Melléklet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A KODÁLY FILHARMÓNIA DEBRECEN
VEZETŐI (IGAZGATÓI) MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.)
pályázatot hirdet a Kodály Filharmónia Debrecen (4025 Debrecen, Simonffy u. 1/C) 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 Kodály Filharmónia Debrecen nemzeti minősítésű előadó-művészeti szervezet.
Az intézmény feladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7.
pontja és az Emtv. 3. §-a alapján végzett művészeti tevékenység.
Az intézmény alaptevékenysége:
•
•

•

•

•

Zeneművészeti tevékenység ellátása; a költségvetési szerv tevékenységébe illő
produkciók létrehozása; hangversenyek tartása és szervezése bel- és külföldön egyaránt.
A Kodály Filharmonikusok Debrecen évi maximum 150 térítésmentes színházi
szolgálatot teljesít a Csokonai Színház zenés előadásaiban (opera, klasszikus operett)
Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén.
Az egyetemes szimfonikus-, oratorikus-, kórus-, balett-, kamarazene, opera és más
műfajba sorolható alkotások magas színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott
figyelemmel a magyar szerzők műveire;
Koncertek rendezése; a zenekar és a kórus tevékenységébe illő produkciók létrehozása,
fesztiválokon, zenei napokon, rendezvényeken, ünnepségeken történő fellépések
teljesítése;
A kórus kiemelt feladata Kodály Zoltán műveinek és a magyar kortárs kóruszene
értékeinek őrzése, valamint más, a kórusirodalomhoz köthető művek interpretálása.

Az intézmény éves költségvetésének tervezett fő előirányzatai:
Az intézmény éves költségvetésének tervezett fő előirányzatai az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének elfogadását követően válnak ismertté.
Az intézmény 2015. évi költségvetésének főbb sarokszámai:
Önkormányzati támogatás:
Kodály Filharmonikusok Debrecen
140 586 e Ft
Kodály Kórus Debrecen
77 014 e Ft
Központi támogatás:
Kodály Filharmonikusok Debrecen
174 400 e Ft
Kodály Kórus Debrecen
81 500 e Ft
Saját bevétel:
Kodály Filharmonikusok Debrecen
49 262 e Ft
Kodály Kórus Debrecen
15 973 e Ft
Összesen:
538 735 e Ft
Intézmény engedélyezett létszáma:
140 fő

1. oldal, összesen: 3

A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A nemzeti előadó-művészeti szervezettől elvárt művészeti feladatok teljesítése a Magyar
Állammal kötött közszolgáltatási szerződés és a fenntartóval kötött megállapodásban
foglaltak szerint.
az Emtv. alapján a nemzeti minősítés feltételeinek teljesítése
folyamatos törekvés a hangversenyszám és a látogatottság növelésére, a közönség
igényeinek kielégítésére
a Csokonai Színházzal való szakmai együttműködés kiemelt fontossága, tekintettel a
színházi szolgálat zökkenőmentes teljesítésére
a két együttes regionális és országos szerepének erősítése
gyermek- és ifjúsági korosztálynak szánt hangversenyek szervezése, a fiatalok zenei
életre való nevelésében való részvétel erősítése
közreműködés a város kulturális rendezvényeinek megvalósításában a fenntartó
felkérésére
folyamatos törekvés a fenntartói és állami támogatások kiegészítésére a pályázati és
szponzori források növelésével
a város zenei életének szereplői közötti hatékony együttműködés elősegítése
rendelkezzen hosszú távú művészeti koncepcióval a zenekar és énekkar helyét illetően a
magyar zenei életben, mely illeszkedik a zenekar és énekkar jelenlegi zenei arculatához,
illetve annak fejlődését, fejlesztését elősegíti, támogatja.

A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás:
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, 52-517-701).
Ugyanitt a pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázati dokumentáció vagy személyes konzultáció
lehetősége biztosított, melynek során a pályázó tájékoztatást kaphat a szervezetről, annak
aktuális gazdasági helyzetéről, az intézményt bemutató alapdokumentumokról.
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.)
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. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig terjedő 5 éves
határozott időtartamú.
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Munkába lépés napja: legkorábban 2016. május 1. napja.
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
Polgármesteri Hivatala 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, valamint a művészeti tevékenységgel összefüggő vállalásokat,
• 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.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• a Kodály Filharmónia Debrecen hagyományainak ismerete és folytatása,
• zenekarban vagy más zenei előadó-művészeti intézményben szerzett
tapasztalattal való rendelkezés,
• egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete.

vezetői

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
megjelenéstől 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 Kodály
Filharmónia Debrecen vezetői munkakörének betöltésére" megjelöléssel 3 példányban kell
benyújtani és elektronikusan a human.fo@ph.debrecen.hu email címre.
Személyesen: Új Városháza Humán Főosztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 1.em. 106.
iroda)
A pályázat elbírálásának határideje: Az Emtv. 39. § (7)-(9) bekezdései szerint.
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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