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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő, Szekszárd Garay tér 4. szám alatt 
található Német Színház  fenntartói  jogának átadása és a színház használatba 
adása tekintetében megállapodás köttetett a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatával (továbbiakban: MNOÖ) 2011. december 21. napján. A 
megállapodás határozott időre 2022. december 31. napjáig 10 évre szól, mely 
időtartam további 10 évvel meghosszabbodik, amennyiben az említett határidőig 
lefolytatandó tárgyalások során egyik fél sem támaszt kifogást a megállapodás 
meghosszabbítása ellen. 
 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Közgyűlése szándékát 
fejezte ki – a német nemzetiség által képviselt kulturális értékek megfelelő kézben 
történő összpontosítása, ezáltal a Német Színház fenntartói jogának jogosultja általi 
hatékonyabb működtetés érdekében – a színház  tulajdonjogának ingyenes átvétele 
kapcsán.  

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 36. 
§-a szerint a nemzetiségi önkormányzat jogosult – az ágazati törvényben és az 
államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározottak szerint – nemzetiségi 
kulturális intézmény létesítésére, fenntartására, más által létesített kulturális 
intézmény fenntartói jogának, illetve kulturális feladat ellátásának átvételére. 
Ugyanezen törvény 125. §-nak (5) bekezdése hivatkozik az előbb említett 
rendelkezésre, mely szerint a fenntartói jog 36. §-a szerinti átadása esetén – a 
nemzetiségpolitikáért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával – a helyi 
önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat megállapodás alapján a 
köznevelési intézmény vagy a kulturális intézmény feladatainak ellátását szolgáló 
ingó és ingatlan vagyon ingyenesen az országos nemzetiségi önkormányzat 
tulajdonába kerül. 

A kulturális intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
ingyenes átadásának feltételeit tehát e rendelkezések keretein belül rögzíti a törvény.  

Az üggyel kapcsolatban felmerülő, mindkét fél által elfogadható, egységes 
jogszabály-értelmezés érdekében 2015. május 8. napján állásfoglalást kértünk 
egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Német Színház kulturális 
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intézményi besorolásának tárgyában, másrészt a Nemzetgazdasági Minisztériumtól 
az ingyenes vagyonátadás feltételeinek fennállása kapcsán. 

A megkért állásfoglalások teljeskörüen a közgyűlési meghívó kiküldését követően 
elektronikus formában érkeztek meg részünkre.  

Az ingatlanok forgalmi értékének a meghatározása céljából ingatlan értékbecslő 
került megbízásra, melynek költségeit a felek 50-50 %-ban vállalták megtéríteni. Az 
ingatlan könyv szerinti értéke 58.760 Eft. A végleges megállapodásban az ingatlan 
forgalmi értéke az értékbecslő által meghatározott értéken kerül rögzítésre. 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökének az egyeztetések 
során kifejezet kérése volt, hogy a kezdeményezésüket a jelen ülés keretében 
tárgyaljuk meg. Ennek okán került sor a kezdeményezés napirendre vételére és a 
szervezeti működési szabályzat 24. § (3) bekezésben foglalt rendelkezések 
alkalmazására.  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése alapján a 
helyi önkormányzat tulajdonába tartozó dolgok a nemzeti vagyon részét képezik. 
Ezen törvény 13. §-a rögzíti a nemzeti vagyonba tartozó ingatlan tulajdonjogának 
ingyenes átruházását. Tulajdonjogot ingyenesen átruházni csak törvényben előírt 
esetekben és meghatározott módon lehet. A hivatkozott jogszabály 13. § (4)-(7) 
bekezdése előírja, hogy a tulajdonjogot megszerző fél az ingatlant, az előírt feladat, 
jelen esetben a Német Szinház fenntartása céljából hasznosíthatja. 15 évig nem 
idegenítheti el, évente köteles beszámolni az ingatlan állapotáról és a 
hasznosításáról. Amennyiben a megállapodástól eltérő célra használja, úgy a 
felszólítást követően lehetősége van az átadónak a szerződéstől elállni vagy 
nemteljesítési kötbért kivetni.      

A MNOÖ az előzetes egyeztetéseknek megfelelően elkészítette az általuk javasolt 
megállapodás tervezeteket. Az I. számú megállapodás tervezet (9. sz. melléklet), a 
korábban megkötött megállapodás módosítását tartalmazza, mely a fenntartó jog 
határozott időre történő meghosszabbbításáról szól. Ennek indoka, hogy a MNOÖ 
200 Mft állami támogatásban részesült, melyet a Német Színház felújítására kíván 
fordítani. Tájékoztatásuk szerint a támogatási szerződésben 15 éves fenntartási 
időszak kerül kikötésre, mely időtartamra vállalni kell a Színház működtetését, 
melyhez szükségük van a fenntartói jog meghosszabbítására.   

