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Kecskemét Megyei Jogú Város 

             Polgármestere 

 

Ikt. szám: 24316-3/2017. 

 

BESZÁMOLÓ 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2017. október 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Képviselői interpelláció és az arra adott válasz Történelmi Témapark tárgyban  
 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Dobos József képviselő úr – a jelen beszámoló mellékletét képező – a Történelmi Témapark 

Kft.-vel kapcsolatos interpellációt juttatott el hozzám 2017. szeptember 14. napján, amely 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: SZMSZ) 40. § (2) bekezdése alapján nem a közgyűlési ülést megelőző 8 napon 

belül került benyújtásra, így arra a benyújtástól számított 15 napon belül írásban adtam 

választ. Az SZMSZ 40. § (3) bekezdése szerint az interpellációra adott írásbeli választ a 

közgyűlés következő ülésén napirendre tűzi, ennek megfelelően az alábbiakban tájékoztatom 

a Tisztelt Közgyűlést: 

 

a) A Történelmi Témapark Kft. ellen Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

kezdeményezett felszámolási eljárás befejeződött, a cégjegyzékből a Történelmi Témapark 

Kft. „f.a.” törlésre került. 

 

b) Az önkormányzat vizsgálja a História Park projekt vagy annak módosított változata 

megvalósításának lehetőségét. 

 

c) A felszámoló zárójelentésében foglaltakat jóváhagyva a Kecskeméti Törvényszék a 

História Park megvalósíthatósági tanulmányát hitelezői igénye fejében Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata tulajdonába adta. 

Figyelemmel a vonatkozó következetes bírósági gyakorlatra kijelenthető, hogy amennyiben 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata nem fogadta volna el hitelezői igénye fejében 

a tanulmányt, abban az esetben hitelezői igényét az átadni kívánt vagyoni értékű jog 

értékének erejéig kielégítettnek kellett volna tekinteni. 

 

Az SZMSZ 40. § (4) bekezdésére tekintettel kérem az interpelláló képviselő urat, hogy 

szíveskedjen a választ elfogadni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy kérem a Tisztelt 

Közgyűlést, hogy jelen beszámolóban foglaltakat szíveskedjen elfogadni.  

Kecskemét, 2017. szeptember 28.                                                                         

 

                           

                                                                                                     Szemereyné Pataki Klaudia  

        polgármester 



Határozat-tervezet 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (X.26.) határozata 

Képviselői interpelláció és az arra adott válasz Történelmi Témapark tárgyban  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester fenti tárgyban készült beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolóban foglaltakat elfogadja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


