
Szám:  2-11/2011. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlése 2011. december 20-i 
ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 112/2011. (XII. 20.) közgy űlési 
határozata a Magyarországi Német Színház fenntartói  és 
irányítói jogának a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának történ ő átadásáról:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint irányító 

szerv, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
kérése alapján a Magyarországi Német Színház (székhely: 
7100 Szekszárd, Garay tér 4. törzsszám: 417392, 
bankszámlaszám:    11746005-15417392) irányítói jogait, a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 
LXXVII. törvény 49/A. § alapján, 2012. január 1. napjával 
átadja a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának. (székhelye: 1026 Budapest, Júlia u. 
9.). 

 
2. A Közgyűlés a Magyarországi Német Színház irányítási és 

fenntartói jogainak átadásával egyetért, az átadás-átvételről 
szóló Megállapodást a határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás 

aláírására. 
 
4. A fenntartói és irányítói jogok átadása - az intézmény 

igazgatója és gazdasági vezetője esetében a munkáltató 
személyében bekövetkező változás kivételével - az 
intézményben foglalkoztatottak jogviszonyát nem érinti. 

 
5. A Közgyűlés a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 

szóló 1993. évi LXXVII. törvény 49/A. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a Szekszárd, Garay tér 4. szám alatt 
található, a Tolna Megyei Önkormányzat  544/1471 részben 
tulajdonát képező Szekszárd 1846/A hrsz.-ú beépített 
terület, az 1846/A/2 hrsz.-ú Garay tér 4. szám alatt található 
a Tolna Megyei Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 
színház épület, a Szekszárd Garay tér 4. szám alatt 
található 1846/A/6 hrsz.-ú kapualj  ½ ; az 1846/A/7 hrsz.-ú 
kapuátjáró 2/6, 1846/A/8 hrsz.-ú lépcsőház 1/3, az 1846/9 
hrsz.-ú hőközpont ½ tulajdoni részének ingyenes használati 
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jogát a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának az átvétel időpontjától, azaz 2012. 
január 1-jétől az átvett feladatok ellátásának időtartamára, 
illetve a Megállapodás megszűnésének időpontjáig 
térítésmentesen biztosítja. A használati jog biztosítása 
törvényen alapul, ÁFA fizetési kötelezettség az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 17. § (3) 
bekezdés h) pontjában foglaltak értelmében nem terheli. 

 
6. A határozat 5. pontjában felsorolt ingatlanok tulajdonjoga, a 

megjelölt mértékben, továbbra is a Tolna Megyei 
Önkormányzatot illeti.  

 
7. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a 

használatába került ingatlanokat a Ptk. használat jogára 
vonatkozó előírásai szerint a Megállapodásban foglalt 
feltételek fennállásáig  használhatja, illetve amíg azokban a 
Tolna Megyei Önkormányzattól átvett feladatokat látja el. A 
Közgyűlés hozzájárul, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a 
használati jog a határozat 5. pontjában felsorolt ingatlanok 
tekintetében bejegyzésre kerüljön. 

 
8. A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képező 

ingatlanok nyilvántartásáról 2011. december 28. napjától a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal gondoskodik. Az 
ingatlanokat jelenleg nyilvántartó költségvetési szerv leltár 
alapján és az analitikus nyilvántartó lapok másolatának 
megküldésével gondoskodik arról, hogy az ingatlanok 
visszaadása – a nyilvántartások rendezése érdekében - 
2011. december 28. napjával megtörténjen.   

 
9. A Közgyűlés a Magyarországi Német Színház 

feladatellátását szolgáló ingó vagyont 2012. január 1. 
napjával térítésmentesen a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata tulajdonába adja azzal a 
kikötéssel, hogy a feladatellátás visszavétele esetén az 
Átvevő vagy jogutódja, az akkor meglévő ingó vagyont – az 
intézmény rendeltetésszerű működéséhez szükséges 
mértékben – térítésmentesen a Tolna Megyei 
Önkormányzat tulajdonába visszaadja. A tulajdonjog 
térítésmentes átadását az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. tv. 17. § (3) bekezdése h) pontja alapján 
ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. 