A II. számú megállapodás (8.számú melléklet) a Német Színház működésének 
helyet biztosító ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházását tartalmazza. Az 
ingatlanok inggyenes tulajdonba adásának egyik feltétele a fenntartói jog átadása. A 
fenntartói jog átadása szólhat határozatlan időre és határozott időre is, amennyiben a 
felek határozott időben állapodnak meg, úgy a felek előre kiköthetik, hogy a 
fenntartás visszavételét követően milyen feltételekkel adja vissza a feladat ellátását 
szolgáló vagyont (ingó és ingatlan) az átvevő MNOÖ.  

A MNOÖ a mellékelt szerződés tervezetben az ingatlan tulajdonjogát azzal a 
feltétellel adná vissza, ha megtérítjük a ingatlanon végzett értéknövelő beruházások 
összegét.  
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Álláspontom szerint akkor járunk el helyesen, ha a lehetőségét meghagyjuk annak, 
hogy a  Tolna Megyei Önkormányzat, amennyiben később mégis úgy dönt, akkor 
legyen módja a Német Színház fenntartására, melyhez elengedhetetlenül szükséges 
a most átadni szándékozott vagyon tulajdonjoga és használata. Véleményem szerint 
a késöbbi esetleges visszavételnél ugyan olyan feltételeket kell előírni, mint a 
jelenlegi vagyon átadásnál.  

A fentiekre figyelemmel javaslom, hogy a kösse ki a közgyülés a MNOÖ számára a 
tulajdonjog ingyenes visszaadását a szerződés feltételeként.  

A Német Színház alapító okirata, a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának Közgyűlése által a Német Színház tulajdonjoga átvételének 
szándékát tartalmazó döntéséről szóló határozatai, az állásfoglalásokra irányuló 
kérelmek, a megküldött miniszteri állásfoglalások, az Országos Német Nemzetiségi 
Önkormányzat által elkészített használati megállapodás módosításának tervezete 
valamint az ingatlanok tulajdonba adásáról szóló megállapodás-tervezet az 
előterjesztés mellékleteit képezik. 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést a Tolna Megyei Önkormányzat 
érdekeinek figyelembe vétele mellett a határozati javaslat elfogadására.  
 
 
Határozati javaslat:        

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozata a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának kezdeményezése a Deutsche 
Bühne Ungarn ingatlan vagyonának ingyenes 
átadásáról 

 
1.  

a) Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata között a 
fenntartói jog valamint ingó vagyontárgy 
tulajdonjogának átadása tárgyában létrejött 
megállapodást az 2. és 3. pontban rögzített 
rendelkezésekkel összhangban 2030. december 31. 
napjáig határozott időre meghosszabbítja. 

b) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri 
elnökét a megállapodás végleges tartalmának 
jóváhagyására és aláírására. 

2.  
a) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
36. §-ában és a 125. § (5) bekezdésében foglaltak 
alapján a Magyarországi Német Színház feladatainak 
ellátási helyéül szolgáló - természetben a Szekszárd 
belterület 1846/A hrsz-ú, az 1846/A/2 hrsz-ú és 1/1 
tulajdoni hányadú,  az 1846/A/6 hrsz-ú és 1/2  tulajdoni 
hányadú, az 1846/A/7 hrsz-ú és 2/6 tulajdoni hányadú, 
az 1846/A/8 hrsz-ú és 1/3 tulajdoni hányadú, valamint 
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az 1846/A/9  hrsz-ú és 1/2 tulajdoni hányadú – 
ingatlanaik tulajdonjogát ingyenesen, előadó-művészeti 
tevékenység, Német Színház fenntartása céljából, a 
nemzetiségpolitikáért felelős miniszter előzetes 
hozzájárulását követően, 15 éves elidegenítési és 
terhelési tilalom valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ának (3)-(7) 
bekezdéseiben foglaltak kikötése mellett a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
részére történő átadását jóváhagyja. 

b) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiköti, hogy 
az 1. pontban meghatározott határidő lejártát megelőző 
6 hónapon belül amennyiben nem egyeznek meg a 
felek a fenntartó jog újabb meghosszabbításáról, úgy az 
átvevő kötelezettséget kell vállaljon a Magyarországi 
Német Színház feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon tulajdonjogának ingyenes  
visszaadására.   

c) A Tolna Megyei Önkormányzat a tulajdonát képező 
ingatlant a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 73. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben 
meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése 
érdekében adja át a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata részére. 
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat 
mellékletét képező ingatlanok tulajdonba adásáról szóló 
megállapodás tervezetét (8. számú melléklet) az 1. és a 
2. pontban foglalt módosításokkal jóváhagyja és 
felhatalmazza elnökét, hogy a fentiekre tekintettel a 
megállapodás végleges tartalmát elfogadja és aláírja. 
 

4. A Közgyűlés felkéri elnökét ezen határozatának a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 
elnöke részére történő megküldésére. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

  
  Határidő: - a 1. 2. és 3. pontok tekintetében a 

nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jóváhagyását 
követő 15 napon belül; 
- a 4. pont tekintetében azonnal 

 
 
Szekszárd, 2015. június 18. 

 
  
  Fehérvári Tamás 

   a Közgyűlés elnöke 
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