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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december 2-i ülése 5. számú 
napirendi pontja 
 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata éves beszámolója a Deutsche 
Bühne Ungarn hasznosításáról 
Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke 
      
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és 
Monitoring Bizottság. 
 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a Tolna Megyei Önkormányzattal 
2015. október 7-én kötött megállapodás 6. pontja értelmében az átvett ingatlanok 
hasznosításáról évente írásban beszámol az átadónak. A beszámolót megkértük a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Elnökétől, Heinek Ottó Úrtól, aki 
beszámolási kötelezettségének az alábbi tartalommal tett eleget, kérve egyben 
halaszthatatlan elfoglaltságára hivatkozva a napirend távollétében történő tárgyalását. 
 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a részére ingyenes átadott 
ingatlanvagyont német nemzetiségi színház célokra használja, hasznosítja. A 
Magyarországi Német Színház az elmúlt 30 évben megszokott rendben, tematikusan 
megújuló repertoárral, magas kihasználtság mellett működik. 
 
2016. év során a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a Magyarországi 
Német Színház épületegyüttesét teljeskörűen felújította, azt statikailag megerősítette, a 
színház műszaki berendezéseit kicserélte. E célra az Önkormányzat az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától 200.000 e Ft-os támogatást kapott. 
 
A felújítás során az épület külsőleg és belsőleg teljesen megújult. Az épületen tetőcsere 
történt, a színházépület első emeletén lévő teraszon a vízszint kiegyenlítés hatására a víz 
elvezetése megoldott lett, a beázások megszűntek. Az épület statikai állapota 
stabilizálódott. Az épület Garay tér és udvar felöli homlokzata hőszigetelést és új burkolatot 
kapott. Az épület valamennyi nyílászáróját korszerű, szigetelt nyílászáróra cserélték. Ezért, 
valamint a szigetelés hatására jelentős energia megtakarítás várható. Az épület belső 
terében a színház előcsarnoka, nézőtere és színpadja, valamint valamennyi kiszolgáló és 
technikai helyiség megújult. A jobb kihasználtság érdekében az irodák átalakítására is sor 
került. A színészeket kiszolgáló terek, öltözők is komfortosabbá, otthonosabbá váltak. Az 
épület felújításában részt vett az a tervező, aki a 22 évvel ezelőtti átalakítást is 
megtervezte. A fal és bútorzat színének kiválasztásában igyekezett az épület eredeti 
hangulatát visszaadni. Az átalakítás lehetővé tette, hogy a nézők a Garay tér felől 
érkezzenek a színház megújult, elegáns fogadótérbe. A műszaki berendezések cseréje 
során teljesen megújult a világítás, a hang és fénytechnika. Felújították a színház szellőző-
és fűtésrendszerét. Összességben elmondható, hogy a felújításnak köszönhetően a mai 
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követelményeknek és elvárásoknak megfelelő színvonalú színházépületben folynak a 
próbák és az előadások. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
 
Határozati javaslat: 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés …/2016. (XII. 2.) közgyűlési 
határozata a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának a Deutsche Bühne Ungarn 
hasznosításáról szóló éves beszámolója elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzatának a Deutsche Bühne 
Ungarn hasznosításáról szóló éves beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Szekszárd, 2016. november 9. 

 
 
 

Ribányi József 
    a Közgyűlés alelnöke 
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