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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 13.)
önkormányzati rendeletben a Beruházási kiadások (5.4. melléklet) között került megtervezésre a
Debreceni Csokonai Nemzeti Színház és a színészház felújítása a Modern Városok Program
(továbbiakban: MVP) keretében (5.2.82. alcím), valamint a Latinovits Színház belső kialakításának
fedezete a ROHU445 CBC Incubator és ROHU446 EduCultCentre projekt keretében (5.2.94-96.
alcímek).
A Kormány az 1292/2020. (VI. 10.) Korm.határozattal (a továbbiakban: Korm.határozat) döntött
Debrecen 2030-ig tartó fejlesztési koncepciója 2020-2023. évi pénzügyi támogatásának
megvalósításáról. A Korm.határozat állami támogatás formájában, kiegészítő támogatásként fedezetet
biztosít a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház teljes körű felújításához az MVP-hez kapcsolódóan,
valamint a Latinovits Színház teljes körű befejezéséhez, belső kialakításához, az ROHU445 és ROHU
446-hoz kapcsolódóan.
A beruházások esetében közbeszerzési eljárás alapján a kivitelezési szerződések megkötése folyamatban
vannak, azonban jelenleg az önkormányzat még nem rendelkezik a fent hivatkozott Korm.határozat
alapján támogatási szerződésekkel. Az állami támogatások első részleteinek megérkezéséig szükség van
az önkormányzat részéről egy előzetes kötelezettség-vállalásra, hogy a szerződések költségvetési
fedezete az átmeneti időszakra is biztosított legyen, és a közbeszerzési eljárások alapján megkötendő
szerződések hatályba lépjenek. A 2021. évre tervezendő kiadási előirányzat az állami támogatások
megelőlegezését is szolgálja. Amennyiben a 2021. évi költségvetési rendelet előterjesztéséig az állami
támogatások tekintetében az önkormányzat már aláírt támogatási szerződésekkel vagy átutalt
támogatással fog rendelkezni, úgy az előzetes kötelezettség-vállalásokra az önkormányzat részéről nem
lesz szükség, az így vállalt önkormányzati forrás biztosítását várhatóan kiváltja az állami támogatás.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
végrehajtásához kapcsolódó döntések elfogadásáról szóló 794/2020. (IV. 30.) PM határozat 11./ pontja
már döntött a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház épületének felújításához kapcsolódó önkormányzati
saját forrás 2021. évre tervezendő összegéről a fenti okok alapján, amelynek módosítása azért szükséges,
mert a közbeszerzési eljárás alapján beérkezett legkedvezőbb ajánlat is magasabb volt az eddig tervezett
összegnél. Így a 794/2020. (IV. 30.) PM határozat 11./ pontjában szereplő legfeljebb bruttó
3.227.972.710 Ft helyett, a beérkezett legkedvezőbb ajánlat alapján javaslom az előzetes
kötelezettségvállalás összegét legfeljebb bruttó 6.341.000.000 Ft összegben meghatározni.
A Latinovits Színház belső kialakítása tekintetében azonban új döntést kell hozni az előzetes
kötelezettség-vállalásról, így a határozati javaslatban szereplő összeg együttesen tartalmazza a két
ROHU projekt kivitelezéséhez szükséges saját forrás összegét. Az új döntést megalapozó műszaki
tartalmat az alábbiak szerint részletezem:
A Latinovits Színház belső kialakításának műszaki tartalma:
a) Kulturális Inkubátor:
Főbb helyiségek:
Zenekari árok
Galéria 1.
Színpad
Galéria 2.
Nézőtér 350 fh

III. szint
III. szint
III. szint
V. szint
V. szint

56,65 m2
445,13 m2
476,37 m2
202,18 m2
232,45 m2

A színház drámai színpadból, nézőtérből (350 fő) valamint a kapcsolódó közönségforgalmi és
kiegészítő funkciókból áll. A drámai színház nézőterének befogadóképessége 350 fő. A minden nézői
pozícióból tökéletes rálátás miatt a megszokottól eltérően nagy nézőtéri lejtéssel kialakított széksorok

