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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésén kért fel, hogy szerezzek be
árajánlatokat a művelődési ház nagyszínpadának felújítására vonatkozóan.
A színpad burkolata nagyon rossz állapotban van. Amellett, hogy balesetveszélyes,
már az előadások és a koncertek alatt is állandó problémát okoznak a deszkák közötti
rések, mozgó darabok. A 154 m2 területű színpad burkolatát szakemberek szerint már
nem lehet többször felcsiszoltatni, cserére van szükség. Az új járófelület anyagának
mindenképpen a borovi fenyőt javasolják. A beérkezett árajánlatok az anyagköltség és
a munkadíj mellett tartalmazzák a meglévő burkolat bontási és elszállítási költségeit is.
Egy fővárosi székhelyű kft. ajánlata bruttó 13.852.525 forintról szól, egy
gyomaendrődi társaság bruttó 6.258.560 forintért vállalná a munkát. A legkedvezőbb
ajánlat a dombóvári Gyugyi Tamás Faipari Kft.-től érkezett, ez bruttó 4.953.000
forintra rúg.
Dombóvár Város Önkormányzata nemrégiben ugyan sikeresen pályázott az Emberi
Erőforrások Minisztériumának tenderén, azonban a közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás jogcímen nyert 567.000 forint vissza nem térítendő támogatás és a
támogatási igény benyújtásakor az önkormányzat által vállalt 1.485.000 forint önrész
nem fedezi a színpad felújításának költségeit.
Ezért kérem, hogy a Képviselő-testület a nagyszínpad felújítására a Tinódi Ház Nkft.
részére nyújtson – elszámolási és beszámolási kötelezettség előírásával – 4.953.000
forint vissza nem térítendő támogatást.
Ezen túlmenően a Képviselő-testület felkért, hogy szerezzek be szakértői véleményt,
miszerint miként lehetne a Tinódi Ház Majoros termét többfunkciós helyiséggé
alakítani úgy, hogy akár galériaként is működhessen. A Dunai József építészmérnök
által készített tervek alapján egy 145 m2 alapterületű galériát lehetne kialakítani úgy,
hogy – az eredeti elképzelésekhez is ragaszkodva – a helyiség ezt követően is
megtarthatná előadóterem funkcióját. A 3 tartóoszlop köré tervezett csúsztatható
gipszkarton paravánokkal ezt meg lehetne valósítani, amelynek köszönhetően nagyobb
lesz a kiállítófelület és az oszlopokon korábban meghagyott eredeti burkolathoz sem
kellene hozzányúlni. A művelődési ház főbejárata mellett külön bejáratot is kapna a
galéria. Mindenképpen célszerű a járófelületet egységesíteni, a falakat fehérre festeni
és a világítást is a rendeltetésnek megfelelően kialakítani.
A Majoros terem átalakítására készült látványterv alapján szükséges árajánlatok
beszerzése, amelyhez kérem a Képviselő-testület felhatalmazását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni,
s támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat
a Tinódi Ház nagyszínpadának felújításához támogatás nyújtásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének
terhére 4.953.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Tinódi Ház Nkft. részére
a nagyszínpad felújítására. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére.
A képviselő-testület felkéri a Tinódi Ház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét árajánlatok
beszerzésére a Majoros terem többfunkciós helyiséggé történő alakítására készült
látványterv alapján.
Határidő:

2016. november 30. – a támogatási szerződés megkötésére
2017. április 30. – a felújítási munka elvégzésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Tinódi Ház Nonprofit Kft.
Somlai Adrienn
ügyvezető

