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Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011 augusztus 26-i ülésére

Tárgy: Költségvetést módosító javaslat

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Készítette: dr. Szabó József Zoltán 

Előzetesen tárgyalta: PEB 2011.08.23.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Paksi Ilona s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma: 

A  Ferencvárosi  Művelődési  Központ  műszaki-javítási  munkálatainak  finanszírozása 
érdekében  szükséges  módosítani  az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  szóló 
rendelet 2. sz. mellékletét
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Ferencvárosi Művelődési Központ közösségi tereinek műszaki állapota jelentősen leromlott 
az elmúlt években. A meglévő, rendkívül elavult technikai berendezések minimális fejlesztése 
és karbantartása, a nagyobb közösségi terek (főként színházterem) biztonságos működtetése 
érdekében,  továbbá  a  színházterem megnövekedett  feladatai  (pl.  Turay  színház  előadásai) 
biztosításához  elengedhetetlenül  szükséges  a  legsürgősebb:  részben  alapvető  működési  és 
biztonságtechnikai  műszaki  javítások,  karbantartások  és  átalakítások  elvégzése.  Az  ezévi 
költségvetésbe  betervezett  alap-karbantartási  költségek  nem  elégségesek  ezen  –  részben 
életveszély-elhárító  –  javítások  költségeinek  finanszírozásához,  ezért  kérem  a  Tisztelt 
Képviselőtestületet, hogy a felmerült javítási, karbantartási munkák alábbiakban részletezett 
elemeinek költségeit biztosítani szíveskedjen.

1. FMK színháztermének elektromos hálózata, biztonsági világítása és 
teremvilágítása:

Az intézmény  elektromos  hálózata rendkívül  elavult,  sok  helyen  tűzveszélyes.  Kábelek 
lógnak  rögzítetlenül,  van  ahol  csak  egyszeres  szigetelésű  vezetékek  futnak,  falon  kívül, 
szabálytalanul  szerelve.   A  színházterem  nézőtere,  illetve  a  színpad  munkavilágítása 
megoldatlan,  átszereléshez  nincs  munkafény.  (Átszerelésnél  így  vagy  a  közönségtér 
világítását,  vagy  a  színpadi  világítást  kell  használni,  ami  igen  gazdaságtalan.)  A  színpad 
mögött  nincs  felszerelve  sem  lábvilágítás,  sem  vészvilágítás,  ami  áramkimaradás  esetén, 
mutatná a kivezető utat. Az elosztószekrények elavultak, a kötések, csatlakozások égettek, a 
biztosítási  értékek  sok  esetben  nem  megfelelőek,  a  most  érvényes  szabványoknak  nem 
felelnek  meg.  Sok  elosztószekrény  javítása  gazdaságtalan  lenne,  kedvezőbb  áron  lehet 
felszerelni egy új, a szabványoknak megfelelő szekrényt. 
A  pár  éve  (részben  pályázati  forrásból!)  kialakított  színház-világítási betáplálás  nincs  a 
megfelelő értékre biztosítva, (32 A csatlakozó 100 A-re biztosítva),  valamint Fi relé sincs 
beépítve.  A  zenekari  árok  elektromos  szerelése  tűzveszélyes,  égett  lámpatest  van 
felszerelve  a  faszerkezetre,  kötések  vannak  szabadon,  csiptetős  lámpák  vannak  bekötve 
különböző helyekre. Általánosan jellemző a vezetékcsatorna fedelének hiánya, így szabadon 
lógnak  a  kábelek,  a  lámpatestekről  búrák  hiányoznak,  vagy  nincs  is  bennük  izzó.  A 
közönségfolyosókon,  és az öltözőknél,  a  vészvilágító  lámpatesteket  át  kell  vizsgálni,  mert 
nem működik mindegyik rendeltetésszerűen. A javítási munkákat a Ferencvárosi Művelődési  
Központ részben saját (tapasztalt) szakember (alkalmazott) bevonásával végzi. 
A sürgősen elvégzendő beszerzések és szerelési munkák költsége 1     200     000 Ft.  