különleges arénateret eredményeznek, alkalmassá téve a színházat zenés-táncos darabok befogadására
is. A nézőtéri főbejáratok a többszintes előcsarnokra tájolt közlekedőgalériákból nyílnak, de biztosított
a mozgássérültek akadálymentes közlekedése is a nézőtérre.
A nézőtéren komplett padló (nagy kopás- és karcállóságú, a szükséges kiegészítőkkel) és falburkolat
(hangvető és hangelnyelő panelek, az akusztikai számításoknak megfelelő elrendezésben) valamint
álmennyezeti rendszer készül. A tér komplett légtechnikát kap, a levegő befúvása a nézőtéri oldalfalon
elárasztásos rendszerű, elszívás a mennyezet alatt lesz kiépítve. A színpadtérben beépítésre kerülő
forgószínpad helyettesíti a korábban betervezett süllyedő rendszert.
A színpad előtti területen a zenekari árokba 1 darab gépi süllyedő kerül beépítésre, a korábbitól eltérő
oszlopos megoldás helyett oldalfalon megvezetett süllyedőkkel, így a színház alatti terekben nem
szükséges az oszlopok bevezetése.
b) Képzési Központ és Értéktár:
Főbb helyiségek:
Stúdiószínház
III. szint 342,96 m2
Foyer
III. szint 696,04 m2
Multifunkcionális tér III. szint 283,82 m2
Próbaterem
VII. szint 224,59 m2
Színészbüfé
VII. szint 167,25 m2
A drámai színház mellett egy 100-150 fő befogadó képességű stúdiószínház is létesül. Helyet kap még
a kabarék, kisebb performanszok befogadására is alkalmas étterem (Orfeum), és egy kicsi, a
színészoktatást lehetővé tévő „színi tanoda”, valamint „külsősök” számára is használható balett-terem.
A stúdiószínház egy multifunkcionális térből, valamint a kapcsolódó közönségforgalmi és kiegészítő
funkciókból áll. Az orfeum (multifunkcionális tér) a Színház részeként, de külön üzemeltetési
egységként kerül kialakításra.
Fő feladata, hogy 100 fős melegítőkonyhás éttermével,
pódiumszínpadával igény szerint szórakozásra biztosítson lehetőséget. A színház legfelső használati
szintjén egy négy tantermet tartalmazó kis színi akadémia kap helyet, ami a színészképzésnek hivatott
teret biztosítani. A foyer egy nagy belmagasságú központi tér üvegfallal egy tetőterasz-kertre nyílóan,
ahonnan íves lépcsők vezetnek a nézőteret két szintben körül ölelő galériák alsóbbikára. Ebbe a térbe
érkezik a bevásárlóközponttal közös parkolóból érkező közönség is, és innen lehet eljutni a
Stúdiószínházba is. A próbaterem belső kialakítása fa utánzatú laminált padlóburkolat, festett fal,
„világítás központú” kazettás álmennyezettel. A legnagyobb próbaterem (balett terem) padlóburkolata
ún. balett padló. Az álmennyezet monolit illetve sávos kazettás elemekből készül.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) és (5a) bekezdése valamint a 4/2020. (II. 13.) önkormányzati
rendelet 28. § (1) bekezdése alapján
1./ módosítja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében
eljáró polgármester Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló
önkormányzati rendelet végrehajtásához kapcsolódó döntések elfogadásáról szóló 794/2020. (IV. 30.)
PM határozatának 11./ pontját az alábbiak szerint:
„11./ Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésébe betervezi a kiadási előirányzatok közé a Modern Városok Program
keretében a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház épületének felújításához szükséges saját forrást
legfeljebb bruttó 6.341.000.000 Ft összegben, amennyiben ez az összeg más támogatási forrásból
nem áll rendelkezésre. A 2021. évre tervezendő kiadási előirányzat részben az állami támogatások
megelőlegezését is szolgálja.
Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője”
2./ Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetésébe betervezi a kiadási előirányzatok közé a Latinovits Színház belső kialakítása, és teljes
körű befejezéséhez (kivitelezéshez) szükséges saját forrást legfeljebb bruttó 3.550.000.000 Ft
összegben, amennyiben ez az összeg más támogatási forrásból nem áll rendelkezésre. A 2021. évre
tervezendő kiadási előirányzat részben az állami támogatások megelőlegezését is szolgálja.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ pontban meghatározott saját forrás összegét
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő: a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!
Debrecen, 2020. június 25.

Szűcs László
főosztályvezető

