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BESZÁMOLÓ 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. szeptember 22-én tartandó ülésére 
 

Tárgy: Képviselői kérdés és az arra adott válasz a kecskeméti egyetemmel kapcsolatban 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Király József képviselő úr a kecskeméti egyetemmel kapcsolatban – a jelen beszámoló 
mellékletét képező – kérdést juttatta el hozzám 2016. szeptember 14. napján, melynek 
kapcsán 2016. szeptember 15-én hivatalos levélben megkerestem dr. Ailer Piroska rektor 
asszonyt. Tájékoztatása e beszámoló mellékletét képezi.  
 
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. szeptember… 

 
 
            

 Szemereyné Pataki Klaudia 
                                 polgármester 

 
 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……./2016. (IX.22.) 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. 

 



 

KÉRDÉS 
 

Szemereyné Pataki Klaudia 
Polgármester Asszony részére 

 
 

Tisztelt Polgármester Asszony! 
 

Nagy vitát váltott ki az elmúlt év végén az a bejelentés, hogy a kecskeméti 

egyetem hivatalos neve Pallasz Athéné Egyetem lesz. A Kecskemét Megyei Jogú 

Város Közgyűlésén 2015. decemberében ezzel a témával kapcsolatos 

interpellációmra adott válaszában Polgármester Asszony úgy fogalmazott, hogy az 

egyetem létrejötte után, vagyis 2016. július 1-je után érdemi lépéseket tesz az 

egyetem elnevezése ügyében. Kérdésem, hogy ez az intézkedés időközben 

megtörtént-e?  

 

Az egyetem témájával kapcsolatos másik kérdésem pedig az, hogy az Izsáki 

úti régi kórház területére tervezett oktatási épületek építése megkezdődött-e? 

 

 

Kérem, hogy a kérdésekre adott választ a Közgyűlés következő ülésén tűzze 

napirendre.  

 
Kecskemét, 2016. szeptember 14. 
 
 
    Tisztelettel: 

Király József s.k. 
képviselő 
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