
TÁRGYMUTATÓ 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

2022. évi határozatairól 

 

 

1/2022. (II.7.) JÜB. sz. határozat 

Az ülés napirendje  

 

2/2022. (II.7.) JÜB. sz. határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló  

7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

3/2022. (II.7.) JÜB. sz. határozat 

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

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

 

4/2022. (II.7.) JÜB. sz. határozat 

 Az árva és félárva gyermekek részére biztosított nevelési és képzési hozzájárulásról szóló 

18/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

5/2022. (II.7.) JÜB. sz. határozat 

A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása 

 

6/2022. (II.7.) JÜB. sz. határozat 

A kecskeméti polgárőr egyesületek támogatása 

 

7/2022. (II.7.) JÜB. sz. határozat 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2022. I. félévi munkaterve 

 

8/2022. (III.23.) JÜB. sz. határozat 

Az ülés napirendje  

 

9/2022. (III.23.) JÜB. sz. határozat 

A Carrollton Investments Kft. városnév-használati kérelme 

10/2022. (IV.25.) JÜB. sz. határozat 

Az ülés napirendje  

 

11/2022. (IV.25.) JÜB. sz. határozat 

Beszámoló a Kecskeméti Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről 

12/2022. (IV.25.) JÜB. sz. határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása 

és a 2021. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) 

 

13/2022. (IV.25.) JÜB. sz. határozat 

A közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 

 

 



14/2022. (IV.25.) JÜB. sz. határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

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

a módosítása 

 

15/2022. (IV.25.) JÜB. sz. határozat 

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

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

 

16/2022. (IV.25.) JÜB. sz. határozat 

Javaslat térfelügyeleti kamerarendszer telepítési helyszíneire 

17/2022. (IV.25.) JÜB. sz. határozat 

Javaslat megyei kitüntető díjak adományozására 

 

18/2022. (IV.25.) JÜB. sz. határozat 

Liberty Assets Zrt. városnév-használati kérelme 

 

19/2022. (IV.25.) JÜB. sz. határozat 

A Városi Logisztikai Ingatlanfejlesztő Kft. városnév-használati kérelme 

 

20/2022. (IV.25.) JÜB. sz. határozat 

A bejegyzés alatt álló Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium Diáksport Egyesület 

városnév-használati kérelme 

 

21/2022. (IV.28.) JÜB. sz. határozat 

Az ülés napirendje  

 

22/2022. (IV.28.) JÜB. sz. határozat 
A bejegyzés alatt álló Kecskeméti Kézilabda Sport Korlátolt Felelősségű Társaság városnév-használati 

kérelme 

23/2022. (V.16.) JÜB. sz. határozat 

Az ülés napirendje  

 

24/2022. (V.16.) JÜB. sz. határozat 

Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti   

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi 

tevékenységéről 

 

25/2022. (V.16.) JÜB. sz. határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló  

36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

26/2022. (V.16.) JÜB. sz. határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

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

módosítása 

  



27/2022. (V.16.) JÜB. sz. határozat 

A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének   

szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet 

módosítása    

28/2022. (V.16.) JÜB. sz. határozat 

Értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 

29/2022. (V.16.) JÜB. sz. határozat 

Javaslat a Város Kulcsa kitüntetés adományozására  

 

30/2022. (V.16.) JÜB. sz. határozat 

Javaslat dr. Szobonya Zoltán Emléklap adományozására 

  

31/2022. (V.16.) JÜB. sz. határozat 

Javaslat Az Év Kecskeméti Rendőre elismerő cím adományozására 

 

32/2022. (V.16.) JÜB. sz. határozat 

Javaslat Az Év Kecskeméti Tűzoltója elismerő cím adományozására 

 

33/2022. (V.16.) JÜB. sz. határozat 

Javaslat Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti dolgozója elismerő cím 

adományozására 

 

34/2022. (V.16.) JÜB. sz. határozat 

Javaslat Az Év Kecskeméti Polgárőre elismerő cím adományozására 

 

35/2022. (V.16.) JÜB. sz. 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 

 

36/2022. (VI.13.) JÜB. sz. határozat 

Az ülés napirendje  

 

37/2022. (VI.13.) JÜB. sz. határozat 

A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

38/2022. (VI.13.) JÜB. sz. határozat 

A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása  

 

39/2022. (VI.13.) JÜB. sz. határozat 

Döntések Kecskemét közbiztonsága biztosításának érdekében 

 

40/2022. (VI.13.) JÜB. sz. határozat 

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

 

41/2022. (VI.13.) JÜB. sz. határozat 

Beszámoló a Kecskemét közigazgatási területén működő polgárőr egyesületek 2021.     

