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 Nonprofit Kft.
ügyvezetői posztjára

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a
továbbiakban: Emtv.) és az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására
irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017.
(VI. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően
pályázatot hirdet a Pannon Filharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. (továbbiakban:
Társaság; 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.) ügyvezetői (ügyvezető igazgatói)
munkakörének betöltésére.
A Társaság célja, hogy Pécs város regionális zenei centrum szerepkörét megvalósítsa
és fenntartsa. Célja ennek érdekében, hogy a Kodály Központ rezidens zenekaraként a
város hangversenytermének állandó zeneművészeti alkotó társulataként a komolyzene
klasszikus és kortárs irányzatait a pécsi és regionális közönség számára korosztálytól
függetlenül hozzáférhetővé tegye.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő. Az igazgató feladatát határozott időtartamú munkaviszony keretében
látja el a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával.
A Társaság az Emtv 7.§ (2) bekezdése szerint ESZ/157 számon nyilvántartásba vett
„nemzeti” minősítésű előadó-művészeti szervezet, művészeti tevékenységének jellege
szerint zenekar.
Az ügyvezető igazgató a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja.
Az ügyvezető feladata:
A Pannon Filharmonikusok – Pécs Nonprofit Kft. vezetése, irányítása, a művészeti
tevékenységének szervezése és szakmai menedzselése, valamint gazdálkodásának
hatékony működtetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Feladatai elsősorban:
➢
➢
➢
➢
➢

az alapító okiratban és közszolgáltatási szerződéseiben rögzített feladatok
ellátása
a Társaság eredményes működtetése
beszámolás a Társaság működtetéséről a közszolgáltatási szerződésben
foglaltaknak megfelelően éves mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés
keretében,
külső források, szponzorok bevonása a Társaság működtetésébe, eredményes
marketing tevékenység folytatása.
Az Emtv. 11. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a Társaság „nemzeti
előadó-művészeti
szervezet”
minősítésének
történő
folyamatosan
megfeleltetés, előírt számú hangverseny megtartása, előírt fizető nézőszám
teljesítése
Főbb teljesítmény mutatók
- a zenekar létszáma: 120 fő

-

a teljesítendő hangversenyek száma: 50/év
zenés színházi közreműködések száma: évi 140 szolgálatot teljesít a Pécsi
Nemzeti Színház opera – illetve zenés színpadi mű előadásaiban
az ifjúsági hangversenyek száma: 20
a bemutatott kortárs magyar zeneművek száma: 2
a bemutatott klasszikus magyar zeneművek száma: 5
az állandó játszóhelyen kívüli helyi hangversenyek száma: 3

A Pannon Filharmonikusok Nonprofit Kft. 2021. évi költségvetésének fő
előirányzatai:
- A tervezett állami művészeti hozzájárulás a 2020. évi támogatás alapján:
284.850.000,- forint
- Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása jogcímen
nyújtott állami támogatás:
362.000.000,- forint
- Önkormányzati támogatás:

200.000.000,-forint

Az ügyvezető igazgatói munkakör betöltésének feltételei a Kormányrendelet 8.§
(1) bekezdésében meghatározottak szerint:
➢
➢

➢

szakirányú felsőfokú végzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az
intézmény alaptevékenységének megfelelő diploma vagy oklevél, vagy jogász
vagy közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség),
legalább 5 év szakmai gyakorlat (valamely előadó-művészeti szervezetnél, a
Társaság alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó
munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen
feladatkörben eltöltött idő), vagy legalább 3 éves előadóművészeti szervezetben
szerzett vezetői gyakorlat (valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy
magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban eltöltött idő),
büntetlen előélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
➢

a Társaság támogatásának nagyságrendjét figyelembe vevő, a működtetési
koncepcióhoz kapcsolódó, részletes üzleti tervet 2021. július 1-től 2026. június
30.-ig terjedő időszakra vonatkozóan, ezen belül a bevételek és kiadások
tervezett struktúráját;

➢

vezetői programot, az alábbi követelmények figyelembevételével:
▪ az Emtv. szerinti nemzeti minősítés biztosítása;
▪ a működtetés, kihasználtság optimális tervezése, megvalósítása a gazdasági
viszonyok, a támogatások figyelembevételével;
▪ rezidens zenekar művészeti és működési portfólió meghatározása és
biztosítása, a koprodukciós tervek, partnerek és helyszínek bemutatása,
továbbá vendégszereplés keretében hazai és nemzetközi események
szervezése;
▪ kapcsolódás a mindenkori jeles napokhoz, illetve évfordulókhoz;

