
Interpelláció 

                                  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester részére 

 

Tárgy: Történelmi témapark Kecskeméten 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 
 

2015. október 13-án beadott interpellációmra Alpolgármester úr válaszai nem voltak kielégítők. 

Későbbre ígérte a tájékoztatást. Én akkor azt elfogadtam, de sajnos a mai napig nem történt 

semmilyen tájékoztatás. 

 

A Történelmi Témapark, amelyben korhű díszletek között, óriás színpadokon elevenednének meg 

hazai és világtörténelmi események, francia mintára épült volna a Csalánosi Parkerdőben. A 

közgyűlés – több éves előkészítést követően - 2009. év decemberében döntött arról, hogy részt vesz 

a Kecskeméten megvalósuló történelmi témapark megvalósításában. A megye és Kecskemét városa 

2010. év elején fogadta el a projekt lebonyolítására létrehozott kft. alapító okiratát.  

 

A tízmillió forint törzstőkével megalapított cégben 25-25 százalékos tulajdonrésze lett a megyei, 

valamint a kecskeméti önkormányzatnak, 20 százalékos tulajdonrészt kapott a franciaországi 

témaparkot üzemeltető Puy de Fou International, szintén 20 százalékos részesedéssel rendelkezik a 

cégben egy másik francia vállalkozás, az Arthur Sraight Holding, majd 10 százalék a részesedése a 

KEFAG Zrt.-nek, amelynek kezelésében áll a témapark helyszínéül kiszemelt Csalánosi Parkerdő.  

 

A cégalapítást követően 4,3 millió forintot kértek még egy előkészítő anyag megírására, majd 2010-

ben mind a megye, mind a kecskeméti önkormányzat 250-250 ezer Euró tagi kölcsönt nyújtott a cég 

részére, amely összesen mintegy százötvenmillió forint. 2011-ben újabb támogatást kért a közös 

vállalkozás, ennek költsége 30 millió forint volt, amelyet fele-fele arányban állt a város és a megye. 

 

Tudomásom szerint készültek a projekt megvalósítására igen csak drága – általunk nem látott - 

tanulmányok, azóta is fizetjük a cég ügyvezetőjét, már zenét is rendeltek a projekthez Ákostól nem 

kevés pénzért. Magyarul, első ránézésre beindult a dolog, most mégsem látunk belőle évek óta 

semmit sem, csak lehet. hogy a pénz fogyott el. Holott a témapark céljára kiszemelt terület nagyon 

is megfelelne egy XXI. századi, a Mercedes városához méltó, országos jelentőségű idegenforgalmi 

produkciónak, amely Kecskemétről nagyon hiányzik. 

 

A projekt ügyében az óta – ahogyan mondják – néma csönd van. Miután a megyei önkormányzat 

vagyonát államosították, a kiszemelt terület használatba vonása - állami tulajdon lévén – 

meglehetősen kétséges, a francia vállalkozások szerepe homályos és Kecskemét városának a pénze 

a vállalkozásban bizonytalan,  

 

kérdésem az, hogy  

a) hogy áll a felszámolás? 

b) Van-e a városvezetésnek valamilyen elképzelése a projekt, vagy annak módosított 

változatának megvalósítására és 

c) ha pedig nincs, akkor mit tervez annak érdekében, hogy a bevitt pénz részben, vagy 

egészben visszatérüljön a közös kasszába? 

 

Várom megtisztelő válaszát, amelyet kérem a soron következő közgyűlés számára a kérdésekkel és 

a válaszokkal együtt írásban megküldeni. 

Dobos József 

Önkormányzati képviselő 

Kecskemét, 2017. 09. 14. 