 
10. A Magyarországi Német Színháznak 2011. december 31-i 

fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót kell 
készítenie. A beszámoló tartalmára vonatkozóan a Tolna 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke intézkedik. 
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11. A Magyarországi Német Színháznál az átadás időpontja 
szerinti fordulónappal – 2011. december 31-i állapotot 
tükröző – teljes körű leltározást kell lefolytatni. A teljes körű, 
minden eszközre és forrásra kiterjedő leltározás alapján 
leltári kimutatást kell készíteni az átadás napjától számított 
60 napon belül, 2011. december 31-i fordulónap szerint. A 
vagyon (eszközök és források) átadására az elkészített 
átadás-átvételi leltár alapján kerül sor. Az átadás-átvételi 
teljes vagyonleltárát a Tolna Megyei Önkormányzatnak kell 
leadni. 

 
12. A Magyarországi Német Színház bankszámlája az OTP 

Bank Nyrt.-nél legkésőbb 2012. január 10-én megszűnik.  A 
számlán lévő pénzkészletet a megszűnés napján, a banki 
nap végén a Magyarországi Német Színház UniCredit 
Banknál megnyitott pénzforgalmi számlájára kell átvezetni.  

 
13. Az átadásra kerülő költségvetési szerv 2011. december 31-i 

állapot szerint fennálló – leltárral alátámasztott - követelései 
és kötelezettségei az intézményt illetik, illetve terhelik.  

 
14. A Közgyűlés utasítja hivatalát, hogy az intézmény 

fenntartói, irányítói jogának átadás- átvételével kapcsolatos 
adminisztratív teendőket végezze el. 

 
Felelős:  az 1-7., és 9. pontok esetében dr. Puskás Imre, a 

Közgyűlés elnöke; 
a 10-13. pontok esetében Frank Ildikó, az intézmény 
igazgatója; 
a 8. és 14. pont esetében dr. Bartos Georgina megyei 
főjegyző és Frank Ildikó az intézmény igazgatója . 

 
Határid ő: a 2., 3. és 14. pont esetében azonnal; 

a 8. pont esetében 2011. december 28.; 
az 1.,4.,5. és 9. pont esetében 2012. január.1. 
a 12. pont esetében 2012. január 12. 
a 10. és 11. pont esetében 2012. március 1. 
a 6.,7. és 13. pont esetében folyamatos 

 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Ge orgina sk. 
          a Közgy űlés elnöke              megyei f őjegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia 



 Melléklet  
 

Megállapodás 
 

mely létrejött egyrészről a  
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata  (székhelye: 1026 Budapest, Júlia u. 9. képviseli: 
Heinek Ottó elnök) mint átvevő, a továbbiakban: Átvev ő 
másrészről a 
Tolna Megyei Önkormányzat  (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. képviseli: dr. Puskás 
Imre elnök) mint átadó, a továbbiakban: Átadó  – felek együttesen: Szerződő felek – között az alulírt 
helyen és időben, az alábbi tartalommal: 
 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Átadó jogelődje által alapított Tolna Megyei Önkormányzat és a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza – Deutsche Bühne Ungarn - 
elnevezésű intézményt (székhelye: 7100 Szekszárd, Garay tér 4.) - a továbbiakban: Intézmény – 
2004. január 1. napjától Átadó és Átvevő közösen tartja fenn. 

 
2. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 2011. november 19. napján 

hozott 93/2011. (11. 19.) szánú határozata alapján Átvevő 2012. január 1. napjától, határozott 
időre 2022. december 31. napjáig 10 évre, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. 
évi LXXVII. törvény 49/A. § (1) bekezdése alapján, az Intézményt magyarországi német színház 
működtetése és fenntartása céljából átveszi, Átadó pedig a Tolna megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a 2011. december …. napján hozott   /2011.XII…..) számú határozata alapján az 
Intézmény  fenntartói jogait és működtetését jelen megállapodásban foglaltak szerint átadja 
Átvevő részére (a továbbiakban: átvétel). 

