
Okirat száma: 960/2020 

Módosító okirat 

A Magyarországi Német Színház a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által 

2014. február 22. napján kiadott okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat új számozás szerinti 1.1. pontja a következő 1.1.2. alponttal egészül 
ki:  

„1.1.2. rövidített neve: DBU” 

2. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki: 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1989.07.01.” 

3. Az alapító okirat 5., 6.2., 8., 9., 10. és 12. pontja elhagyásra kerül. 

4. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel- 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 
Közgyűlése pályázat kiírását és elbírálását követően 5 év határozott időre bízza meg. A 
vezetői megbízás visszavonásának, felmentésének, az összeférhetetlenség 
megállapításának, a fegyelmi eljárás megindításának, továbbá a fegyelmi büntetés 
kiszabásának jogát a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Közgyűlése 
gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat az Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának Elnöke gyakorolja.” 

5. Az alapító okirat 13. pontja – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel-  
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” 

6. Az alapító okirat 14. pontja – mely a módosított okiratban 4.1. pont alatt szerepel- a  
helyébe a következő rendelkezés lép:  

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

Az Alaptörvényben biztosított művelődéshez való jog érvényre juttatásának elősegítése 
érdekében, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által önként vállalt 
nemzetiségi közszolgáltatási feladatellátás érdekében előadó-művészeti tevékenységet 
folytat, elősegíti a magyarországi német előadó-művészeti tevékenység megújítását.” 



7. Az alapító okirat 15. pontja – mely a módosított okiratban 6. alcím alatt szerepel- 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. február 22. napján kelt alapító okiratot visszavonom.” 

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest,”időbélyegző szerint” 

P.H. 

Englenderné Hock Ibolya 
Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzata Elnöke 
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