
VFB 2021. évi határozatai 
 

1/2021. (VII. 7.) VFB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 

2/2021. (VII. 7.) VFB. számú határozat 

A közterületek használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3/2021. (VII. 7.) VFB. számú határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

4/2021. (VII. 7.) VFB. számú határozat 

Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. II. félévi munkatervére 

 

5/2021. (VII. 7.) VFB. számú határozat 

Közkifolyók megszüntetése 

 

6/2021. (VII. 7.) VFB. számú határozat 

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása 

 

7/2021. (VII. 7.) VFB. számú határozat 

Döntés a 2021. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató rendezvényhez 

kapcsolódóan a helyi autóbusz-közlekedésben alkalmazandó időszakos díjmentességről  

 

8/2021. (VII. 7.) VFB. számú határozat 

Javaslat új számozott helyi autóbuszvonalak üzemeltetésére a 2021. évi Nemzetközi 

Repülőnap és Haditechnikai Bemutató idején 

 

9/2021. (VII. 7.) VFB. számú határozat 

2021. évi városüzemeltetési közszolgáltatási feladatterv meghatározása 

 

9/2021. (VII. 7.) VFB. számú határozat melléklete 

 

10/2021. (VII. 7.) VFB. számú határozat 

Beszámoló a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2020. évi tevékenységéről 

 

11/2021. (VII. 7.) VFB. számú határozat 

Javaslat a Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára kitüntető cím adományozására 

 

12/2021. (VII. 7.) VFB. számú határozat 

Javaslat az Év Kecskeméti Mestere Díj adományozására 

 

13/2021. (X.18.) VFB. sz. határozat 

Az ülés napirendje 

 
14/2021. (X.18.) VFB. sz. határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 

módosítása 
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15/2021. (X.18.) VFB. sz. határozat 

A közterületek használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

16/2021. (X.18.) VFB. sz. határozat 

A Településfejlesztési Koncepció véleményezésének és a Településfejlesztési Terv 

készítésének elindítása 

 
17/2021. (X.18.) VFB. sz. határozat 

Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala 

 
18/2021. (X.18.) VFB. sz. határozat 

Hulladékgazdálkodási eszközbeszerzéshez kapcsolódó bérleti szerződés megkötése 

 

19/2021. (X.18.) VFB. sz. határozat 

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása 

 

20/2021. (X.18.) VFB. sz. határozat 

Lakossági kezdeményezésű közműépítés támogatása 

 

21/2021. (X.18.) VFB. sz. határozat 

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2021. II. félévi munkaterve 

 

22/2021. (X.18.) VFB. sz. határozat 

Tájékoztató az autóbusszal végzett helyi közforgalmú menetrend 2021. augusztus 8-ai és 

2021. szeptember 1-jei módosításáról 

 
23/2021. (XII. 13.) VFB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 
24/2021. (XII. 13.) VFB. számú határozat 

A Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-vel kapcsolatos döntések 

 
25/2021. (XII. 13.) VFB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése 

 
26/2021. (XII. 13.) VFB. számú határozat 

A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő 

várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról 

szóló 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
27/2021. (XII. 13.) VFB. számú határozat 

A Településfejlesztési Koncepció elfogadása 

 
28/2021. (XII. 13.) VFB. számú 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 
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29/2021. (XII. 13.) VFB. számú határozat 

A Máriaváros és Hetényegyháza vasútállomások területén autóbuszmegállók és 

autóbuszfordulók kialakítása és üzemeltetése érdekében megkötött üzemeltetési 

megállapodások meghosszabbítása 

 
30/2021. (XII. 13.) VFB. számú határozat 

Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. I. félévi munkatervére 

 
31/2021. (XII. 13.) VFB. számú határozat 

Belvárosi kapubehajtók ki- és behajtásának védelme 

 
32/2021. (XII. 13.) VFB. számú határozat 

Lakossági kezdeményezésű közműépítés támogatása  

 
33/2021. (XII. 13.) VFB. számú határozat 

Nem önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítés támogatása  

 
34/2021. (XII. 13.) VFB. számú határozat 

Közúti forgalomszabályozási döntések 

 

35/2021. (XII. 13.) VFB. számú határozat 

2021-2022. évi téli útüzemeltetési terv véleményezése 
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