Melléklet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A VOJTINA BÁBSZÍNHÁZ
VEZETŐI (IGAZGATÓI) MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.)
pályázatot hirdet a Vojtina Bábszínház (4026 Debrecen, Kálvin tér 13.) vezetői munkakörének
betöltésére az előadói-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) 39-42. §-aiban foglaltak alapján.
A Vojtina Bábszínház kiemelt minősítésű előadó-művészeti szervezet.
Az intézmény feladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7.
pontja és az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény 3. §-a alapján végzett művészeti tevékenység.
• Báb- és gyermekszínházi és felnőtteknek szóló bábszínházi előadások létrehozása,
bemutatása, valamint játszószínházi foglalkozások, továbbképzések szervezése.
• Lehetőség teremtése a városi, megyei bábcsoportok és alternatív színházi formák fellépésére.
Báb- és gyermekszínházi előadások rendszeres fogadása.
• Együttműködés a város kulturális intézményeivel, törekvés a társulat szellemi, művészi
színvonalának emelésére, kapacitásának teljes kiaknázására és a városban élő alkotók
bevonására.
• Az intézmény profiljához tartozó kiállítások és egyéb programok szervezése.
Az intézmény tevékenységét a lakossági szükségletekre alapozva művészi szempontok
figyelembe vételével, törvényes keretek között, a vonatkozó jogszabályok betartásával végzi.
Az intézmény 2015. évi költségvetésének eredeti előirányzatai:
Önkormányzati támogatás:
67 605 e Ft
Működési támogatás:
23 200 e Ft
Művészeti támogatás:
34 900 e Ft
Saját bevétel:
39 658 e Ft
Összesen:
165 363 e Ft
Intézmény engedélyezett létszáma:
24,5 fő
A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények: a fenntartói megállapodás alapján a
kiemelt előadó-művészeti szervezettől elvárt művészeti teljesítménycélok és gazdálkodással
összefüggő elvárások teljesítése a fenntartóval kötött megállapodásban foglaltak szerint.
Az Emtv. 17. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal összefüggő további tartalmi követelményekről
bővebb tájékoztatás Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályán
kérhető (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., telefon: 52-517-705).
A vezetői (igazgatói) munkakör betöltésének feltételei az Emtv. 40.§ (1)-(4) bekezdéseiben előírt
• szakirányú felsőfokú végzettség és
• legalább ötéves szakmai gyakorlat.
Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az
intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával vagy oklevéllel, vagy jogász vagy közgazdász
oklevéllel tanúsított végzettség. (Amely alól az Emtv. 40. § (4) bekezdése szerint adható mentesítés,
illetve a feltétel alól az ezen rendelkezés szerint meghatározott személyi kör mentesülhet.)
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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 foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Az igazgató feladatát határozott időtartamú
munkaviszonyban látja el, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) vezető állású
munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával, az Emtv.-ben foglalt eltérésekkel.
A munkaviszony időtartama: 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő 5 éves
határozott időtartamú.
Munkába lépés napja: 2016. január 1.
Javadalmazás: a munkabér összege a felek közötti megegyezéssel az Mt. vezető állású
munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alapján kerül megállapításra, figyelemmel az Emtv. 39/A.
§-ában foglaltakra.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• 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 és elbíráló testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják
- a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul
- vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének vállalásáról.
A pályázati felhívás közzététele:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (www.emmi.gov.hu), valamint Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának (www.debrecen.hu) honlapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján való
megjelentéstől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának helye:
Postai úton: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályának címezve
(4026 Debrecen, Kálvin tér 11.), a pályázatot zárt borítékban "Pályázat a Vojtina Bábszínház vezetői
munkakörének betöltésére" megjelöléssel 3 példányban kell benyújtani.
Személyesen: Új Városháza, Kulturális Osztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 1.em. 117. iroda)
A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás és az intézményt bemutató alapdokumentumok
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályán kérhetők, illetve átvehetők
(4026 Debrecen, Kálvin tér 11., telefon: 52-517-705).
A pályázat elbírálásának határideje: Az Emtv. 39. § (7)-(9) bekezdései szerint.
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A pályázatokat az Emtv. 39. § (6) bekezdése alapján létrehozott szakmai bizottság értékeli. A
munkakör betöltéséről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, a
szakmai bizottság véleményét is mérlegelve és a Kulturális Bizottság, mint szakbizottság
véleményének kikérésével.
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