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elnevezése ügyében 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Király József képviselő úr – a jelen beszámoló mellékletét képező – a Kecskeméten létrejövő 

egyetem elnevezése ügyében interpellációt juttatott el hozzám 2015. december 9. napján, 

melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a Közgyűlést. 

 

Tudomásunk szerint az eredeti törvényjavaslat a Kecskeméti Egyetem elnevezést tartalmazta 

és így került az Országgyűlés elé. A campus megvalósításával megbízott Pallasz Athéné 

Domus Mentis Alapítvány tiltakozásának adott hangot nyilatkozatában, kuratóriuma lépéseket 

tervez tenni a név megváltoztatására. Az önkormányzat feladata jelen helyzetben az, hogy az 

egyetemmé válás folyamatát, az oktatás feltételeinek megteremtését minden lehetséges 

eszközzel segítse.  2016. július 1-ig, az egyetem létrejöttéig alapvetően ezt tartjuk 

elsődlegesen szem előtt. Ezt követően tudunk érdemi lépéseket tenni az egyetem elnevezése 

ügyében.  

Kérem a Tisztelt Képviselő Urat az interpellációban adott választ elfogadására. Amennyiben 

ez nem történik meg, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 40. § (4) bekezdése alapján 

döntsön a határozat-tervezet szerint. 

 

Kecskemét, 2015. december… 

            

 Szemereyné Pataki Klaudia 

                                 polgármester 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2015. (XII.17.) határozata 

Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a Kecskeméten létrejövő egyetem 

elnevezése ügyében 

A közgyűlés Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 34.933-2/2015. számú beszámolójában 

foglaltakat elfogadta. 

 



INTERPELLÁCIÓ 
 
Szemereyné Pataki Klaudia  
Polgármester Asszony részére 

 
 
 
 

Tisztelt Polgármester Asszony! 
 
 
 

 
A napokban értesülhetett arról a város lakossága, hogy a Kecskeméten létrejövő 

egyetem nevét – két szolnoki kötődésű országgyűlési képviselőnek köszönhetően – 

eldöntötték a fejünk fölött.  

 

A Kecskeméti Főiskola szenátusa véleményét is figyelmen kívül hagyó döntést sok 

kecskemétihez hasonlóan én is elfogadhatatlannak és érthetetlennek tartom. És ezt 

mi sem bizonyítja jobban, mint az interneten történt ezres nagyságrendű tiltakozás.  

A benyújtott javaslatok között szerepelt a várossal és a térséggel kapcsolatba 

hozható név is, melynek sokkal több köze van Kecskeméthez, mint a görög mitológia 

istennőjéhez, Pallasz Athénéhez.  

 

Arra kérem Polgármester Asszonyt, valamint a város országgyűlési képviselőit, hogy 

emeljék fel szavukat a döntés ellen, és változtassák meg azt. Olyan elnevezése 

legyen az egyetemnek, amely méltó Kecskemét hírnevéhez és elfogadható a város 

polgárainak, valamint a Kecskeméti Főiskola oktatóinak és hallgatóinak is egyaránt. 

 

 

Kecskemét, 2015. december 9. 

 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

Király József s.k. 
képviselő 

 


