PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény 39. § (2) bekezdése alapján
pályázatot hirdet az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatói munkakörének betöltésére
A vezető foglalkoztatása:
A foglalkoztatás az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény – a továbbiakban: Emtv. – 39. §-a alapján a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény – a továbbiakban: Mt. – vezető állású
munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszony keretében történik.
A munkaviszony határozott időtartamra, 3 évre, 2015. január 1. napjától 2017. december 31.
napjáig jön létre.
A munkába lépés napja: 2015. január 1.
A munkaviszony tekintetében az Emtv. 41. § (2) bekezdésében és az Mt. 211. §-ában
meghatározott összeférhetetlenségi szabályok irányadóak.
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekart – a továbbiakban: Zenekar – Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2015. január 1. napjától hozza létre önálló költségvetési
intézményként, amely gazdasági szervezettel nem rendelkezik, e feladatokat a Zenekar
részére a Székesfehérvári Intézményi Központ látja el. A Zenekar székhelye és próbaterme
2015. év elejétől várhatóan a székesfehérvári Helyőrségi Klub (Székesfehérvár, Malom u. 2.)
épületében lesz.
Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő költségvetési szerv
A Zenekar közfeladata:
Az intézmény előadó-művészeti szervezet, mely
a) művészeti tevékenységének jellege szerint: zenekar,
b) művészeti tevékenységének sajátos jellege szerinti
szimfonikus zenekar.

típusmegjelölése:

kamara

Zeneművészeti tevékenység ellátása, melynek keretében feladata az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar működtetése, hangversenyeinek szervezése:
- Az egyetemes szimfonikus, oratorikus, kórus-, balett- és kamarazene, opera és más
hangszeres és vokális műfajba sorolható alkotások magas színvonalú bemutatása,
repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire, valamint a
Székesfehérvárhoz és Fejér megyéhez kötődő alkotó- és előadóművészek
foglalkoztatására.
- Koncertek szervezése és rendezése; a zenekar tevékenységébe illő produkciók
létrehozása, nemzetközi, országos, regionális, megyei, de különösen a helyi
fesztiválokon, zenei napokon, rendezvényeken, ünnepségeken, előzetes terv és
egyeztetés alapján történő fellépések teljesítése.
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A Zenekar igazgatójának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási
rendeleteiben a költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó előírások betartásán és a
költségvetési szerv vezetőjének kötelezettségeit meghatározó előírásokon túl kiemelt
feladatai:
- a költségvetési támogatások, bevételek és egyéb források mértékét figyelembe vevő
intézményi gazdálkodás, létszámgazdálkodás
- törekvés a fenntartói forrásokat mérséklő illetve azt kiegészítő pályázati és szponzori
támogatások hatékony növelésére
- együttműködés az irányítói jogokat gyakorló önkormányzattal, a Polgármesteri
Hivatallal, a gazdálkodási feladatot ellátó Székesfehérvári Intézményi Központtal
- a már hagyományosan működő évi 12 koncert teljesítése Székesfehérváron
- a hagyományos városi zenei rendezvények, hangversenyek (koncertsorozatok, zenei
bérletek, nyári hangversenyek) megvalósítása a Vörösmarty Színházzal együttműködve
- alkotó együttműködés a város kulturális, közművelődési, zenei oktatási intézményeivel,
a város kórusaival, zenekaraival
- a kulturális programok, városi rendezvények, állami ünnepek megvalósítása során
együttműködés a Polgármesteri Hivatallal
- folyamatos törekvés a hangversenyszám és a látogatottság növelésére
- a Zenekar regionális és országos szerepének erősítése, beleértve a gyermek- és ifjúsági
korosztálynak szánt hangversenyek számának növelését, a fiatalok zenei életre való
nevelésében való részvétel erősítése
- az Emtv. alapján a Zenekar kiemelt előadó-művészeti szervezetté minősítés feltételeinek
teljesítése érdekében az igazgatói kinevezés időtartamán túlmutató, hosszabbtávú
szakmai koncepció elkészítése
A Zenekar költségvetésének tervezett fő előirányzatai:
Kiadás:
összesen:

80.000 eFt

Bevétel:
összesen:

80.000 eFt

saját bevétel:
önkormányzati támogatás:

