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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
99/2015.(V.28.) határozatával pályázatot írt ki a Vojtina Bábszínház vezetői (igazgatói)
munkakörének betöltésére, mivel az intézmény igazgatójának, Asbóth Anikónak magasabb vezetői
megbízása 2015. december 31-én lejár.
A pályázati felhívás 2015. június 10-én jelent meg a minisztérium honlapján (www.nki.gov.hu),
valamint Debrecen Megyei Jogú Város honlapján. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július
10. napja volt.
A pályázati felhívásra a pályázat benyújtási határidejéig egy pályázat érkezett, melyet Asbóth
Anikó, az intézmény jelenlegi igazgatója nyújtott be.
A pályázati eljárást az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) 39-42. §-aiban foglaltaknak
megfelelően kell lefolytatni.
Az Emtv. 40. §-a alapján a vezető munkakörének ellátásával szakirányú felsőfokú végzettséggel és
legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy bízható meg.
Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az
intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával vagy oklevéllel, vagy jogász vagy
közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség.
Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet
alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő.
A pályázónak a pályázathoz csatolnia kellett
• részletes szakmai önéletrajzot és a szakmai gyakorlat igazolását,
• a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolatát azzal, hogy a pályázó a végzettséget
tanúsító okiratok eredeti példányait köteles a munkaszerződés aláírásáig DMJV PH Humán
Főosztályán bemutatni,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• az intézmény művészeti irányítására vonatkozó elképzeléseket, tervezetet az előadásszám
illetve a látogatottság növelésére,
• a gazdaságos és hatékony működtetésre, menedzselésre vonatkozó konkrét vezetői
elképzeléseket,
• a pályázó nyilatkozatait az alábbiakról:
- személyével kapcsolatban nem áll fenn összeférhetetlenség az Mt. vezető állású
munkavállalókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályait tekintve
- a pályázatot a véleményező testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják
- a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul
- vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének vállalásáról.
Asbóth Anikó a Debreceni Tanítóképző Főiskola tanítói szakán végzett 1982-ben okleveles
általános iskolai tanítóként. 1986-ban az Országos Közművelődési Központ által kibocsátott
bábcsoport vezetésére jogosító művészeti oktatói engedélyt szerzett. 1996-ban a Budapest
Bábszínház mellett működő vizsgabizottság előtt kétéves Bábszínészképző Tanfolyam elvégzése
után hivatásos előadó-művészeti vizsgát tett bábművészet művészeti ágban, melyről hivatásos
előadói működési engedélyt kapott.

1975-től alapító tagja a Vojtina Bábegyüttesnek, majd 1993-tól, az együttes hivatásos bábszínházzá
válása óta, a Vojtina Bábszínház igazgatója.
A pályázó igazgatói tevékenysége mellett aktív munkát végez a Magyar Bábművészek
Szövetségében, melynek jelenlegi elnöke.
A pályázati anyag bontása során megállapítást nyert, hogy Asbóth Anikó pályázati anyaga
tartalmazta a pályázati felhívásban előírt dokumentumokat. A pályázó igazolt az 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, erre tekintettel a felmentési feltételnek megfelel.
Amennyiben a Közgyűlésnek szándékában áll Asbóth Anikót a Vojtina Bábszínház vezetői
munkakörének ellátásával megbízni, az emberi erőforrások minisztere a szakirányú felsőfokú
végzettség követelménye alól felmentést adhat a Közgyűlés javaslatára.
Asbóth Anikó pályázatát a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért szakmai bizottság 2015.
augusztus 10-én megtárgyalta, és az alábbiak szerint összegezte véleményét:
„Hagyománytisztelő, konzervatív, megbízható működést folytató intézmény élén az eddigi hiteles,
igényes szakmai tevékenység folytatását tervező, mértéktartó, pontos és összeszedett pályázat, mely
a fenntartóval kialakított jó kapcsolatra is épít. Szakmailag hiteles, valamint jelentős
intézményvezetői tapasztalatokat is tükröz.
A Bizottság külön figyelemre méltónak értékeli a pályázó nyitásra irányuló, valamint vezetői
szemléletváltást célzó törekvéseit, továbbá a korosztályi tematika bővítését.
A Bizottság a fenntartó figyelmébe ajánlja a pályázatban megfogalmazott (elsősorban „fiatalító” és
drámapedagógiai irányú) társulatbővítési, valamint az épület felújítását, színháztechnikai
korszerűsítését célzó törekvéseket.”
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése és a 2008. évi
XCIX. törvény 39-42. §-a alapján, figyelemmel a 99/2015. (V.28.) határozatára
1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy Asbóth Anikót meg kívánja bízni a Vojtina Bábszínház
vezetői munkakörének ellátásával.
2./ Javasolja az emberi erőforrások miniszterének, hogy Asbóth Anikót a Vojtina Bábszínház
vezetői munkakörének ellátásához szükséges szakirányú felsőfokú végzettség követelménye alól
mentse fel, tekintettel arra, hogy Asbóth Anikó felsőfokú végzettséggel rendelkező pályázó 22 éves
vezetői gyakorlattal rendelkezik a Vojtina Bábszínházban.
3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés 1./ és 2./ pontokba foglalt döntéséről
értesítse az emberi erőforrások miniszterét, és a miniszter állásfoglalását követően Asbóth Anikó
pályázó vezetői megbízásáról szóló közgyűlési előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: beérkezést követően azonnal
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Debrecen, 2015. szeptember 7.

Dr. Papp László
polgármester

