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BESZÁMOLÓ 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. október 27-én tartandó ülésére 
 
Tárgy: Képviselői kérdés és az arra adott válasz az országos népszavazás kapcsán 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Szőkéné Kopping Rita képviselő asszony, Király József, Dobos József és Falusi Norbert 
képviselő urak az országos népszavazás népszerűsítése tárgyában 2016. október 19. napján – 
a jelen beszámoló mellékletét képező – kérdést juttatták el hozzám, melyről az alábbiakban 
tájékoztatom a közgyűlést.  
 
A közgyűlés 2016. szeptember 22-én 2 millió forintot biztosított a nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történő kötelező betelepítéséről szóló október 2-i népszavazás jelentőségére 
tekintettel a népszavazás népszerűsítésére, Kecskemét választópolgárainak minél magasabb 
részvételi aránya érdekében.  
A fenti összegből 1.828.550.-Ft 100 db plakát, valamint 9 molinó grafikai tervezésére, 
nyomtatására, elhelyezésére, majd eltávolítására, 158.750.-Ft pedig hirdetési felületek (8 db) 
bérleti díjára került felhasználásra. A képviselők részére a kapcsolódó dokumentumokba a 
személyes betekintés lehetősége biztosított.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Asszonyt és Urakat, hogy a kérdésre adott választ elfogadni 
szíveskedjenek. Amennyiben erre nem kerülne sor, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 
határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kecskemét, 2016. október 24. 

 
 Szemereyné Pataki Klaudia 

                                 polgármester 
 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……./2016. (X.27.) határozata 
Képviselői kérdés és az arra adott válasz az országos népszavazás kapcsán 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 15.402-13/2016. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 
 
A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolóban foglaltakat elfogadja. 
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