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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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 Oktatás ágazat alábbi 51 . sorral való kiegészítését javasolom, ezzel egyidejűleg az ágazat összesítő sora az alábbiak
szerint változik: (A sorok további számozása értelemszerűen változik .)
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Módosító javaslat

51 . Kaposvár Som0Y Gyergyai Albert 972 400 32 000 940 400 182 230 758 170 0 0

Középiskolai
Kollégium és Eötvös
Loránd Műszaki
Szakközépiskola és
Gimnázium
rekonstrukciója

Oktatás összesen [16 314 3711 [2 531 101] [13 783 2701 11495116] 170636671 5 224 487 0 0

17 286 771 2 563 101 14 723 670 1 677 346 7 821 837
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Sor- Önkormányzat Megye Az igény Beruházás Ebből Az igényelt támogatás ütemezése
szám megnevezése összköltsége Saját Igényelt 2004 2005 2006 2007 2008

forrás támogatás
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Indokolás

A módosító javaslat arra irányul, hogy Kaposváron a Gyergyai Albert Középiskolai Kollégium és
Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium rekonstrukciója címzett támogatásban
részesüljön .

Az intézmény-együttes Kaposvár belvárosában eredetileg Gépipari Szakközépiskolaként és hozzá
tartozó kollégiumként épült 1973-bari . A 90-es évek nemzetgazdasági változásai magukkal hozták a
középfokú szakemberképzés változásai igényeit . A számítástechnika oktatása jelentős teret kapott az
intézményben a már korábban is fejlett színvonalú műszaki oktatás mellett .
A nemzetgazdaság, de a dinamikus fejlődésnek indult szűkebb régiónk is igényli a magasan kvalifikált
szakemberképzést. Az intézményben jelenleg magas színvonalú képzés folyik. Kívánatos volna, ha a
képzés minősége nem romlana a létesítmények mára már elhasználódott állapota miatt .

Kaposvár város a régió meghatározó városa. Kiváló közlekedési kapcsolatai révén vonzó a környék
középiskolai képzés iránt érdeklődők számára . E középiskolai intézmény nem csak a 72 ezer lakost
számláló város, de a megye és a szomszédos megyék (Tolna, Baranya, Zala) számára is vonzó .

Az épületegyüttesben megépülte óta jelentős karbantartási, felújítási munkálatokat nem végeztek .
Épületgépészeti, épületvillamossági hálózata elavult . Teljesen gazdaságtalan az épületek hőtechnikai
állapota. A korábban megkezdett ablakcserék folytatása és kiterjesztése a teljes épületegyüttes
valamennyi elemére elengedhetetlen . A meglévő ablakok, bejárati portálok és üvegfalak
hőszigeteletlenek, de műszaki állapotuk is rossz. A homlokzat igencsak lepusztult képet fest, a
hőszigeteletlensége miatt jelentős a többlet-energiafelhasználás . A szociális helyiségek és a konyhablokk
berendezésekkel együtt gazdaságtalanok, elavultak, átszervezésük, áttervezésük elengedhetetlen . A
tanműhely épület jelen műszaki állapotában már szinte gátat jelent az oktatás minőségének . A
tornacsarnok legfontosabb eleme a padlóburkolata, amely elhasználódott, cseréje feltétlenül szükséges,
mert hamarosan a legelemibb sporttevékenységet sem lehet folytatni . Az épületegyüttes vizes helyiségei
teljesen átépítendők vízvezetéki és lefolyó-vezetéki cserékkel . Az épületek légtechnikai állapota
korszerűtlen. Mind a kollégiumi épületekben, mind pedig a műszaki szakközépiskola épületeiben
biztosítani kell az akadálymentes közlekedést és szintenként ki kell építeni (kollégiumban csak az első
lakásszinten) a vizes helyiségeket .
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