 
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 2. pontban meghatározott időtartam további 10 

évvel meghosszabbodik, ha 2022. december 31. napjáig lefolytatandó tárgyalások során egyik fél 
sem támaszt kifogást a megállapodás meghosszabbítása ellen. 

 
4. Az Intézmény kizárólag előadóművészi tevékenységet folytat. Az Intézmény alaptevékenysége 

keretében színházi tevékenységet végez. Az Intézmény alaptevékenysége folytatása keretében 
sajátos eszközeivel hozzájárul a Magyarországon élő német nemzetiségi lakosság nyelvi és 
kulturális identitásának megőrzéséhez, fejlesztéséhez. A német kultúra, nyelv-és irodalom iránt 
érdeklődő közönség számára a műfajilag sokszínű német nyelvű színházi előadásokat hoz létre. 
Bemutatókat tart székhelyén és az ország más területein, tájol, vendégjátékokat teljesít és fogad. 
Vállalja a német irodalom értékeinek tolmácsolását, a hazai német nyelvű irodalom 
népszerűsítését, bemutatását a magyarországi és a nemzetközi kulturális életben. Támogatja a 
hazai német nyelvű amatőr színjátszást és a német kultúra körébe tartozó előadó művészeti 
tevékenységet. Kapcsolatot tart német nyelvű színházakkal és a német színházi szervezetekkel, 
kölcsönös szakmai programokat, turnékat készít elő és bonyolít le. Közönségbázisának 
biztosítása érdekében gondoskodik tevékenysége széleskörű megismeréséről és 
népszerűsítéséről. Kapcsolatot tart a német kisebbségi önkormányzatokkal egyesületekkel, 
művészeti csoportokkal, lehetőség szerint hozzájárul eredményes működésükhöz. Kiemelt 
kapcsolatokat ápol a német alap- közép-és felsőfokú oktatási-nevelési intézményekkel, támogatja 
a diákszínjátszást, segíti a színház iránt érdeklődő színházi pályára készülő tehetséges fiatalokat. 
Rendszeres bemutatókat tart az ifjúsági közönség számára. 

 
5. Átvevő kötelezi magát arra, hogy az átvétel ideje alatt az Intézmény fenti 4. pontban foglalt 

alaptevékenységét nem változtatja meg, az Intézmény célkitűzéseit maradéktalanul támogatja, az 
Intézmény jelenlegi szakmai színvonalát megőrzi, lehetősége szerint bővíti, azt a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően működteti. Átvevő az átvétel napjától felelős az Intézmény 
rendeltetés szerinti működtetéséért, tevékenységének és gazdálkodásának jogszerűségéért és 
célszerűségéért. 

 



 2 

6. Átadó az Intézmény működésének biztosítása érdekében, a feladat ellátását szolgáló ingatlan 
vagyont a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 49/A. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a Szekszárd, Garay tér 4. szám alatt található, a Tolna Megyei 
Önkormányzat  544/1471 részben tulajdonát képező Szekszárd 1846/A hrsz.-ú beépített terület, 
az 1846/A/2 hrsz.-ú Garay tér 4. szám alatt található a Tolna Megyei Önkormányzat 1/1 tulajdonát 
képező színház épület, a Szekszárd Garay tér 4. szám alatt található 1846/A/6 hrsz.-ú kapualj  ½ 
; az 1846/A/7 hrsz.-ú kapuátjáró 2/6, 1846/A/8 hrsz.-ú lépcsőház 1/3, az 1846/9 hrsz.-ú hőközpont 
½ tulajdoni részének ingyenes használati jogát a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának az átvétel időpontjától, azaz 2012. január 1-jétől az átvett feladatok 
ellátásának időtartamára, illetve a Megállapodás megszűnésének időpontjáig térítésmentesen 
biztosítja A használatra átadott vagyon az átadást követően is Átadó tulajdonában marad. A 
használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez Átadó hozzájárul. A használati jog 
bejegyzéséről Átvevő gondoskodik. Az átadást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 17. § (3) bekezdés h) pontja alapján nem terheli 

 
7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Átadó tulajdonát képező és az Intézmény 

használatában álló ingó vagyont jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2011. 
december 31. napi hatállyal felvett ingóvagyon leltárban szereplő mennyiségben és értékben 
Átvevő tulajdonába adja. Az átadást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
17. § (3) bekezdés h) pontja alapján nem terheli. 

