
1/2022. (II. 7.) VFB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

 

2/2022. (II. 7.) VFB. számú határozat 

A Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonal fejlesztése 

 

3/2022. (II. 7.) VFB. számú határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése energiaközösség létrehozására 

 

4/2022. (II. 7.) VFB. számú határozat 

A Termostar Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

5/2022. (II. 7.) VFB. számú határozat 

A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 

5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

6/2022. (II. 7.) VFB. számú határozat 

Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala 

 

7/2022. (II. 7.) VFB. számú határozat 

Haszonkölcsön szerződés megkötése a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitánysággal 

 

8/2022. (II. 7.) VFB. számú határozat 

Közúti forgalomszabályozási döntések 

 

9/2022. (II. 7.) VFB. számú határozat 

A kecskeméti és a hetényegyházi köztemető 2022. évi fejlesztési programja 

 

10/2022. (II. 7.) VFB. számú határozat 

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2022. I. félévi munkaterve 

 

11/2022. (IV. 25.) VFB. számú határozat 

Az ülés napirendje  

 

12/2022. (IV. 25.) VFB. számú határozat 

A közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 

 

13/2022. (IV. 25.) VFB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

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

módosítása 

 

14/2022. (IV. 25.) VFB. számú határozat 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

15/2022. (IV. 25.) VFB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi, illetve kizárólagos tulajdonában 

lévő víziközmű-vagyon 2022. évi bérleti díjának felhasználása felhalmozási és működési célú 

kiadások finanszírozására 

 

16/2022. (IV. 25.) VFB. számú határozat 

Beszámoló a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társulás 2021. évi működéséről 

 

https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/1-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/1-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/2-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/2-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/3-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/3-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/4-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/4-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/4-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/4-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/4-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/6-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/6-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/7-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/7-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/8-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/8-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/9-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/9-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/10-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-02/10-2022_(II_7)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/11-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/11-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/12-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/12-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/13-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/13-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/13-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/13-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/14-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/14-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/15-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/15-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/15-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/15-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/16-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/16-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/16-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf


17/2022. (IV. 25.) VFB. számú határozat 

Kecskeméti köztemető fejlesztése 

 

18/2022. (IV. 25.) VFB. számú határozat 

Közúti forgalomszabályozási döntések 

 

ZÁRT ÜLÉS: 

 

19/2022. (IV. 25.) VFB. számú határozat 

Javaslat megyei kitüntető díjak adományozására 

 

 

* * * 

 

20/2022. (V. 16.) VFB. számú határozat 

Az ülés napirendje  

 

21/2022. (V. 16.) VFB. számú határozat 

Nem önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítés támogatása 

 

22/2022. (V. 16.) VFB. számú határozat 

Közúti forgalomszabályozási döntések 

 

23/2022. (V. 16.) 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 

 

24/2022. (V. 16.) VFB. számú határozat 

A Kecskemét, Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola felújítására vonatkozó beruházások 

előkészítése érdekében háromoldalú megállapodás megkötése 

 

25/2022. (V. 16.) VFB. számú határozat 

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodása módosítása 

 

26/2022. (V. 16.) VFB. számú határozat 

Együttműködési megállapodás közvilágítási infrastruktúrán alapuló ötödik generációs mobil 

kiscellás tesztkörnyezet létrehozására  

 

27/2022. (V. 16.) VFB. számú határozat 

A Máriaváros és Hetényegyháza vasútállomások területén autóbuszmegállók és 

autóbuszfordulók kialakítása és üzemeltetése érdekében megkötött üzemeltetési 

megállapodások ismételt megkötése 

 

28/2022. (V. 16.) VFB. számú határozat 

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi közszolgáltatási feladattervének 

jóváhagyása 

 

28/2022. (V.16.) VFB. számú határozat melléklete 

 

 

ZÁRT ÜLÉS: 

 

https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/17-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/17-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/18-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/18-2022_(IV_25)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/20-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/20-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/21-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/21-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/22-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/22-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/23-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/23-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/23-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/23-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/24-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/24-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/24-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/25-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/25-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/25-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/26-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/26-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/26-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/27-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/27-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/27-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/27-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/28-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/28-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/28-2022_(V_16)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-05/28-2022_(V_16)_VFB_hatarozat_mell%C3%A9klet.pdf


29/2022. (V. 16.) VFB. számú határozat 

Javaslat a Város Kulcsa kitüntetés adományozására 

 

30/2022. (V. 16.) VFB. számú határozat 

Javaslat dr. Szobonya Zoltán Emléklap adományozására 

 

