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2010. november 10-i ülésére 
 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
A Pannon Filharmonikusok-Pécs zenekar magasabb vezetıjének, Horváth Zsoltnak 
2011. június 30. napján lejár a magasabb vezetıi megbízása. 
 
Az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (2) bekezdése értelmében a vezetı 
feladataira pályázatot kell kiírni. A (4) bekezdés szerint a szakmai munka 
folytonossága érdekében a pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója legalább hat 
hónappal a határozott idejő jogviszony megszőnése elıtt hirdeti meg.  
 
Az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 39. §-a 
értelmében a költségvetési szervként mőködı elıadó-mővészeti szervezetnél a 
munkáltató vezetıjével a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 
vezetı állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával 
munkaviszonyt kell létesíteni.  
 
A Törvény 40. § (1) bekezdése értelmében a vezetı munkakör ellátásával szakirányú 
felsıfokú végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezı személy 
bízható meg. Szakirányú felsıfokú végzettségnek minısül a felsıfokú oktatási 
intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelı diplomával 
vagy oklevéllel, továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított 
végzettség. 
 
A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell ezen felül a vezetıi munkakör betöltésének 
feltételeit, a javadalmazást, a munkaviszony kezdı és befejezı idıpontját, a 
munkába lépés napját, az elıadó-mővészeti szervezet éves költségvetésének 
tervezett fı elıirányzatait, valamint a fenntartó által meghatározott tartalmú (az  
 



elıadó-mővészeti szervezet mővészi arculatával, mővészeti vezetésének módjával, 
teljesítménymutatóival, a foglalkoztatással kapcsolatos) követelményeket. 
 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot 
kér fel, melynek tagjai: az Elıadó-mővészeti Tanács érintett szakmai kollégiuma 
négy, a miniszter egy, az elıadó-mővészeti szervezet közalkalmazotti tanácsának 
egy, a reprezentatív szakszervezet egy, továbbá a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
két képviselıje. 
 
A szakmai bizottság a pályázatokat értékeli és támogatott pályázatnak azt minısíti, 
amely a pályázatok véleményezésén jelenlevı bizottsági tagok többségének 
támogató szavazatát megkapta. A szakmai bizottság több pályázatot is minısíthet 
támogathatónak. A szakmai bizottság ülésérıl és a szavazás eredményérıl írásbeli 
jegyzıkönyv készül, amelynek a pályázatok értékelésére és a szavazás 
eredményére vonatkozó részét ismertetni kell a döntéshozóval. 
 
A pályázatokat a benyújtási határidıt követı harminc napon belül kell elbírálni. 
 
Az elıterjesztés mellékletét képezi a Pannon Filharmonikusok-Pécs vezetésére kiírt, 
a fent írt tartalmi követelmények szerinti pályázati felhívás. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az elıterjesztést és az állásfoglalási javaslatot 
fogadja el. 
 
Pécs, 2010. november 2. 
 
 

  dr. Páva Zsolt 
   

 



Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 
Oktatási és Kulturális Bizottsága 
 
___/2010. (11.10.) számú állásfoglalása 
 
 
A Pannon Filharmonikusok-Pécs igazgatói munkakörének ellátására pályázat 
kiírásáról 
 

1. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az elıterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal írjon ki pályázatot a Pannon Filharmonikusok-Pécs igazgatói 
munkakörének 2011. július 1. napjától történı ellátására. 

 
2. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a pályázati felhívást a Nemzeti 

Erıforrás Minisztériuma, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, a Pécsi Hírekben, valamint 
a város internetes oldalán jelentesse meg. 

 
3. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az igazgatói munkakör ellátására 

beérkezı pályázatok véleményezésére az alábbi személyekbıl álló szakmai 
bizottságot kérje fel: 

− Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által delegált két tag: 
__________ és __________. 

− az Elıadó-mővészeti Tanács érintett szakmai kollégiuma által delegált 
négy tag; 

− a Nemzeti Erıforrás Minisztere által delegált egy tag; 
− A Magyar Zenemővészek és Táncmővészek Szakszervezete Pannon 

Filharmonikusok Alapszervezete által delegált egy tag; 
− az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa által delegált egy tag. 

 
4. A Bizottság felkéri a Humán Fıosztályt, hogy a közgyőlési elıterjesztést 

készítse el. 
 

Határidı: azonnal 
Felelıs: Staub Ernı osztályvezetı 



Melléklet 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

p á l y á z a t o t  h i r d e t  

a Pannon Filharmonikusok-Pécs zenekar 
magasabb vezetı munkakörének ellátására 

 
Az igazgató feladata:  
A Pannon Filharmonikusok-Pécs zenekar tevékenységének tervezése, szervezése, 
vezetése, irányítása és ellenırzése a hatályos jogszabályoknak megfelelıen. 
 
Pályázati feltételek: 

- Büntetlen elıélet; 
- Szakirányú felsıfokú végzettség; 
- Legalább ötéves szakmai gyakorlat. 

 
A pályázat tartalmi követelményei:  

- A pályázatnak tartalmaznia kell az intézmény szervezetére és 
mőködésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetıi programot az 
intézmény alábbiakban írt feladatkörének, mővészi arculatának 
figyelembe vételével: 
A zenekar két szervezeti egysége a hangversenyzenekar és a Pécsi 
Szimfonietta színházi zenekar. A zenekar saját hatáskörében 
hangversenyeket tart és szervez, bel- és külföldi vendégszerepléseket 
vállal, ifjúsági hangversenyeket tart. Évadonkénti megállapodás alapján 
közremőködik a Pécsi Nemzeti Színház opera, operett, balett és 
musical elıadásaiban. A zenekarnak meghatározó szerepe van a 
Kodály Központ zenei kínálatának kialakításában, mővészeti szakmai 
felügyeletének biztosításában. 

- A pályázatnak tartalmaznia kell részletes szakmai önéletrajzot, az 
eddigi szakmai tevékenység leírását. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 

- A végzettséget igazoló okiratok másolatát; 
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 
- Nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik 

személlyel közölhetı-e; 
- Nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a 

pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri. 
 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 

- közgazdasági végzettség; 
- idegen nyelv középfokú ismerete; 
- vezetıi gyakorlat. 

 
A Pannon Filharmonikusok-Pécs 2010. évi költségvetésének fı elıirányzatai: 

- Mőködési bevételek: 30 000 eFt 
- Támogatásértékő bevételek: 328 721 eFt 



 
A kinevezés idıtartama: 2011. július 1. napjától, 5 év határozott idıre szól. 
 
Illetmény, juttatások: az Mt. szerint 
 
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Erıforrás Minisztériuma internetes 
oldalán történı megjelenéstıl számított 30 napon belül. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát 
követı 30 napon belül. 
 
A pályázat benyújtásának helye és módja: postai úton a pályázatot Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának polgármestere részére (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) 
zárt borítékban „Pályázat a Pannon Filharmonikusok-Pécs zenekar magasabb 
vezetıi munkakörének ellátására” megjelöléssel egy eredeti és kilenc másolati 
példányban kell benyújtani. 
Elektronikus úton a gasparj@ph.pecs.hu e-mail címre kell megküldeni. 
 
A pályázatról érdeklıdni lehet Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán 
Fıosztályán, dr. Gáspár Jenınél a 72/533-935-ös telefonszámon. 
 
 
 

  dr. Páva Zsolt 
  polgármester 

 


