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2012. május 25-26-án kerül megrendezésre a már hagyományosnak tekinthető III. Ózdi Jazz
Parádé. A Parádé rendezvényei több helyszínen zajlanak (Olvasó, Miller Cafe, stb.), melynek
egyike az ÓKÜ Törzsgyár területén található volt Acélműi csarnok megmaradt acélszerkezetei
felhasználásával kialakított Rombauer Színpad (1. melléklet). Az elmúlt években a Színpad
környezetét a rendezvények szervezésében résztvevők, illetve a csarnok tulajdonosa fokozatosan
fejlesztették, alakították. A monumentális csarnokból kialakított színpad és nézőtér országos szinten
is egyedinek, kuriózumnak tekinthető, mely az igen jelentős számú látogatót vonzó korábbi
rendezvényeknek köszönhetően egyre nagyobb országos ismeretségre tesz szert. A Színpad adna
továbbá helyet a 2012. június 16-án megrendezésre kerülő Múzeumok Éjszakája egyes
rendezvényeinek (vetítés, stb.) is.
Tekintettel arra, hogy a Rombauer Színpadon szervezett rendezvényeken egyidejűleg több száz
néző vesz részt, a vonatkozó biztonsági előírásoknak is maradéktalanul eleget kell tenni. Ennek
keretében teljesíteni kell a tűzvédelmi, balesetvédelmi, közegészségügyi, katasztrófavédelmi
(menekülési) előírásokat.
A fedett csarnokban megmaradt pódiumból kialakított Színpad előtt jelenleg egy kb. 800 m2-es
salakterítéses nézőtér van kialakítva, mely bár „hűen” tükrözi az eredeti állapotokat, azonban a
rendezvény szempontjából közegészségügyi és balesetvédelmi szempontból nem megfelelő.
Tekintettel arra, hogy e helyszínen rendezvények szervezését az Önkormányzat hosszú távon is
tervezi, célszerű a mintegy 800 m2 területű nézőtér térkővel való leburkolása (2. melléklet).
A Rombauer Színpad a 11097 hrsz-ú, 15036 m2 területű, üzemi terület megnevezésű ingatlanon
található, mely jelenleg még az Ózdi Ipari Park Kft tulajdonában van, azonban remélhetőleg néhány
éven belül többek között ezen a területen kerül megvalósításra a Magyar Nemzeti Digitalizációs
Archívum és Filmintézet (MaNDA). Így a Színpad szervesen fog illeszkedni a körülötte létesülő
intézmény-komplexumhoz.
A nézőtér burkolásához az Archinvest 97. Kft. tervet és tervezői költségbecslést készített, mely
szerint a burkolás mintegy 8.000 e Ft költséggel megvalósítható. A munkálatok kivitelezésével a
Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt célszerű megbízni.
A fentiek figyelembevételével kérem a határozati javaslat elfogadását.
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a volt ÓKÜ Törzsgyár területén található Rombauer Színpad környezetének rendezéséről
A Képviselő-testület fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.

A Képviselő-testület a III. Ózdi Jazz Parádé rendezvényeinek részben helyt adó – a volt ÓKÜ
Törzsgyár területén található (11097 hrsz) – ún. Rombauer Színpad fejlesztéséhez, a nézőtér
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő leburkolásához 8.000 e Ft-ot biztosít a
kötvényből származó felhalmozási tartalék terhére. E döntésnek megfelelően a kiadási
előirányzat módosítást a 2012. évi költségvetés módosításakor át kell vezetni.

2.

A Képviselő-testület a kivitelezéssel a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményt bízza
meg. A munkálatok megkezdése előtt az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását be kell
szerezni.
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