évben kapott támogatásának felhasználásáról 



42/2022. (VI.13.) JÜB. sz. határozat 

Beszámoló a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2021. évi működéséről 

 

43/2022. (VI.13.) JÜB. sz. határozat 

A bejegyzés alatt álló Kecskeméti Arborétumért Alapítvány városnév-használati kérelme 

 

44/2022. (VI.13.) JÜB. sz. határozat 

A bejegyzés alatt álló Kecskeméti Gazdakör elnevezésű egyesület városnév-használati 

kérelme 

45/2022. (VI.13.) JÜB. sz. határozat 

Peren kívüli egyezség megkötésének jóváhagyása 

 

46/2022. (VII.25.) JÜB. sz. határozat 

Az ülés napirendje  

 

47/2022. (VII.25.) JÜB. sz. határozat 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a 

gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 

3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

48/2022. (VII.25.) JÜB. sz. határozat 

A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása 

 

49/2022. (VII.25.) JÜB. sz. határozat 

Döntés a Kecskemét, 10955/1 és 019/2 hrsz-ú közterületi ingatlanok Nyíri útként történő 

elnevezéséről, valamint a 10955/124 hrsz-ú közterületi ingatlan Széles közként történő 

elnevezéséről  

 

50/2022. (VII.25.) JÜB. sz. határozat 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2022. II. félévi munkaterve 

 
51/2022. (VII.25.) JÜB. sz. határozat 

Az IVÁNYOSSY Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság címer- és városnév-használati 

kérelme    

52/2022. (VII.25.) JÜB. sz. határozat 

Az alapítás alatt álló Kecskeméti Birkózó Club Korlátolt Felelősségű Társaság (K.B.C.) 

városnév-használati kérelme  

53/2022. (VII.25.) JÜB. sz. határozat 

Az ülés napirendje  

 

54/2022. (VII.25.) JÜB. sz. 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 

 

55/2022. (IX.21.) JÜB. sz. határozat 

Az ülés napirendje  

 

56/2022. (IX.21.) JÜB. sz. határozat 

A 44/2022. (VI. 13.) JÜB. számú határozat visszavonása (a bejegyzés alatt álló Kecskeméti 

Gazdakör elnevezésű egyesület városnév-használati kérelme) 

57/2022. (IX.21.) JÜB. sz. határozat 

A bejegyzés alatt álló Kecskeméti Hírös Gazdakör elnevezésű egyesület városnév-

használati kérelme 

58/2022. (X.3.) JÜB. sz. határozat 

Az ülés napirendje  

 

59/2022. (X.3.) JÜB. sz. határozat 
A parkolásra vonatkozó új önkormányzati rendelet koncepciójának ismertetése 

60/2022. (X.10.) JÜB. sz. határozat 

Az ülés napirendje  

 

61/2022. (X.10.) JÜB. sz. határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 

36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

62/2022. (X.10.) JÜB. sz. határozat 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott pályázatok 

elbírálásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

63/2022. (X.10.) JÜB. sz. határozat 

A szociális támogatásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

64/2022. (X.10.) JÜB. sz. 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 

65/2022. (X.10.) JÜB. sz. határozat 

A helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása 

 

66/2022. (X.10.) JÜB. sz. határozat 

„Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

megszüntetése 

 

67/2022. (X.10.) JÜB. sz. határozat 

"Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény" Közalapítvány alapító okiratának 

módosítása 

 



68/2022. (X.10.) JÜB. sz. határozat 

Döntés a Kecskemét, 12459/8 hrsz-ú és a 10576/407 hrsz-ú közterületi ingatlanok 

elnevezéséről 

 

69/2022. (X.10.) JÜB. sz. határozat 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének módosítása 

70/2022. (X.10.) JÜB. sz. határozat 

A MILL Partner Ingatlanhasznosító Kft. címerhasználati kérelme 

71/2022. (XI.24.) JÜB. sz. határozat 

Az ülés napirendje  

 

72/2022. (XI.24.) JÜB. sz. határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 

36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása 

73/2022. (XI.24.) JÜB. sz. határozat 

Helyi adó tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

74/2022. (XII.5.) JÜB. sz. határozat 

Az ülés napirendje  

 

75/2022. (XII.5.) JÜB. sz. határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése 

 

76/2022. (XII.5.) JÜB. sz. határozat 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatályba lépésével 

összefüggő feladatokról szóló 10/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

77/2022. (XII.5.) JÜB. sz. határozat 

A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

78/2022. (XII.5.) JÜB. sz. határozat 

Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által 

államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 28/2013. (IX.12.) önkormányzati 

rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások 

feltételrendszeréről szóló 30/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

79/2022. (XII.5.) JÜB. sz. határozat 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása  

 

80/2022. (XII.5.) JÜB. sz. határozat 

A közművelődésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 

81/2022. (XII.5.) JÜB. sz. határozat 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a 



gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 

3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása és az ahhoz kapcsolódó döntés 

meghozatala 

 

82/2022. (XII.5.) JÜB. sz. határozat 

Kecskeméti Városrendészet alapító okiratának módosítása  

 

83/2022. (XII.5.) JÜB. sz. határozat 

A Településfejlesztési Terv készítésének véleményezési eljárása 

 

84/2022. (XII.5.) JÜB. sz. határozat 

Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2023. I. félévi munkatervére 

 

85/2022. (XII.5.) JÜB. sz. határozat 

A kecskeméti 0409/3 hrsz-ú ingatlan jogi helyzetének rendezése 

 

 


