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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés)
feladat- és hatáskörében eljárva – az 1052/2020. (VI. 11.) PM határozatában döntött arról, hogy
pályázatot ír ki a Vojtina Bábszínház (a továbbiakban: Bábszínház) vezetői (igazgatói)
munkakörének betöltésére, mivel a Közgyűlés 235/2015. (XII. 17.) határozata alapján Asbóth
Erzsébet Anikónak, a Bábszínház jelenlegi igazgatójának a vezetői munkakör betöltésére
irányuló munkaviszonya 2020. december 31. napjáig tart.
A pályázati felhívás 2020. június 24. napján jelent meg Magyarország Kormánya hivatalos
honlapján (www.kormany.hu). Emellett a pályázati felhívást közzétettük a Debrecen Megyei
Jogú Város honlapján (www.debrecen.hu) is. A pályázat benyújtásának határideje 2020.
augusztus 11. napja volt.
A pályázati felhívásra a pályázat benyújtási határidejéig egy pályázat érkezett, melyet Asbóth
Erzsébet Anikó nyújtott be.
Asbóth Erzsébet Anikó a személyét érintő napirend tárgyalásánál nem kérte zárt ülés tartását.
A Bábszínház vezetői (igazgatói) feladata ellátására a pályázati eljárást az előadó-művészeti
szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének
szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
szabályai szerint kell lefolytatni.
A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint a vezetői munkakör ellátásával
– szakirányú felsőfokú végzettséggel és
– legalább ötéves szakmai gyakorlattal, vagy legalább hároméves előadó-művészeti
szervezetben szerzett vezetői gyakorlattal
rendelkező személy bízható meg.
A Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése, illetve (4) bekezdése meghatározza, hogy mi tekinthető
szakirányú felsőfokú végzettségnek, illetve szakmai és vezetői gyakorlatnak.
Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az
intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász
vagy közgazdász szakképzettség.
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.
Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy
magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban eltöltött idő.
A pályázati anyag bontása során megállapítást nyert, hogy Asbóth Erzsébet Anikó pályázati
anyaga – szakmai és/vagy vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumon kívül, amely a pályázó
személyi anyagát őrző Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán
Főosztályán hivatalból rendelkezésre áll – tartalmazta a pályázati felhívásban előírt
dokumentumokat.

A pályázat teljes egészében megtekinthető a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Humán Főosztályán (Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. I. emelet 111.
iroda).
II.
Asbóth Erzsébet Anikó 1982-ben a Debreceni Tanítóképző Főiskola tanítói szakán végzett
általános iskolai tanítóként. 1986-ban a Népművelési Intézet által létrehozott vizsgabizottság
előtt báb témájú közép fokozatú tanfolyam elvégzését követően sikeres záróvizsgát tett. Ez
alapján ugyanebben az évben az Országos Közművelődési Központtól „B” kategóriájú (közép
fokozatú) bábcsoport vezetésére jogosító művészeti oktatói működési engedélyt kapott. 1996ban a Budapest Bábszínház mellett működő vizsgabizottság előtt kétéves bábszínészképző
tanfolyam elvégzését követően, hivatásos előadó-művészeti vizsgát tett bábművészet művészeti
ágban, amelyről egyéni fellépésre jogosító hivatásos előadói működési engedélyt, illetve
bizonyítványt állítottak ki a részére.
A pályázó 1975-ben alapító tagja volt a Vojtina Bábegyüttesnek. Az együttes intézménnyé
szerveződése óta, azaz 1993-tól a Bábszínház igazgatója. Mindemellett folyamatosan részt vesz
a szakmai szervezetek munkájában, jelenleg a Magyar Bábművészek Szövetségének elnöke.
A pályázó – aki több évtizedes szakmai gyakorlattal és a Bábszínház igazgatójaként 27 éves
vezetői gyakorlattal rendelkezik – a bábművészet hagyományainak megőrzéséért, műveléséért,
maradandó művészeti értéket teremtő kimagasló munkájáért az elmúlt években az alábbi
elismerésekben részesült:
 Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés (adományozó: Magyarország köztársasági
elnöke; adományozás éve: 2014.)
 Csanak József-díj (adományozó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata;
adományozás éve: 2014.)
 Blattner Géza-díj (adományozó: Emberi Erőforrások Minisztériuma; adományozás éve:
2017.)
 Csokonai-díj (adományozó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése;
adományozás éve: 2018.)
Asbóth Erzsébet Anikó a szakmai és a vezetői gyakorlatot illetően a Korm. rendelet 8. § (1) és
(4) bekezdésében előírt követelménynek megfelel, azonban nem rendelkezik a munkakör
betöltéséhez a Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében előírt az intézmény
alaptevékenységének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel.
A fentiek ismeretében Asbóth Erzsébet Anikó pályázót a munkáltatói jogkör gyakorlója által
felkért szakmai bizottság 2020. szeptember 9-én hallgatta meg.
A szakmai bizottság tagjai az alábbi személyek voltak:
– Színházművészeti Bizottság részéről delegált Gyevi-Bíró Eszter gyermek- és ifjúsági
színházi rendező, Szőke-Kavinszki András, a Veszprémi Kabóca Bábszínház igazgatója
és Dr. Galántai Csaba bábművész,
– a miniszter által delegált dr. Cseporán Zsolt főosztályvezető, Művészeti, Közművelődési
és Közgyűjteményi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság,
– a munkavállalók és az előadó-művészeti szervezetnél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban foglalkoztatottak által egyszerű többséggel választott Telenkó-Oláh
Tímea bábszínész és

