ingatlan forgalomképessé nyilvánítása) 
 
138/2021. (XII.16.) határozat 
Közterületet érintő telekalakítások 
(A 9511 hrsz-ú – természetben a Frankel Leó utcán található – ingatlan egy részének 
forgalomképessé nyilvánítása) 
 
139/2021. (XII.16.) határozat 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése útépítési beruházások 
megvalósítása érdekében a Magyar Állam részére 
 
 



140/2021. (XII.16.) határozat 
Önkormányzati tulajdonú ingatlan ingyenes használatba adása 
 
141/2021. (XII.16.) határozat 
Önkormányzati ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
(A kecskeméti 0985/57 hrsz-ú – természetben „Alsószéktó” városrészben található – 
ingatlan értékesítése érdekében kiírt pályázat elbírálása) 
 
142/2021. (XII.16.) határozat 
Önkormányzati ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
(A kecskeméti 04/2 hrsz-ú – természetben Kecskemét, Belsőnyír 143. szám alatt 
található – ingatlan értékesítése érdekében kiírt pályázat elbírálása) 
 
143/2021. (XII.16.) határozat 
Önkormányzati ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatala 
A Kecskemét, Törökfái, Daimler körforgalom mellett található 8701/38 és 8701/39 
hrsz-ú ingatlanok értékesítése érdekében pályázat kiírása 
 
144/2021. (XII.16.) határozat 
Kecskemét, Reile G. u. 22. szám alatti 17/4/A/3 hrsz-ú üzlethelyiségre vonatkozó 
beruházás bérbetudással történő elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatala 
 
145/2021. (XII.16.) határozat 
Bérlőkijelölési joggal kapcsolatos együttműködési megállapodások (Bács-Kiskun 
Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató 
Kórháza) 
 
146/2021. (XII.16.) határozat 
Bérlőkijelölési joggal kapcsolatos együttműködési megállapodások (SOS-
Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa) 
 
147/2021. (XII.16.) határozat 
Bérlőkijelölési joggal kapcsolatos együttműködési megállapodások (Bács-Kiskun 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet) 
 
148/2021. (XII.16.) határozat 
Bérlőkijelölési joggal kapcsolatos együttműködési megállapodások (Országos 
Mentőszolgálat) 
 
149/2021. (XII.16.) határoza 
Déli Agrárszakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződés módosítása 
 
150/2021. (XII.16.) határozata 
A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. vagyonkezelési tevékenységével 
kapcsolatos döntések 
 
151/2021. (XII.16.) határozat 
A Hírös Sport Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések 
 
 



 
152/2021. (XII.16.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi, illetve kizárólagos 
tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2021. évi bérleti díjának felhasználása 
felhalmozási és működési célú kiadások finanszírozásáról szóló 782/2021. (IV.21.) 
polgármesteri határozat módosítása 
 
153/2021. (XII.16.) határozat 
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár intézményvezető helyettese 
megbízásának véleményezése 
 
154/2021. (XII.16.) határozat 
A Corvina Óvoda intézményvezetőjének nyugdíjba vonulás miatti felmentése 
 
155/2021. (XII.16.) határozat 
Koncepcióterv Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának modern szemléletű 
erdőkezelésére 
 
156/2021. (XII.16.) határozat 
A Máriaváros és Hetényegyháza vasútállomások területén autóbuszmegállók és 
autóbuszfordulók kialakítása és üzemeltetése érdekében megkötött üzemeltetési 
megállapodások meghosszabbítása 
 
157/2021. (XII.16.) határozat 
A településtervek megalapozását és alátámasztását szolgáló dokumentumok tartalmi 
követelményei 
 
158/2021. (XII.16.) határozat 
A településrendezési eszközök kiemelt fejlesztésekhez kötődő módosításainak 
eljárásai 
 
159/2021. (XII.16.) határozat 
Belterületbe vonáshoz és telekhasznosításhoz kapcsolódó döntések, 
településrendezési szerződések 
 
160/2021. (XII.16.) határozat 
Köztéri alkotásokkal kapcsolatos döntés meghozatala 
 
161/2021. (XII.16.) határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022-2025. évekre vonatkozó 
stratégiai ellenőrzési terve 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, valamint Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata intézményeinek 2022. évi belső ellenőrzési terve 
 
162/2021. (XII.16.) határozat  (ZÁRT) 
Beszámoló a 2021. III. negyedévi önkormányzattal kapcsolatos perekről, ítéletekről 
 
163/2021. (XII.16.) határozat (ZÁRT) 
A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.-vel kapcsolatos döntések 
 



164/2021. (XII.16.) határozat (ZÁRT) 
A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.-vel kapcsolatos döntések 
 
165/2021. (XII.16.) határozat 
Beszámoló ingyenes önkormányzati tulajdonba adott ingatlanok hasznosításáról 
 
166/2021. (XII.16.) határozat 
Beszámoló a Környezetvédelem Jeles Napjai 2021. évi rendezvénysorozat 
önkormányzat által finanszírozott rendezvényeiről és az Európai Mobilitási Hétről 
 
167/2021. (XII.16.) határozat 
Tájékoztató a 2021. október 21-i közmeghallgatásra benyújtott kiskörút forgalmával 
kapcsolatos felvetésre adott válaszról 
 
168/2021. (XII.16.) határozat 
Tájékoztató a kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
2020. évi gazdálkodásáról és működéséről 
 
169/2021. (XII.16.) határozata 
Képviselői indítvány a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóhoz vezető Lerakó út 
állapotával kapcsolatban 
 
170/2021. (XII.16.) határozat 
Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a főtéren elhelyezett óriáskerékkel 
kapcsolatban  
 
171/2021. (XII.16.) határozat 
Képviselői indítvány forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatban 
 

 

 

 

 

 

 

 


