ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Dr. Papp László polgármester
Tárgy:
A Vojtina Bábszínház vezetői (igazgatói) munkakörének
betöltése
Iktatószám:
OKT-151890-10/2015
Ügyintéző:
Tóth Zsófia
Dr. Bucsku Melinda
Feladatot jelent:
Dr. Papp László polgármester
Dr. Bene Edit a Humán Főosztály vezetője
részére
Véleményező bizottságok:
Ügyrendi Bizottság
Kulturális Bizottság
Közgyűlés
Törvényességi véleményezés ideje:

2015. november 30.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Varga Andrea

Mellékletek:

Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
177/2015. (IX. 24.) határozatával kinyilvánította azon szándékát, hogy Asbóth Anikót meg kívánja
bízni a Vojtina Bábszínház vezetői munkakörének ellátásával és javasolta az emberi erőforrások
miniszterének, hogy Asbóth Anikót a Vojtina Bábszínház vezetői munkakörének ellátásához
szükséges szakirányú felsőfokú végzettség követelménye alól mentse fel, tekintettel arra, hogy a
felsőfokú végzettséggel rendelkező pályázó 22 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik a Vojtina
Bábszínházban.
A pályázati anyag bontása során megállapítást nyert, hogy Asbóth Anikó pályázati anyaga
tartalmazta a pályázati felhívásban előírt dokumentumokat. A pályázó igazolta az előadó-művészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a
továbbiakban: Emtv.) 40. § (3) bekezdésének megfelelő legalább ötéves szakmai gyakorlatot. Nem
rendelkezik viszont a munkakör betöltéséhez az Emtv. 40. § (1) bekezdésében előírt szakirányú
felsőfokú végzettséggel.
Az Emtv. 40. § (4) bekezdése alapján a miniszter a kinevezési jogkör gyakorlójának javaslatára a
meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség, szakképesítés megszerzésének követelménye alól
felmentést adhat, ha a felsőfokú végzettséggel rendelkező pályázó rendelkezik előadó-művészeti
szervezetben szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlattal. Asbóth Anikó 22 éve a Vojtina
Bábszínház igazgatója, ez alapján a felmentési feltételnek megfelel. A Közgyűlés a 177/2015. (IX.
24.) határozatával kérte meg a minisztertől a szakirányú felsőfokú végzettség megszerzésének
követelménye alól a pályázó felmentését.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2015. november 10. napján kelt 52771-2/2015/MUVESZ
iktatószámú levelében a miniszter Asbóth Anikónak a vezetői munkakör betöltéséhez szükséges
szakirányú felsőfokú végzettség alóli felmentését megadta. A levél a Humán Főosztályon
megtekinthető (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám 108-as szoba).
Az Emtv. 39. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervként működő előadó-művészeti
szervezetnél a vezetővel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell
létesíteni. Az alapbér megállapítása az Mt. 45. § (1) bekezdése alapján a felek megállapodása
alapján történik. Az Emtv. 39/A.§-a alapján a vezető havi munkabére nem haladhatja meg a
Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
A kiemelt előadó-művészeti minősítés feltételeinek biztosítása miatt megnövekedett feladatok
ellátása érdekében indokolt az igazgató munkabérének emelése.
Az Emtv. 40. § (5) bekezdése alapján ha a munkáltató a foglalkoztatott kérelmére nem biztosít
fizetés nélküli szabadságot, eltérő megállapodás hiányában a vezető a munkaszerződés
megkötéséig köteles fennálló közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetni.
Asbóth Anikó pályázó azzal a kéréssel fordult polgármester úrhoz, hogy – közalkalmazotti
jogviszonyának fenntartása érdekében – fizetés nélküli szabadságot engedélyezzen számára a
Vojtina Bábszínház igazgatói feladatainak ellátására vezető állású munkavállalóként létesített
munkaviszony időtartamáig.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján a polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói
jogokat az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.
A Mötv. 19. § b) pontja szerint egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés,
vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása,
a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni.
Amennyiben polgármester úr, mint az egyéb munkáltatói jog gyakorlója fizetés nélküli szabadságot
engedélyez a közalkalmazott számára, akkor Asbóth Anikó vezető állású munkavállalóként
határozott idejű munkaviszonyának megszűnését követően továbbra is közalkalmazotti
jogviszonyban marad a Vojtina Bábszínházban.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, a 42. § 2.
pontja, a 67. § (1) bekezdés g) pontja, a 2008. évi XCIX. törvény 39. § (1) és (9) bekezdései, a
39/A. §-a, a 40. § (4) és (5) bekezdése, a 41. § (1) bekezdése, a 2012. évi I. törvény 45. § (1)
bekezdése, a 46. § (1) bekezdés b) pontja és a 208 – 211. §-a alapján, figyelemmel a Közgyűlés
99/2015. (V. 28.) határozatára és a 177/2015. (IX. 24.) határozatára
1./ munkaviszonyt létesít Asbóth Anikóval a Vojtina Bábszínház vezetői (igazgatói) munkakörének
betöltésére 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig és alapbérét havi bruttó 400.000 Ftban, azaz négyszázezer forintban állapítja meg.
2./ Javasolja a polgármesternek az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel, hogy Asbóth Anikó
részére 2016. január 1. napjától a Vojtina Bábszínház vezetői (igazgatói) feladatainak ellátására
vezető állású munkavállalóként létesített munkaviszonya időtartamáig, de legfeljebb 2020.
december 31. napjáig fizetés nélküli szabadságot engedélyezzen.
3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a munkáltatói intézkedések előkészítésére és felhatalmazza
a polgármestert az 1./ pont szerinti munkaszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. november 25.

Dr. Papp László
polgármester