➢

a források növelésének lehetőségét, a tervezett és várható támogatásokat; a
különböző együttműködésében rejlő lehetőségeket;

➢

a pályázó által megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepciót,
szakmai elképzeléseket, az évadra vonatkozó produkciós terveket;

➢

együttműködő szakmai partnerek felsorolását;

➢

a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósítását szolgáló gazdasági
stratégiát;

➢

marketing, PR, belső - külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket

A pályázathoz csatolni kell:
➢

a pályázó részletes szakmai életrajzát, és a szakmai gyakorlat igazolását;

➢

a végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát;

➢

három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, (vagy a kikérésről
szóló feladóvevényt);

➢

állami kitüntetések, díjak felsorolása és másolatban történő csatolása;

➢

nyilatkozatot, hogy az Mt. 211.§. (1)-(2) bekezdésében szereplő
összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét,
formáját (Összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről, annak
feltételeiről a munkáltató dönt.);

➢

összeférhetetlenség fennállása esetén nyilatkozatot arra nézve, hogy
amennyiben a munkáltató az összeférhetetlenség alól nem ad mentességet, a
pályázat nyerteseként történő kihirdetés estén pályázó az összeférhetetlenséget
a kinevezését követő 30 napon belül megszűnteti;

➢

nyilatkozat a Ptk. 2013. évi V. törvény 3:22. § (4) és (6) bekezdésében felsorolt
kizáró okok fenn nem állásáról;

➢

nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról;

➢

hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban
részt vevők megismerhetik;

➢

nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

➢

a pályázó nyilatkozatát a benyújtott dokumentumok hitelességéről;

➢

Nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt
vagy zárt ülés tartását kéri.

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, mely
tartalmazza Társaság:
➢

Alapító Okiratát,

➢

Szervezeti és Működési Szabályzatát,

➢

működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, koncertek száma),

➢

látogatottság, dolgozói létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok,

➢

a 2021. évi üzleti tervet,

➢

a folyamatban lévő szakmai pályázatok dokumentumait.

A pályázati dokumentáció a Társaság gazdasági vezetőjétől Buzási Zoltántól a 3630/6500-770-as telefonszámon vagy e-mailben, buzasi.zoltan@pfz.hu címen kérhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•

a szakterületen szerzett vezetői gyakorlat

•

tárgyalási szintű angol vagy német nyelvtudás, valamint további egy idegen
nyelv társalgási szintű ismerete

•

közgazdasági, vagy pénzügyi területen szerzett végzettség

A munkakör betöltésének időtartama:
Az ügyvezető munkakör betöltésére 2021. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig
tartó határozott munkajogviszony keretében kerül sor. A munkába lépés napja 2021.
július 1.
Bérezés és egyéb juttatások:
A munkabér a felek közötti megállapodás, illetve az Mt. vezető állású munkavállalókra
vonatkozó rendelkezései alapján kerül megállapításra.
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának
internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 munkanapon belül.
A pályázat benyújtásának helye és módja:
A pályázatot zárt borítékban, a borítékon feltüntetve a pályázat megnevezését és
elektronikusan is kérjük benyújtani.
Postai úton a pályázatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere
részére (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), vagy személyesen Pécs, Széchenyi tér 1., I.
emelet 110. szobában (alpolgármesteri iroda), zárt borítékban „Pályázat a Pannon
Filharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjára” megjelöléssel egy eredeti
és öt másolati példányban kell benyújtani.
Elektronikus úton a berenyi.edua@ph.pecs.hu e-mail címre kell megküldeni.
A pályázatról Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
Főosztályán a következő telefonszámokon lehet érdeklődni: 72/ 534-024.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat bizottság véleményezi. A véleményező bizottság a pályázókat
meghallgatásra hívja. Az ügyvezető személyéről a járványhelyzettől függően Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, vagy a Polgármester hoz döntést.
Döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Az elbírálás határideje: a Véleményező Bizottság ülését követő 30 nap

Péterffy Attila
polgármester