– a Közgyűlés által választott dr. Puskás István alpolgármester és Komolay Szabolcs, a
Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke.
A szakmai bizottság a pályázatáról egyhangúan az alábbi szakmai véleményt fogadta el:
„A logikusan felépített, tartalmában magas színvonalú pályázat jól tükrözi Asbóth Anikó több
évtizedes szakmai és vezetői gyakorlatát.
Az egész pályázatot a kettősség jellemzi. A múlt, a tradíciók tisztelete, valamint a jövőbe
tekintés, az innovatív eszközök használata. A pályázó folyamatosan visszatekint az intézmény
létrejöttekor megfogalmazott célokra, identitásukra, ugyanakkor hangsúlyozza a társadalom
aktuális folyamataira modern eszközökkel való reflektálását.
Jól érzékelhető pályázatból az Asbóth Anikóra jellemző rugalmasság, alkalmazkodási készség
és képesség, továbbá a társulatba és a közönségbe vetett bizalma. Fontos számára mind a
közönségépítés, mind a társulatépítés. Pályázata hűen tükrözi azt a nyitottságot, szakmai
elhivatottságot, a közösségben gondolkodást, amelyek meghatározzák vezetői attitűdjét.
Asbóth Anikó igazgatósága alatt az intézmény alappillérévé vált a sokszínűség, ami nem csak
a Bábszínház programkínálatban nyilvánul meg, hanem a társművészetek széleskörű
bevonásában, a város kulturális intézményeivel való stabil és folyamatos együttműködésben. A
társadalmi felelősségvállalás a hátrányos helyzetűekkel való szolidaritásban is tetten érhető.
A pályázat az intézmény gazdálkodása – különösen a pandémiás helyzet következményei –
illetve az alkalmazottak jogviszonyváltása témakörében kissé hiányos, ugyanakkor a szakmai
bizottság ezirányú kérdésfeltevésére a pályázó megnyugtató tájékoztatást nyújtott.”
A szakmai bizottság 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett támogatta Asbóth Erzsébet
Anikó pályázatát.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
fenntartó között 2020. május 29-én megkötött a Bábszínház közös működtetésére vonatkozó
közös működtetési megállapodás 13. pont b) alpontja értelmében a fenntartó kötelezettséget
vállalt arra, hogy a Bábszínház vezetőjének megválasztására irányuló pályázati eljárás
keretében a szakmai bizottság által javasolt személyt támogatja. Kivételt képez ez alól, ha az
emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: Miniszter) a polgármesterrel egyetértésében
más személyre tesz javaslatot.
A Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében előírt szakirányú felsőfokú végzettség és
szakképzettség hiányában Asbóth Erzsébet Anikó pályázata nem felel meg a pályázati
feltételeknek, ezért pályázata érvénytelen, a pályázati eljárás pedig eredménytelen.
Eredménytelen pályázat esetén a szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
megszerzésének követelménye alól a Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése alapján a Miniszter a
kinevezési jogkör gyakorlójának javaslatára egyedi esetben mentesítést adhat.
Asbóth Erzsébet Anikó több évtizedre visszatekintő szakmai és vezetői múltjára, valamint a
pályázatában megfogalmazott jövőbeli elképzeléseire figyelemmel javaslom, hogy a
Közgyűlés kezdeményezze a Miniszternél Asbóth Erzsébet Anikó felsőfokú szakirányú
végzettség és szakképzettség követelménye alóli mentesítését.
A miniszteri döntést követően újabb előterjesztést nyújtok be a Közgyűlés részére a Bábszínház
vezetői (igazgatói) munkakörének betöltése érdekében.

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, a 2008. évi
XCIX. törvény 40. §-a, a 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése alapján,
figyelemmel az 1052/2017. (VI. 11.) PM határozatra
1./ megállapítja, hogy a Vojtina Bábszínház vezetői (igazgatói) munkakörének betöltésére
irányuló pályázati eljárás eredménytelen, mivel az egyetlen pályázó a munkakör ellátásához
szükséges szakirányú felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik.
2./ A pályázati eljárás eredményessége érdekében javasolja az emberi erőforrások
miniszterének, hogy – figyelemmel a szakmai bizottság támogatására – Asbóth Erzsébet Anikó
pályázó részére a Vojtina Bábszínház vezetői (igazgatói) munkakörének betöltésére irányuló
pályázati eljárásban a szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség alól egyedi
mentesítést adjon.
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Közgyűlés 2./ pontban foglalt javaslatát terjessze fel az
emberi erőforrások miniszteréhez.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ Felkéri a Polgármestert, hogy a miniszter támogató döntését követően a Vojtina Bábszínház
vezetői (igazgatói) munkakörének betöltéséről, ennek hiányában a pályázat kiírásáról szóló
előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a miniszteri döntés megérkezését követően azonnal, de legkésőbb 2020.
novemberében
Felelős: polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Debrecen, 2020. szeptember 15.

Dr. Papp László
polgármester

