
 
 
 
Szám: 2-6/2009. 

 
 

K I V O N A T 
 

 
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. szeptember 18-i 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés 76/2009. (IX. 18.) közgyűlési 
határozata a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodás 
módosításáról: 
 
1. A Közgyűlés a Társulás a Magyarországi Német Színházért 

elnevezéssel létrejött Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását megtárgyalta, a módosítást, a határozat 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Társulási 

Megállapodás módosítását a határozat mellékletében 
foglaltaknak megfelelő tartalommal aláírja. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke  
Határidő: 2009. november 30. 
 
 
 
 

k.m.f.t. 
 

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

TÁRSULÁSI  MEGÁLLAPODÁS 
MÓDOSÍTÁSA 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., képviseli: 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke), valamint a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata (1026 Budapest, II. Júlia utca 9., képviseli: Heinek Ottó elnök) a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-
a alapján létrehozott Társulás a Magyarországi Német Színházért (Székhelye: 7100 
Szekszárd, Szent István tér 11-13.) társulásról kötött Megállapodást az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1) A Társulási Megállapodás 2.3 pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
  
„2.3 a)A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, döntéshozó szerve a 
Társulási Tanács.  
 
b) A közös fenntartású költségvetési szerv irányító szerve a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése. 
 
c)  Az irányító szerv hatáskörét a költségvetési szerv alapítása, átalakítása, 
megszüntetése, továbbá alapító okiratának kiadása  tekintetében a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja, a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának egyetértésével. 
 
d) Az irányító szerv hatáskörét a költségvetési szerv Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása tekintetében az irányító szerv a Társulási Tanácsra 
átruházza. 
 
e) Az irányító szerv hatáskörét a költségvetési szerv vezetőjének kinevezése vagy 
megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében az irányító szerv a Társulási Tanácsra, 
illetve az egyéb munkáltatói jogok gyakorlását a megállapodás 13. pontja szerint  
átruházza. 
 
f) A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, 
felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása tekintetében 
a hatáskört – a Társulási Tanács véleményének megkérése mellett –  az irányító 
szerv vezetője, azaz a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
gyakorolja. 
 
g) a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. tv. 8. § (2) bekezdés d-h) 
pontjában foglalt hatásköröket az irányító szerv gyakorolja. 
 
h) A közös fenntartású intézmény költségvetése és zárszámadása a Tolna Megyei 
Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteibe épülnek be, a 2.4 
pontban foglalt jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. 
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2) A Társulási Megállapodás 9.1. pontja kiegészül az alábbi mondattal: 
„Az ellenőrzési jelentés egy példányát tájékoztatásul megküldi a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata elnökének.” 
 

3) A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 
 
A Társulási Megállapodás módosítását annak elolvasását, tartalmának 
megismerését és értelmezését követően a társulást alkotó önkormányzatok 
közgyűlései nevében a közgyűlések elnökei, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt alulírott napon saját kezűleg aláírták. 
 
 
Szekszárd, 2009. …… 
 
 
 
 
Tolna Megyei Önkormányzat                         a Magyarországi Németek Országos 
             részéről                                                         Önkormányzata részéről 
 
     dr. Puskás Imre                                                               Heinek Ottó 
   a Közgyűlés elnöke                                                    a Közgyűlés elnöke 
 
 
Záradék: 
 
A Társulási megállapodás módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
../2009. (..) közgyűlési határozatával, valamint a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata …/2009. (….) számú határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
                                                                                           dr. Bartos Georgina 
                                                                                               megyei főjegyző 

 
 


