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INTERPELLÁCIÓ 
 
 

Szemereyné Pataki Klaudia 
Polgármester részére 

 
 
 

Tisztelt Polgármester Asszony! 
 
 
 
A legutóbbi közgyűlésen előterjesztés formájában téma volt a jövő évi vizes vb-
vel kapcsolatban a Kecskemét által elkészített imázsfilm. Az akkori vitában 
Polgármester Asszony megerősítette, hogy létezik egy együttműködési 
szerződés Kecskemét és az Úszó Szövetség között, melyből egyértelműen 
kiderül, hogy az 54 millió forintos imázsfilmért mit kap cserébe a város.  
 
Ezt a megállapodást a közelmúltban kikértem és áttanulmányoztam. Az ebben 
szereplő várost népszerűsítő reklámozási lehetőségek azonban nem 
meggyőzőek számomra, sok esetben más egyéb feltételekhez köthetőek. 
Ugyancsak nem szerepel benne semmi konkrétum arról a Közgyűlésen is 
bemutatott érmekről, miszerint arany-, ezüst-, vagy bronz támogatók leszünk 
ezzel az imázsfilmmel. 
Furcsának találom azt is, hogy az imázsfilm megrendelése, valamint az ehhez 
szükséges pénzeszközök közgyűlés által történő elfogadása és az 
együttműködési megállapodás megkötésének időpontjai között olyan eltérések 
vannak, ami felveti, hogy mindez – finoman szólva is - nem szabályszerűen 
történt.   
 
Kifogásolható az is, hogy az imázsfilmhez megszavazott 54 millió forint nem 
volt elég az elkészítéshez, mert a végösszeg közel 70 millió forint lett a 
híradások szerint. Ki és miből fizeti ki a fennmaradó közel 16 millió forintot? 
Ráadásul az Úszó Szövetséggel kötött együttműködési megállapodásban nem a 
70 millió forintos imázsfilm összeg szerepel. Hogyan lehet ez? 
 
Több éve, amikor a kecskeméti fürdő beruházásáról volt szó, akkor mind 
Zombor Gábor korábbi polgármester, mind Ön, Polgármester Asszony, azzal 
indokolták a beruházás szükségességét, hogy Kecskemét városának megnyílik 
a lehetősége arra, hogy vizes sportok világversenyeit rendezhessük meg. Ezért 
is érthetetlen számomra, hogy a jövő évi vizes világbajnokság színhelyei között 
nem szerepel Kecskemét.  
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Javaslom, hogy Polgármester Asszony haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot 
az Úszó Szövetséggel, és vizsgálják meg, hogyan kaphatna Kecskemét szerepet 
a versenyek lebonyolításában, ha már ennyire új, korszerű és drága uszodánk 
van. Ez lenne az igazi reklám Kecskemétnek az imázsfilmért cserébe.  
 
Várom megtisztelő válaszát. 
 
 
Kecskemét, 2016. március 16. 
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Király József 
frakcióvezető MSZP 
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