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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. november 25-én tartandó ülésére 
 
Tárgy: Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez a  

kárpátaljai magyar családok megsegítésére 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Megyei Jogú Városok Szövetsége (a továbbiakban: MJVSZ) elnöke, Szita Károly úr azzal a 
kéréssel fordult a megyei jogú városok polgármestereihez, hogy közös összefogással 
támogassák a kárpátaljai magyarság megsegítésére irányuló kezdeményezésüket. A 2015. év 
eleji miniszterelnöki kérelemnek is köszönhetően átmenetileg sikerült elviselhetőbbé tenni 
nemzettársaink életét. Most azonban az adományok lecsökkenésével és a tél közeledtével 
ismét nehezedik a helyzetük, az élelmiszeren és gyógyszereken kívül fűtőanyagra is 
szükségük van. Az MJVSZ városonként 5 millió forint támogatásra tesz javaslatot, valamint 
felajánlja közreműködését a támogatások kezelésében és a kapcsolódó elszámolásról is 
gondoskodik.  
 
Kecskemét a testvérvárosi kapcsolat 2001. évi létrejötte óta folyamatosan segíti a kárpátaljai 
Beregszász városát és intézményeit. A közelmúltban kialakult háborús helyzetre tekintettel 
kiemelt figyelmet fordítunk testvértelepülésünkre. 2014-ben az önkormányzati támogatáson 
felül több jótékonysági gyűjtőakció is indult. 2015-ben lámpatestek adományozásáról, 
valamint a beregszászi „Szociális Konyha” elnevezésű segélyprogram támogatásáról döntött a 
közgyűlés. Felkértük továbbá a város élelmiszeripari cégeit, valamint a lakosságot 
élelmiszeradomány felajánlására. 2015. szeptember végéig valamennyi adomány eljutott 
Beregszászra. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a beregszászi városvezetés nevében is a 
Kecskeméti Konzerv Kft., a Nissin Foods Kft., az Univer Coop Zrt., az Univer Product Zrt. és 
a Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. felajánlásaiért.  
 
Eddig elsősorban Beregszász testvérvárosunkat segítettük, de kiemelt figyelmet kívánunk 
fordítani az egész térség megsegítésére, mely a fenti kezdeményezésen keresztül valósulhatna 
meg. Ennek érdekében kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön az MJVSZ 
kezdeményezéséhez való csatlakozásról a kárpátaljai családok megsegítése érdekében.  
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és határozatát meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kecskemét, 2015. november… 
 

            Szemereyné Pataki Klaudia 
                                     polgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……./2015. (XI.25.) határozata 
Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezéséhez a kárpátaljai 
magyar családok megsegítésére 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 15.237-27/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város csatlakozik a Megyei 

Jogú Városok Szövetsége kezdeményezéséhez a kárpátaljai magyar családok 
megsegítése érdekében. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
 

2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az 5 millió forint 
támogatási összeget a 2016. évi költségvetés elkészítésekor vegye figyelembe.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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