 
8. Átvevő kötelezi magát arra, hogy a használatra átvett ingatlant rendeltetésszerűen használja, 

saját költségén fenntartja, állagát megóvja. A használat joga a Megállapodás 3. pontjában foglalt 
időtartamra szól. A használatra átadott ingatlanok használatának joga megszűnik a Megállapodás 
3. pontjában foglalt időtartam leteltével, a megállapodás 22. és 23. pontjában foglalt eset 
bekövetkeztével, a Megállapodás megszűnésének időpontjában, valamint abban az esetben, ha 
Átvevő a színház működtetését nem a használatba adott ingatlanban látja el. Átvevő kötelezi 
magát arra, hogy jelen megállapodás megszűnésekor a használatra átvett ingatlanokat az 
Intézmény alaptevékenysége gyakorlására alkalmas állapotban és mennyiségben Átadónak 
visszaadja. 

 
9.  Átvevő az ingatlanokat ismert és megtekintett állapotban a szerződő felek által 2011. december 

hónap 29. napján felvett leltár szerinti műszaki állapotban veszi át. 
 

10. Átvevő az Ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak Átadó képviselőjének előzetes írásos 
hozzájárulása esetén végezhet. Átvevő tudomásul veszi, hogy az Ingatlanra fordítandó felújítási, 
karbantartási és beruházási költségeinek megtérítésére, vagy az értéknövekedés megtérítésére 
bármely jogcímen csak akkor tarthat igényt, ha erről előzetesen írásban Átadóval megállapodott. 

 
11. Átvevő a használatba vett Ingatlan működtetését saját felelősségére végzi. Köteles ehhez az 

illetékes szakhatóságoktól a szükséges engedélyeket beszerezni és az előírt munkálatokat saját 
költségén elvégezni. A folyamatos karbantartások és az állagmegóvással kapcsolatos valamennyi 
munkálatok elvégzésének kötelezettsége és a költségek teljes mértékben történő viselése Átvevőt 
terheli, azzal, hogy az ezt meghaladó felújítási igény felmerülése esetén a felek erre vonatkozóan 
külön megállapodást kötnek. Átvevő köteles az Ingatlant rendeltetésének megfelelően használni, 
saját költségén fenntartani és állagát megőrizni, megóvni. 

 
12. Átvevő a közüzemi díjakat külön mérőórák szerint, közvetlenül fizeti meg a szolgáltatóknak. 

 
13. Átadó a használat időtartama alatt az Ingatlanokra általános vagyonbiztosítást köt, amely 

azonban nem terjed ki az Átvevő által az Ingatlanba bevitt vagyontárgyakra. 
 

14.  Átadó kötelezi magát arra, hogy a tulajdonba kapott ingóságokat, valamint a működtetés során 
beszerzett ingóságokat jelen megállapodás megszűnésekor, leltár alapján Átadó tulajdonába 
adja. 
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15. Az átvétel ideje alatt Átadó fenntartói joga szünetel. Amennyiben Átvevő bármely okból nem tudja 

fenntartói feladatát ellátni, úgy Átadó köteles az ok bekövetkezését követő 30 napon belül a 
fenntartói jogok gyakorlását visszavenni. Átvevő három munkanapon belül köteles Átadót az ok 
felmerüléséről írásban tájékoztatni.  

 
16. Átvevő tudomásul veszi, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. 

törvény 49/C. (2) bekezdése szerint az átvétel nem érinti az Intézményben foglalkoztatottak 
közalkalmazotti és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyát. Az intézmény vezetője és 
gazdasági vezetője tekintetében a munkáltatói jogokat 2012. január 1-jétől Átvevő gyakorolja, a 
fenntartói jog átadása a vezető jogviszonyát egyebekben nem érinti. Szerződő felek 
megállapodnak abban, hogy a 2012. január hónapban esedékes, de 2011. december hónapra 
járó munkabéreket és járulékaikat Átadó fizeti meg a jogosultak részére.  

