
1 

Egyszerű többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. december 11-i ülése 4. 
számú napirendi pontja 
 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata beszámolója a Deutsche 
Bühne Ungarn ingatlanai 2017. évi hasznosításáról 
Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
      
 
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 Tolna Megyei 
Önkormányzattal 2015. október 7-én kötött megállapodásnak megfelelően, a részére 
ingyenesen 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. 
 
A 2016. év során megvalósított teljeskörű felújítást követően 2017-ben a 
Magyarországi Német Színház közösségi tereit bútoroztuk be. 2017. év végére 
megvalósul a színpad teljes felújítása és mozgathatóvá tétele. 
 
Frank Ildikó igazgató asszony igazgatói megbízása 2017. november 30-án lejárt. A 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: 
MNOÖ Közgyűlése) 7/2017 (02.04.) számú határozatával pályázatot írt ki a színház 
igazgatói álláshelyére. Az MNOÖ Közgyűlése az előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 
39. § (6) bekezdése alapján felkért szakmai bizottság véleménye alapján, 42/2017. 
(06.05.) számú határozatával 2017. december 1-jétől 2022. november 30-áig a 
színházban színésznőként dolgozó Lotz Katalint választotta meg igazgatónak. Az 
igazgatói munkakör átadás-átvételi eljárás a napokban fejeződik be.  
 
A színházban egyebekben rendben folynak a próbák és az előadások, a színház 
működése minden szempontból biztosított. 
 
Mellékelem Heinek Ottó Elnök Úr e tárgyban írt levelét. 
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló megtárgyalására és az alábbi határozati 
javaslat elfogadására. 
 
 
 
Határozati javaslat: 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés …/2017. (XII. 11.) 
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 ingatlanai 2017. évi 
hasznosításáról szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2017. november 27. 

 
 
 

Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 
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