31/2022. (V. 16.) VFB. számú határozat 

Javaslat az Év Kecskeméti Mestere Díj adományozására 

 

* * * 

 

32/2022. (VI. 13.) VFB. számú határozat 

Az ülés napirendje  

 

33/2022. (VI. 13.) VFB. számú határozat 

Közúti forgalomszabályozási döntések 

 

34/2022. (VI. 13.) VFB. számú határozat 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás közszolgáltatási 

szerződés módosításának jóváhagyása  

 

35/2022. (VI. 13.) VFB. számú határozat 

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

 

36/2022. (VI. 13.) VFB. számú határozat 

Beszámoló a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2021. évi tevékenységéről 

 

37/2022. (VII. 25.) VFB. számú határozat 

Az ülés napirendje  

 

ZÁRT ÜLÉS: 

 

38/2022. (VII. 25.) VFB. számú határozat 

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladatellátásához szükséges eszköz- és 

gépjárműállomány fejlesztésével kapcsolatos döntések 

 

* * * 

 

 

39/2022. (VII. 25.) VFB. számú határozat 

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2022. II. félévi munkaterve 

 

40/2022. (VII. 25.) VFB. számú határozat 

Az ülés napirendje  

 

41/2022. (VII. 25.) VFB. számú határozat 

I.   A Településfejlesztési Terv véleményezésének elindítása 

II.  A Településrendezési Terv tervezési programja 

III. Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája és Kecskemét 

Megyei Jogú Város TOP PLUSZ Városfejlesztési Programterve elnevezésű fejlesztéspolitikai 

dokumentumok elkészítésének támogatásához szükséges támogatási kérelem benyújtása 

 

42/2022. (X. 3.) VFB. számú határozat 

Az ülés napirendje 

https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-06/32-2022_(VI_13)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-06/32-2022_(VI_13)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-06/33-2022_(VI_13)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-06/33-2022_(VI_13)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-06/34-2022_(VI_13)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-06/34-2022_(VI_13)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-06/34-2022_(VI_13)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-06/35-2022_(VI_13)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-06/35-2022_(VI_13)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-06/36-2022_(VI_13)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-06/36-2022_(VI_13)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-07/37-2022_(VII_25)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-07/37-2022_(VII_25)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-07/39-2022_(VII_25)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-07/39-2022_(VII_25)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-07/40-2022_(VII_25)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-07/40-2022_(VII_25)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-07/41-2022_(VII_25)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-07/41-2022_(VII_25)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-07/41-2022_(VII_25)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-07/41-2022_(VII_25)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-07/41-2022_(VII_25)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-07/41-2022_(VII_25)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-10/42-2022_(X_03)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-10/42-2022_(X_03)_VFB_hatarozat.pdf


 

43/2022. (X. 3.) VFB. számú határozat 

A parkolásra vonatkozó új önkormányzati rendelet koncepciójának ismertetése 

 

44/2022. (X. 10.) VFB. számú határozat 

Az ülés napirendje  

 

45/2022. (X. 10.) VFB. számú határozat 

Közúti forgalomszabályozási döntések  

 

46/2022. (X. 10.) VFB. számú határozat 

A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő 

várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 

új önkormányzati rendelet megalkotása 

 

47/2022. (X. 10.) VFB. számú határozat 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás alternatív 

energiaforrásokkal történő végzésének vizsgálata 

 

48/2022. (X. 10.) VFB. számú határozat 

Támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala 

 

49/2022. (X. 10.) VFB. számú határozat 

Nem önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítések támogatása (Harangvirág, 

Csillagvirág, Vörösbegy utca; Irsai Olivér utca) 

 

50/2022. (X. 10.) VFB. számú határozat 

Tájékoztató az Izsáki út négysávosításának első üteméhez tartozó teljes zöldfelületi terv 

megismeréséről 

 

51/2022. (X. 10.) VFB. számú határozat 

Tájékoztatás a Kecskemét városát érintő folyamatban lévő projektek aktuális helyzetéről és a 

beruházások készültségi fokáról 

 

52/2022. (X. 10.) VFB. számú határozat 

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság Ügyrendjének módosítása  

 

 

https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-10/43-2022_(X_03)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-10/43-2022_(X_03)_VFB_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-10/44-2022_(X_10)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-10/44-2022_(X_10)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-10/45-2022_(X_10)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-10/45-2022_(X_10)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-10/46-2022_(X_10)_vfb_hatarozat.pdf
https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/document/2022-10/46-2022_(X_10)_vfb_hatarozat.pdf
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