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BESZÁMOLÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2015. október 22-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Képviselői interpelláció és az arra adott válasz Történelmi Témapark 
Kecskeméten tárgyban  
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Dobos József képviselő úr – a jelen beszámoló mellékletét képező- a Történelmi Témapark 
Kft.-vel kapcsolatos interpellációt juttatott el hozzám 2015. október 14. napján, melyre 
vonatkozóan az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést: 
 
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Franciaországban található Vienne közötti 
együttműködés alapozta meg azt a gondolatot, hogy a francia partnermegyével szomszédos 
Vendée megyei Puy du Fou történelmi témapark mintájára városunkban is meg kellene 
valósítani egy történelmi témaparkot.  
 
a) Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 457/2009. (XII. 17.) KH. számú 
határozatával döntött arról, hogy a Kecskeméten létrehozandó történelmi témapark 
megvalósításában 25 %-os részesedés mellett részt vesz, és az együttműködő felekkel 
korlátolt felelősségű társaságot hoz létre, valamint a döntés előkészítő anyag ellenértékeként 
fizetendő 4.030.000,-Ft-ot a 2009. évi költségvetés terhére biztosította. Kecskemét Megyei 
Jogú Város Közgyűlése 195/2010. (V.27.) KH. számú határozata alapján a História Park 
költségeinek előlegezésére és a projekt előkészítő munkálatainak finanszírozására 
önkormányzatunk a cégnek 250.000 € tagi kölcsönt nyújtott, míg 2011. évben a 153/2011. 
(V.26.) KH. számú határozat alapján a História Park projekt előkészítő munkáinak 2011. 
január 1. és július 13. közötti időszakban felmerülő költségeinek finanszírozására 
önkormányzatunk 15.042.000,-Ft tagi kölcsönt nyújtott.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy önkormányzatunkhoz hasonlóan a fenti esetekben 
ugyanilyen összegben Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat is tagi kölcsönt biztosított a 
gazdasági társaság részére. 
 
b) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmények átvételéről szóló 2011. évi CLIV. 
törvény alapján a Történelmi Témapark Kft. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
tulajdonában álló társasági részesedése állami tulajdonba került.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Történelmi Témapark Kft. a projekt 
megvalósításához szükséges Európai Uniós támogatást nem tudta elnyerni. A tagok kísérletet 
tettek arra, hogy beruházót találjanak, azonban eredménytelenül jártak, így a szükséges 
pénzügyi fedezetet nem sikerült megteremteni.  
 
Fentiek ismeretében megállapítható, hogy a gazdasági társaság céljának megvalósítása 
lehetetlenné vált. 
 



c) Tekintettel arra, hogy a fentiekben ismertetett tagi kölcsönök nem kerültek visszafizetésre, 
a cég megszüntetése kizárólag felszámolási eljárás lefolytatásával lehetséges. A felszámolás 
2015. szeptember 16. napján jogerősen elrendelésre került, az önkormányzat a hitelezői 
igényét határidőben bejelentette a kirendelt felszámolónak, amely adott esetben lehetőséget 
biztosíthat arra, hogy önkormányzatunk tulajdonjogot szerezzen a História Park projekt 
tervanyaga felett, mely esetlegesen a későbbiekben más önkormányzati fejlesztés alapjául 
szolgálhat. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen beszámolóban foglaltakat elfogadni szíveskedjen. 

Kecskemét, 2015. október 20.                                                                                                      
                                                                                                     Dr. Szeberényi Gyula Tamás  

alpolgármester 



Határozat-tervezet 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2015. (X.22.) határozata 
Képviselői interpelláció és az arra adott válasz Történelmi Témapark Kecskeméten 
tárgyban  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester fenti tárgyban készült beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 

 
A közgyűlés a beszámolóban foglaltakat elfogadja. 
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