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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok 2004 . 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 L,=X.
törvény módosításáról szóló T/9444 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . számú melléklet Kultúra ágazat alábbi 24. sorral való kiegészítését javasolom, ezzel egyidejűleg az ágazat összesítő sora az alábbiak
szerint változik: (A sorok további számozása értelemszerűen változik .)

/1. sz. melléklet a 2004. évi . . . törvényhez
A helyi önkormányzatok 2004. évben címzett támogatással induló beruházásai/

ezer forint
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Módosító javaslat

24 . Kaposvár Somogy CsikY Gerzely 2 589 840 38 000 2 551 840 501 140 2 050 700 0 0 0

Színház
rekonstrukciója,
bővítése

Kultúra összesen 195442301
12 134 070

[1 133 576]
1 171 576

[8 410 6541
10 962 494

[1077 5331
1 578 673

[4 036 5831
6 087 283

3 296 538 0 0

Sor- Önkormányzat Megye Az igény Beruházás Ebből Az igényelt támogatás ütemezése
szám megnevezése összköltsége Saját Igényelt 2004 2005 2006 2007 2008

forrás támogatás



Indokolás
A módosító javaslat arra irányul, hogy Kaposváron a Csiky Gergely Színház rekonstrukciója, bővítése
címzett támogatásban részesüljön.

Az 1986-88-as években felújított és bővített színházról ma megállapíthatjuk, hogy kulturált nagyszínpadi
közönségterei kivételével alapvetően korszerűtlen, elavult technológiai berendezéseivel, hálózatával,
szűkös tereivel szinte már gátjává lesz a színvonalas művészeti produkciók megalkotásának .

Az épület statikai állapota jó. Kedvezőtlen szerkezeti vonatkozású elváltozásai nincsenek . Az esetleges
bővítés-emeletráépítés többletterheinek viselésére képes . Az alapvető építészeti problémák, amelyek
rekonstrukció igényét hordozzák, a következők :

A tetőszerkezet jó vízzárása mellett a csapadékvíz-elvezető rendszere hibás, folyamatos leázásokat
okoz. A homlokzat e leázások által jelentős romlásnak indult, de a villamos főelosztó környezetében
is okoz károkat .

- Az alagsorban elhelyezett büfé-étterem szellőztethetősége, légtechnikája megoldatlan, célszerű lenne
az áthelyezése .
A stúdió színpad közönség és üzemi területei nincsenek leválasztva, vizes blokkjai nem elegendőek,
hangszigetelése a nagyszínpad oldaláról megoldatlan .
Az akadálymentes közlekedés sem a nagyszínpad, sem pedig a stúdió színpad irányában nincs
kiépítve .
A mozgássérültek számára vizes blokk nem található az intézményben .
A közönségtereket határoló falakon a nyílászárók közül a közlekedő ajtói elhasználódtak,
konstrukciójukban alkalmatlanok funkciójuk ellátására .
A külső homlokzat nem páraáteresztő festést kapott, ezért (és a leázások miatt) a felületeken jelentős
károsodások tapasztalhatók.
A stúdió színpad kellékekkel való kiszolgálása a szűk keresztmetszet miatt igen nehézkes és
bonyolult .
Az 1986-88 . évi rekonstrukció során is egy emelettel magasabbra tervezték az üzemi blokkot,
azonban forráshiány miatt akkor elhagyták a megépítését . Mára bebizonyosodott, hogy indokolt volt
az eredeti koncepció . Az üzemi terek bővítése csak további emeletráépítéssel biztosítható .
Megtörténhet ezáltal a funkciók átgondolása, átszervezése, racionalizálása .

- A színpad technika berendezéseinek részleges rekonstrukciója szükséges . A jelenlegi emelők
alkalmatlanok a feladatok ellátásához, miként a hátsó színpadi csörlők is . A színpadi süllyedő
személyi liftjei elavultak, nem biztonságosak .
A zenekari árok átalakítása is szükséges . A produkciók megkívánják a több tagban emelhetőséget,
amelyet mobil liftekkel meg lehet oldani .

Budapest, 2004 . április 6 .
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