
Egyszerű  többség 
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 14.  sz. 
napirendi pontja 
 
Döntés a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi 
észrevétele tárgyában 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke. 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Művelődési és Kisebbségi, valamint Jogi 
és Ügyrendi Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 99.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva 
törvényességi észrevételt tett a közgyűlés 2007. december 21-i ülésén hozott 
136/2007. (XII.21.) határozatára (a 136/2007. (XII.21.) közgyűlési határozat az 
előterjesztés mellékletét képezi). 
 
A kifogásolt határozat 3. pontja a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának (a továbbiakban MNOÖ) a Német Színház fenntartói jogának 
átvételével kapcsolatos kezdeményezése tárgyában született. A határozat egyéb 
pontjai a Német Színház közös fenntartására kötött Társulási Megállapodás 
felmondásával, valamint ehhez kapcsolódóan az intézmény alapító okiratának 
megfelelő módosításával összefüggő rendelkezéseket tartalmazza. 
 
A Közigazgatási Hivatal álláspontja szerint az említett határozat 3. pontja 
törvénysértő, az alábbi indokok alapján: 
 
Az MNOÖ-a 44/2007. (IX.29.) számú, majd 53/2007. (XI.16.) számú 
határozataiban kezdeményezte 2008. január 1. napjától 2017. december 31. 
napjáig tartó határozott időre a Német Színház fenntartói jogának átvételét. 
 
A kezdeményezés a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 
LXXVII. törvény (a továbbiakban Nek. tv.) vonatkozó rendelkezéseinek 
megtartása okán szabályszerű volt. 
 
Az észrevétel rámutat, hogy a Közgyűlés törvényt sértett amikor az MNOÖ 
közgyűlésének az intézmény fenntartásának átvételére irányuló – törvényi 
előírások megtartásával benyújtott – kérelmét nem teljesítette. A Nek. tv. 49/A.§-
ban foglalt kógens jogszabályi rendelkezés értelmében a fenntartói jog 
átadásának kezdeményezése esetében az önkormányzat nem mérlegelhet, illetve 
az átadás nem köthető feltételhez. 
 
Fent ismertetett indokok alapján a Közigazgatási  Hivatal felhívta a Közgyűlést a 
136/2007. (XII.21.) közgyűlési határozatának visszavonására és a Német Színház 
fenntartói jogának az MNOÖ részére történő átadására. 
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Megítélésem szerint a kifogásolt határozat 3. pontjának törvénysértő volta nem 
alapozza meg az egész határozat visszavonásának szükségességét, tekintettel a 
határozat egyéb pontjaiban foglalt rendelkezések jellegére is (jelesül: a Német 
Színház fenntartására kötött Társulási Megállapodás felmondásának 
tudomásulvétele, majd az ennek megfelelő alapító okirat módosítás, közgyűlési 
felhatalmazás a MNOÖ-val történő tárgyalásra, stb). 
 
A törvényességi észrevételben foglalt indokok alapján javaslom a Tisztelt 
Közgyűlésnek a kifogásolt határozat 3. pontjának visszavonását, valamint a 
törvényességi észrevétel elfogadását. 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2008. (IV.25.) 
közgyűlési határozata a Dél-dunántúli 
Regionális Közigazgatási Hivatal 
törvényességi észrevétele  tárgyában: 
 
 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
22/215-1/2008. számon a közgyűlés 136/2007 
(XII.21.) közgyűlési határozatára tett 
törvényességi észrevételét elfogadja. 

 
2. A Közgyűlés a 136/2007. (XII.21.) közgyűlési 

határozatának 3. pontját visszavonja, egyúttal 
a határozat további pontjainak számozását 3., 
4., 5., 6., pontokra módosítja. 

 
3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy kezdjen 

tárgyalásokat a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatával a Magyarországi 
Német Színház fenntartói jogának átadásával 
kapcsolatban, majd az átadás-átvételről szóló 
megállapodás – tervezetet terjessze a 
közgyűlés elé. 
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4. A Közgyűlés felkéri elnökét ezen 
határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
 

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke  
  
Határidő: 1., 2. és 4. pont vonatkozásában  

             azonnal 
             3. pont vonatkozásában a tárgyalás 
             megkezdésére azonnal, megállapodás 
             tervezet előterjesztésére, annak el- 
             készültét követően azonnal.  

 
 
 
Szekszárd, 2008. április 8. 
 
 
 
         dr. Puskás Imre 
                 a Közgyűlés elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
           Melléklet 
 
 
Szám: 2-9/2007. 

        
        

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. december 21-i 
soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 136/2007. (XII. 21.) közgyűlési 
határozata a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának kezdeményezése tárgyában: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával 
2003. november 25-én a Német Színház közös 
fenntartására kötött Társulási Megállapodás 2007. 
december 31-vel történő felmondását tudomásul veszi. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 

Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. tv. 21. § (2) 
bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 10. § (1) i., pontja alapján indítványozza 
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 
LXXVII. törvény 37.§ (2) bekezdésének, 49/A.§ (1) 
bekezdésének, valamint 49/C.§ (3) bekezdésének 
alkotmányossági felülvizsgálatát. 

 
3. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarországi 

Németek Országos Önkormányzatának a Német Színház 
átvételére vonatkozó kezdeményezéséről való döntést az 
Alkotmánybírósági eljárás lezárulásáig felfüggeszti. 

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Magyarországi Német Színház alapító okiratát 2008. január 
1-jétől az alábbiak szerint módosítja: 
„A költségvetési szerv neve: 
Tolna Megyei Önkormányzat Német Színháza 
Az intézmény a rövidebb Deutsche Bühne név 
használatára is jogosult ” 
„A Fenntartó megnevezése, székhelye:  
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.” 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1537 
Budapest, Júlia u. 9. törlésre kerül. 
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5. A társulás megszűnése miatt a Társulási Megállapodás 7. 

pontjában foglalt elszámolást le kell folytatni. Az 
elszámolás előkészítése az intézmény vezetőjének a 
feladatát képezi. 

 
6. Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az alapító okirat 

módosításával kapcsolatos adminisztratív intézkedések 
megtételéről, valamint a melléklet szerinti indítvány 
benyújtásáról gondoskodjon. 

 
7. Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy folytasson további 

tárgyalásokat a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatával, a Magyarországi Német Színház 
jövőbeni fenntartásával kapcsolatban. 

 
Felelős: az 1-4. és 6-7. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a 

Közgyűlés elnöke; 
az 5. pont tekintetében Frank Ildikó, az intézmény 
igazgatója 

Határidő:  azonnal 
     

 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 
 