2. A Színházterem színpadi világításának eszközigénye

A  Színházterem  színpadi  világításának  eszközigénye a  korábbi  években  egy  bérleti 
konstrukció  keretében  volt  megoldva.  A  Musical  Varázs  című  produkciót  szervező  cég 
(bérleti díj fizetésén felül) biztosította a lámpapark egy részét, és egy, a lámpák fényerejét 
szabályozó vezérlőberendezést  (dimmer).A nyár  folyamán a bérlő az eszközöket  eladta  és 
elszállította,  így  a  bérleti  szerződés  újratárgyalása  mellett  fontos  feladat  a  Színházterem 
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színpadi  világítás  fejlesztése.  A  fejlesztés  révén  lehetővé  válik  a  Színházteremben 
megvalósuló produkciók minimális fénytechnikai igényének kielégítése.
Az  FMK-ban  maradó  lámpapark  kiegészítése  megoldható  a  Pinceszínházból  való 
átcsoportosítással (2 db lámpa), azonban a rendelkezésre álló dimmer csak a lámpapark felét 
tudja szabályozni. 
A rendszer működtetéséhez 1 db teljesítményszabályozó (dimmer) beszerzése szükséges. A 
beszerzés nélkül a Színházteremben nem teljesülnek az előadások megtartásához szükséges 
minimális feltételek. 
A tervezett beszerzés értéke: 300     000 Ft  

3. A Sakk terem színpadi világításának korszerűsítése

Az előcsarnokból nyíló "Sakk terem" az FMK egyik "legforgalmasabb rendezvényhelyszíne. 
Egyrészt a táncházaknak, másrészt a nyugdíjas közösségi esteknek, a gyerekprogramoknak, 
börzéknek  és  vásároknak,  továbbá az  idei  évadtól  kisebb stúdiószínházi  eseményeknek  is 
helyszíne.  A Sakk terem,  jelenlegi  állapotában  nem alkalmas  az  igények  kielégítésére.  A 
terem  berendezésének  kialakítását,  alapvető  karbantartási  szükségleteit  elvégezzük, 
ugyanakkor a színpad világítása rendkívül korszerűtlen és gazdaságtalan. A színpadot jelenleg 
6 db lámpa világítja meg, melyek fényerejének szabályozása megoldatlan, így folyamatosan 
teljes  erővel  világítanak.  Ez  nem  csak  gazdaságtalan,  de  alkalmatlan  a  színpadi  igények 
kielégítésére  is.  A fejlesztés  során  4  db  LED-es  lámpa  és  egy vezérlőberendezés  kerülne 
beszerzésre, melyek működtetése 80%-os energia-megtakarítást jelent. A jelenlegi teremfényt 
több  évtizedes,  gyakori  cserére  szoruló  neon-világítás  jelenti.  Ennek  cseréje,  a  terem 
korszerűbb világításának kialakítása is elengedhetetlen, és egy későbbi fejlesztés tárgya kell, 
hogy legyen.
A beszerzés költsége: 400     000 Ft  

Fentiekre  tekintettel  kérem az előterjesztés  megtárgyalását  és az alábbi  határozati  javaslat 
elfogadását.

Budapest, 2011. augusztus 19.

Tisztelettel:

Formanek Gyula s.k.
  alpolgármester
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Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy

1 a 2011.  évi  költségvetési  rendelet  módosítása  során  a  rendelet  2.  számú melléklet 
Ferencvárosi  Művelődési  Központra  vonatkozó  2985-ös  önkormányzati  támogatás 
sorának összegét 1.900.000- Forinttal megnöveli az általános tartalék terhére.

Határidő: költségvetési rendelet módosítása
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

4


	ELŐTERJESZTÉS
	Előterjesztő: 			Formanek Gyula alpolgármester
	Készítette: 			dr. Szabó József Zoltán 