40.000 eFt
40.000 eFt

A pályázatokat – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az arra jogosult testületek nyilvános ülésükön
tárgyalják, kivéve, ha valamelyik pályázó a pályázatához csatolt írásbeli nyilatkozatával zárt
ülés tartását kéri.
Pályázati feltételek:
- az Emtv. 40. § (1) bekezdésében meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség,
(szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben
szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával vagy oklevéllel,
továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség)
- az Emtv. 40. § (1) és (3) bekezdéseiben meghatározott legalább 5 év szakmai gyakorlat,
(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)
- büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltó jogerős
ítélet hatálya alatt,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Az elbírálás során előnyt jelenthet:
- zenekari működtetési területen szerzett vezetői gyakorlat,
- hangversenyek, kulturális rendezvények, fesztiválok szervezésében szerzett gyakorlati
tapasztalat.
A pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a Zenekar irányítására, működtetésére, tevékenységének szervezésére és
menedzselésére vonatkozó – a szakmai helyzetelemzésre épülő - konkrét szakmai és
vezetői program,
- a művészeti munka szakmai koncepciója,
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat(ok) másolata,
- a szakmai gyakorlatot bizonyító, előadó-művészeti szervezet által kiállított igazolás(ok),
- a bérezésre és egyéb személyi juttatásokra vonatkozó igény meghatározása: havi
személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások a juttatási formák
megjelölésével éves szinten összesen bruttó forintban,
- nyilatkozat arról, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
- nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázat keretében személyes adatainak kezeléséhez
hozzájárul, és pályázatának tartalmát a véleményezési eljárásban résztvevők
megismerhetik,
- amennyiben a pályázathoz a pályázón kívüli személy önéletrajza, nyilatkozata kerül
csatolásra, úgy e személy nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárás keretében
személyes adatai kezeléséhez, a becsatolt irat tartalmának megismeréséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy a zenekar jelenlegi tagjai előtt meghatározott időkeretben
vállalja-e a bemutatkozást.
A pályázó programjával kapcsolatos tartalmi követelmények:
- az intézmény várható kiadási főösszegének és az önkormányzati támogatás arányának
ismeretében tartalmazza a Zenekar 2015. évi részletes költségvetési tervét, különös
tekintettel a saját bevétel-önkormányzati támogatás struktúrájának megalapozására,
valamint a hatékony, költségtakarékos működést biztosító kiadási szerkezetre,
figyelemmel a források növelésének lehetőségére, a különböző együttműködésekben rejlő
lehetőségekre
- térjen ki a Zenekar jelenlegi művészeti hagyományaira épülő jövőbeli tervekre,
- a művészeti munka szakmai koncepciója tartalmazza a pályázó által megvalósítani kívánt
szakmai elképzeléseket, évadtervet, produkciós tervet
- a Zenekar adottságainak figyelembevételével a játszóhelyekre vonatkozó konkrét
elképzelések ismertetése
- a bérletkonstrukció tekintetében a korosztályokra épülő, életkori sajátosságokat is vegye
figyelembe,

-

térjen ki a Zenekar marketing és kommunikációs tevékenységére vonatkozó
elképzelésekre.

A pályázati felhívás közzététele: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (www.kormany.hu) és
Székesfehérvár
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
internetes
honlapján
(www.szekesfehervar.hu) történik.
A pályázat benyújtásának határideje: az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján történő
közzétételtől számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának módja:
- A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatói
munkakörére” megjelöléssel Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteréhez lehet
benyújtani személyesen vagy tértivevényes ajánlott postai küldeményként (8000
Székesfehérvár, Városház tér 1.).
Postai küldemény esetén a postára adás napja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja
lehet.
-

A pályázatokkal kapcsolatosan hiánypótlásra legkésőbb a szakmai bizottság ülésének
napjáig van lehetőség.

A pályázat kiírója a pályázóknak igény szerint egységesen az alábbi pályázati dokumentációt
biztosítja:
1. Alapító Okirat
2. 2014. évben a zenekar működésével kapcsolatos zeneművészeti tevékenység bevételei
és kiadásai
3. A zenekar által szervezett, a zenekar részvételével megvalósuló hagyományos
koncertek
4. A zeneművészeti tevékenységhez kapcsolódó eszközök felsorolása (hangszerek, egyéb
eszközök leltára)
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Közművelődési és
Rendezvényszervező Irodáján (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. I. emelet 55.) kérhető
személyesen, illetve a 22/537-153 telefonszámon.
A Zenekar jelenlegi tevékenységével, költségvetésével kapcsolatban további tájékoztatás a
Vörösmarty Színházban (8000 Székesfehérvár, Fő u. 8.) Makádi Judit gazdasági vezetőtől
kérhető személyesen, illetve a 30/5454-605 telefonszámon.
Az elbírálás rendje:
A pályázatok véleményezésére felkért szakmai bizottság és a döntésre javaslatot tevő Humán
Közszolgálati Szakbizottság a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon
belül minősítik. Az igazgató kinevezéséről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése dönt.
A nem nyertes pályázatokat az Emtv. 39. § (12) bekezdése alapján a döntést követően a
pályázóknak visszajuttatjuk.