 
17. Átvevő vállalja, hogy az Intézmény Átadó felé teljesíti a 2011. évre vonatkozó éves beszámoló 

készítési kötelezettségét, valamint az átadással kapcsolatos átadás-átvételi leltár elkészítését.    
 
18. Átvevő Átadó hozzájárulása nélkül az átadott fenntartói és működtetői jogokat egészben másra át 

nem ruházhatja. 
 

19. Felek az Intézmény törvényes feladatának elvégzéséhez szükséges legrövidebb nyitvatartási időt 
a színházi évad időtartamára napi 4 órában határozzák meg. 

 
20. Felek a feladat ellátásában közreműködőktől megkívánt szakképzettség tekintetében a hatályos 

jogszabályok előírásait tekintik irányadónak.  
 

21.  Felek az Intézmény működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit az alábbiakban 
határozzák meg: 

- az Intézmény finanszírozásáról Átvevő gondoskodik; 
- az átvétel időpontjában a feladatellátás személyi feltételei biztosítottak a foglalkoztatottak 

átvételével, az átadást követően Átvevő gondoskodik a feladatellátás személy 
feltételeinek biztosításáról; 

- a tárgyi feltételekkel kapcsolatos rendelkezéseket a Megállapodás egyéb pontjai 
tartalmazzák,  

 
22. Átadó rendkívüli felmondási jogot köt ki arra az esetre, ha Átvevő jelen megállapodás 5. 

pontjában vállalt kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget. A rendkívüli felmondást 
megelőzően Átadó írásban hívja fel Átvevőt arra, hogy jelen megállapodás rendelkezéseivel 
ellentétes magatartásával hagyjon fel, vagy a mulasztását pótolja. Átadó felszólításában ésszerű 
határidőt tűz ki. Amennyiben Átvevő a megjelölt határidő lejártáig a megállapodást sértő 
magatartásával nem hagy fel, vagy mulasztását nem pótolja, Átadó jogosult jelen megállapodást 
három hónapos határidővel felmondani. Rendkívüli felmondás esetén Átvevő köteles Átadó ebből 
eredő kárát megtéríteni. 

 
23. Átvevő a határozott időtartam letelte előtt is felmondhatja a Megállapodást, ha az intézmény 

működtetésében lényeges változás következik be. Erre az esetre szerződő felek kötelezik 
magukat a megállapodás újratárgyalására. Amennyiben az újratárgyalás nem vezet eredményre, 
úgy Átvevő rendkívüli felmondással az adott év június 30. napjáig december 31. napjára a 
megállapodást felmondhatja. 

 
24. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a nemzeti és 

etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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25. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 2011. november 19. napján 
tartott közgyűlésének 93/2011.(11.19.) számon hozott határozatával felhatalmazta a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökét jelen megállapodás aláírására. 

 
26. A Tolna Megyei Közgyűlés 2011. december …. napján tartott közgyűlésének …./2011.(XII…..) 

számon hozott határozatával felhatalmazta a Tolna Megyei Közgyűlés elnökét jelen megállapodás 
aláírására. 

 
27. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás alapján keletkező esetleges 

vitáikat békés, tárgyalásos úton kívánják rendezni egymással, azonban ennek 
eredménytelensége esetén alávetik magukat – pertárgyértéktől függően – a Szekszárdi Városi 
Bíróság, illetve a Tolna megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
 
Szerződő felek jelen megállapodást elolvasták, értelmezték, tartalmát megértették, és úgy írják alá, hogy 
az mindenben megfelel kölcsönös és egybehangzó akaratuknak. 
 
Szekszárd, 2011. év december hó „    ” napján 
 
 
 

Tolna Megye Önkormányzata, mint átadó 
képviseletében: 

Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata, mint átvevő képviseletében: 
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Elnök 

 
 
 
 
 

Heinek Ottó 
elnök 
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