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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján „a helyi önkormányzatok 2005.
évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban
lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi
önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992, évi LX) XIX.
törvény módosításáról" szóló T/15887 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

Módosító javaslat



A törvényjavaslat 1 . számú melléklet Oktatás cím az alábbi 56. sorral való kiegészítését javasolom, ezzel egyidejűleg az ágazat összesítő sora az
alábbiak szerint változik: (A sorok további számozása értelemszerűen változik .)

/1. sz. melléklet a 2005 . évi . . . törvényhez

A helyi önkormányzatok 2005 . évben címzett támogatással induló beruházásai/
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Beruházás E b b ő l

Sor- Önkormányzat Megye Az igény megnevezése össz- Saját Igényelt Az igényelt támogatás ütemezése

szám költsége forrás támogatás 2005. 2006 . 2007 .

Kultúra
56. Debrecen Haidú-Bihar Csokonai Színház fel 6iít6sa 6400000 640 000 5 760 000 1 400 000 3000000 2 000 000

Kultúra összesen [7 763 049] [1 232 364] [6 530 685] [502 859] [3 133 199] [2 898 815]
14 163 049 1 872 364 12 290 685 1 902 859 6 133 199 4 898 815



Budapest, 2005 . május 17.

Indokolás

A Csokonai Színház belső felújítására az előző évben az önkormányzat benyújtott különböző műszaki tartalommal szakmai
programokat, illetve ezek több változatú megvalósíthatósági tanulmányait . Az elmúlt évben a kulturális minisztérium a szakmai
programot jónak minősítette. Ez a beruházási program tartalmazza a színház épületének teljes belső átalakítását, kisméretű,
műemléki homlokzatot jelentősen nem érintő bővítését . Ezen túlmenően tartalmazza a színészház épületének funkcionális
átalakítását a színház kiegészítő funkcióinak befogadására . Így a főépületben és a jelenlegi színházházban kerülnek kialakításra
mindazon helyiségek, amelyek a színház működéséhez közvetlenül szükségesek . A megvalósíthatósági tanulmány mindkét
változatában azonos a funkcionális elrendezés, így a két változat fenntartási költségeiben sem várható különbség .

Módosító javaslatunk elfogadása esetén már 2005 .-ben elindulhatna a beruházás .
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