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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Művelődési és Kisebbségi, valamint a  
Jogi és Ügyrendi Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. december 21-i ülésén döntött a 
136/2007. (XII.21.) közgyűlési határozatában a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának (a továbbiakban: MNOÖ) a Német Színház fenntartói jogának 
átvételére irányuló kezdeményezése tárgyában. Amint az Képviselőtársaim előtt 
is ismert fenti határozat 3. pontjának értelmében a közgyűlés a fenntartói jog 
átadására vonatkozó végleges döntését az alkotmánybírósági eljárás lezárultáig 
felfüggesztette. 
 
A MNOÖ elnöke, Heinek Ottó Úr ezen döntésünk ellen a nemzeti és etnikai 
kisebbségi jogok országgyűlési biztosához (a továbbiakban: kisebbségi 
ombudsman) fordult. A kisebbségi ombudsman, dr. Kállai Ernő Úr 2008. január 
30-án kézhez vett levelében tájékoztatott, hogy tekintettel arra, hogy a Német 
Színházban működik az ország egyetlen német nyelvű professzionális társulata, 
figyelemmel kívánja kísérni az intézmény sorsának alakulását. 
 
A kisebbségi ombudsman az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 
1993. évi LIX. törvény vonatkozó rendelkezéseire hivatkozással kérte az általa 
megjelölt dokumentumok, iratok megküldését. 
 
Dr. Kállai Ernő Úrnak írott válaszlevelemben – a kért dokumentumok 
megküldésével egyidejűleg -  tájékoztattam Őt, hogy a megyei önkormányzat 
mindig kiemelt jelentőséget tulajdonított a nemzetiségi ügyeknek, hisz a német 
kisebbség fontos szerepet játszik megyénk életében, s a lakosság jelentős része 
még ma is kötődik a németséghez. Elkötelezettségünk egyik bizonyítéka a Német 
Színház megalapítása és fenntartása, mely önként vállalt feladatunkat a jövőben 
is szándékunkban áll biztosítani. Tájékoztattam továbbá, hogy szándékunk szerint 
a MNOÖ – val közösen szeretnénk megtalálni a Német Színház jövőbeni 
működtetésének legmegfelelőbb, kölcsönösen elfogadott módját. 
 
Meggyőződésem szerint az intézmény társulás formájában történő fenntartása 
szolgálná leginkább a színház működőképességét és az alapítás óta kivívott 
rangját. 
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A kisebbségi ombudsman Német Színház fenntartói jogának átvétele ügyében 
folytatott vizsgálatának lezárulta után elkészített jelentését az előterjesztés 
melléklete tartalmazza. 
 
A vizsgálati jelentés három pontban foglalja össze a közgyűlésnek javasolt 
intézkedéseket, melyek az alábbiak: 
 
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése:  
 

1.) vonja vissza a 136/2007. (XII.21.) közgyűlési határozatát; 
 
2.) tegyen eleget a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 

LXXVII. törvényben foglalt kötelezettségének és  
2.1) hozza meg a Német Színház fenntartói jogának a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzatának való átadásáról szóló határozatot, 
2.2) kösse meg a Német Színház átadásáról – átvételéről rendelkező 
megállapodást,  
2.3) segítse elő, hogy az intézmény tényleges átadása mielőbb 
megtörténjék,  
2.4) a fenntartói jog átadásáig terjedő időszakban a Német Színházat érintő 
döntéseit a Tolna Megyei Németek Önkormányzatával és a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzatával egyeztetve hozza meg; 

 
3.) lehetőségeihez mérten a fenntartói jog átadását követően is támogassa a 

Német Színház működtetését. 
 
A javasolt intézkedésekkel kapcsolatos álláspontom a következő. 
 
1.) pont; 2.1); 2.2); 2.3); pontok vonatkozásában utalnék korábbi napirendi 
pontunk keretében már tárgyalt, a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal  
136/2007. (XII.21.) közgyűlési határozatra tett törvényességi észrevételének 
elfogadására és annak megfelelő tartalmú határozatban foglalt rendelkezésekre. 
 
A 2.4) pont vonatkozásában kiemelném, hogy nem osztom a vizsgálati jelentés 
azon megállapítását, mely szerint a Megyei Önkormányzat nem biztosítja 
megfelelően a német kisebbség önkormányzatai számára a kisebbségi 
közügyeket érintő döntésekbe való beleszólás lehetőségét. A Megyei 
Önkormányzat, s magam is mindig kiemelt figyelmet fordított arra, hogy – többek 
között – a Nek. törvény 28.§-ban szabályozott véleményezési, egyetértési jog 
gyakorlása ne sérüljön. A vizsgálati megállapítással szemben úgy vélem számos 
olyan, jogszabály által nem említett tárgyban is kikértük (kikérjük) a kisebbségek 
véleményét, melyet a jogalkotó nem írt elő számunkra. 
 
A 3. számú javasolt intézkedés kapcsán elmondható, hogy a Megyei 
Önkormányzat vállalja, hogy a Német Színház – ahogy eddig is – fenntartótól 
függetlenül alakíthatja, szervezheti szakmai tevékenységét, azaz a színház 
szakmai függetlensége továbbra is garantált. A színház fenntartásához a megye 
önkormányzata megalapítása óta jelentős forrásokat biztosít, s a működéshez 
szükséges pénzeszközöket – lehetőségeinkhez mértem -  továbbra is az 
intézmény rendelkezésére bocsátjuk. 
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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kérem, az alábbi határozati javaslat elfogadásával a kisebbségi ombudsman által 
javasolt intézkedések támogatását! 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2008. (IV.25.) 
közgyűlési határozata a nemzeti és etnikai 
kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 
kezdeményezése  tárgyában: 
 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

megtárgyalta a nemzeti és etnikai kisebbségi 
jogok országgyűlési biztosának a Német 
Színház fenntartói jogának átvétele ügyében 
folytatott vizsgálata nyomán készült 
1211/2008. számú jelentését.  

 
2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a kisebbségi 

ombudsman által 1.) számú; 2.1); 2.2); 2.3) 
számú pontokban javasolt intézkedéseket 
……../2008. (IV.25.) közgyűlési határozatával 
megtette. 

 
3. A Közgyűlés eddigi gyakorlatának megfelelően 

továbbra is biztosítja, hogy a német 
kisebbséget e minőségében érintő 
döntéseinek tervezetét mindenkor a hatályos, 
vonatkozó jogszabályi előírások 
megtartásával, a kisebbségek önkormányzatai 
számára deklarált véleményezési, egyetértési 
jog biztosításával hozza meg. 

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

elkötelezett a megye területén élő 
kisebbségek ügyei iránt, ezért a jövőben is 
kiemelt figyelmet fordít a nemzetiségi 
lakosságot közvetlenül vagy közvetve érintő 
döntéseinek kialakítására. 
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5. A Közgyűlés felkéri elnökét ezen 
határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő:  azonnal 

     
 

Szekszárd, 2008. április 9. 
 
 
         dr. Puskás Imre 
                   a Közgyűlés elnöke 
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