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Tárgy: Képviselői kérdés és az arra adott válasz a kecskeméti egyetemmel kapcsolatban 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Király József képviselő úr a kecskeméti egyetemmel kapcsolatban 2016. szeptember 14. 
napján – a jelen beszámoló mellékletét képező – kérdést juttatta el hozzám, melyre 
vonatkozóan a közgyűlés 2016. szeptember 22. napján tartott ülésére beszámoló készült. 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: SZMSZ) 40.§ (4) bekezdése alapján a válasz elfogadásáról a kérdést feltevő 
képviselőnek nyilatkoznia kell, azonban Király József képviselő úr a napirend 
megtárgyalásánál nem volt jelen, így a beszámolót a közgyűlés nem tárgyalta meg. A fentiek 
alapján a kecskeméti egyetemmel kapcsolatban benyújtott kérdésre az alábbi, a szeptemberi 
ülésre egyszer már beterjesztetett tájékoztatást adom. 
 
A kérdés kapcsán 2016. szeptember 15-én hivatalos levélben megkerestem dr. Ailer Piroska 
rektor asszonyt. Tájékoztatása e beszámoló mellékletét képezi. A campusra vonatkozó 
kérdéssel kapcsolatban a következő kiegészítést teszem.  

2016. október 13-án a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 
közzétette a Pallasz Athéné Egyetem campusának első építési ütemére – az oktatási épületre és 
kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra - vonatkozó nyílt közbeszerzési felhívását. Az 5,5 
hektáros fejlesztési terület átadása, a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, 2017 
januárjában várható. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2016. november 28. 

Kérem Tisztelt Képviselő Urat, hogy a kérdésre adott választ elfogadni szíveskedjen. 
Amennyiben erre nem kerülne sor, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezet 
szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kecskemét, 2016. október 17. 

 
 
            

 Szemereyné Pataki Klaudia 
                                 polgármester 

 



 
HATÁROZAT-TERVEZET 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……./2016. (X.27.) határozata 
Képviselői kérdés és az arra adott válasz a kecskeméti egyetemmel kapcsolatban 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 15.402-11/2016. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 
 

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolóban foglaltakat elfogadja. 


	polgármestere
	Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

