
A Közgyűlés 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

172/2021. {Xl.18.) számú 

hat á ro z ata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Nyíregyházi Cantemus Kórus vezetői munkakörének betöltésére irányuló pályázati 

felhívás kiírásáról 

1./ az e lőadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 

XCIX. törvény, az e lőadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a 

munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017.{Vl.15.) Korm.rendelet, a Munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi 1. törvény előírásainak megfelelően pályázati felhívás közzétételével pályázatot ír ki a Nyíregyházi 

Cantemus Kórus vezetői munkakörének ellátására. 

Határidő : 2021. december 3. 

Felelős: Doka Diána Kulturális Osztály vezetője 

2./ az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör 

betöltésének szabályairól szóló 155/2017.{Vl.15 .) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdésében előírtaknak 

megfe le lően a Nyíregyházi Cantemus Kórus vezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező 

szakmai bizottságába az alábbi két főt kéri fel: 

Halkóné dr. Rudolf Éva a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke 

Jeszenszki András a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke 

3./ az e lőadó-művészeti szervezet vezetőjé nek választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör 

betöltésének szabá lyairól szóló 155/2017.{Vl.15.) Korm.rende let 4. § (1) bekezdésében előírtaknak 

megfelelően felké ri a polgármestert, hogy intézkedjen a Nyíregyházi Cantemus Kórus vezetői álláshelyére 

beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottság felkéréséről. 

Határidő: 2021. december 17. 

Fele lős: Doka Diána Kulturális Osztály vezetője 



4./ az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör 

betöltésének szabá lyairó l szóló 155/2017.(Vl.15.) Korm.rende let (továbbiakban: Korm.rendelet) 2.§ (5) 

bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója - amennyiben a pályázati 

eljárás 2022. június 30. napjáig nem záru l le - 2022. július l. napjától az új vezető kinevezéséig a jelenlegi 

igazgatót, Szabó Dénest bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. 

Határidő : 2022. június 30. 

Felelős: Dr. Kovács Ferenc polgármester 

Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 

Erről értesülnek: 

1.) A Közgyűlés tagjai 

k.m.f. 

Dr. Szemán Sándor 

címzetes főjegyző 

2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
3.) Nyíregyházi Cantemus Kórus 



Melléklet a 172/2021. (Xl. 18.) számú határozathoz 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.), az előadó-művészeti 
szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól 

szóló 155/2017.{Vl.15.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet), a Munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi 1. törvény (továbbiakban: Mt.) előírásainak megfelelően pályázatot hirdet a Nyíregyházi Cantemus 
Kórus (4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.) vezetői munkakörének betöltésére. 

A Nyíregyházi Cantemus Kórus Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában álló előadó
művészeti szervezet. 

A Nyíregyházi Cantemus Kórus az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 7.§ (2) bekezdése szerint ESZ/136. számon 
nyilvántartásba vett, a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. 
(Vl.15.) EMMI rendelet szerint nemzeti minősítésű zeneművészeti szervezet, művészeti tevékenységének 
jellege szerint Énekkar. 

A vezetői munkakör betöltésével járó feladatok: 

1. A Nyíregyházi Cantemus Kórus művészeti programjának kidolgozása az Emtv. szerinti nemzeti 
minősítéshez jogszabályban meghatározott néző- és előadásszám, valamint egyéb művészeti 

elvárások és az intézmény által vállalt előadó-művészeti szolgáltatások teljesítése mellett - a 
fenntartói megállapodásban rögzítettek szerint az alábbi szakmai-minőségi szempontok alapján az 
alábbiak: 

évadonként legalább 40 hangversenyt tart és teljesíti a jogszabályban előírt fizető nézőszámot, 
kiemelten kezeli a klasszikus nemzeti zenei repertoár egyes darabjainak műsoron tartását, 
évadonként legalább két klasszikus magyar énekkari művet bérletsorozataiban műsorra tűz, 
évadonként legalább egy kortárs magyar zeneművet ősbemutatóként műsorra tűz, elősegíti a 
kortárs magyar zeneművek létrehozását és bemutatását, 
évadonként legalább két, különböző korosztálynak szóló, gyermek és ifjúsági produkciót mutat 
be, kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztály zene és művészetszerető fiatalokká 
nevelésére, az előadásokat professzionális zenei nevelési tevékenységgel egészíti ki, 
közönségkapcsolatok folyamatos erősítése, professzionális külső és belső kommunikáció, új 
közönségrétegek kineveléséről és bevonásáról gondoskodik, 
évadonként legalább öt székhelyen kívüli, magyarországi koncert megvalósítása, 
folyamatosan jelen van a nemzetközi zenei életben, képviselve és népszerűsítve a magyar 
kultúrát, nemzetközi szakmai-művészi kapcsolatrendszert alakít ki és tart fenn, a hazai szakmai 
munka nemzetközi művészeti életbe való integrálása és folyamatos közvetítése érdekében, 
a helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való 
kapcsolatépítés, 
jelentős eseményekhez, jeles napokhoz, évfordulókhoz történő kapcsolódás. 



2. Az intézmény 2021. évi költségvetésének előirányzatai: 

állami támogatás: 
önkormányzati támogatás: 
működési bevétel: 

133.290.000,- Ft 
30.000.000,- Ft 
33.548.000,- Ft 

3. Az intézmény szervezeti, vezetési, működési feltételeinek megvalósítása: 
az alapító okiratban, közszolgáltatási szerződésben, fenntartói megállapodásban rögzített 
feladatok ellátása, 
az intézmény szakszerű és jogszabályoknak megfelelő működtetése, 
az intézmény versenyképességének növelése, költségvetésének betartása, 
az intézmény eddig elért sikereinek folytatása . 

A vezetői munkakör betöltésének feltételei: 
Az Emtv. 40. §-a és a Korm. rendelet 8. §-a alapján 
szakirányú felsőfokú végzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy 
közgazdász szakképzettség), 
legalább ötéves szakmai gyakorlat (valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet 
alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő) vagy legalább 
hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat (valamely előadó

művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben vagy e feladatkörben 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő). 

A munkakör betöltésének időtartama: 
A vezetői munkakör betöltésére 2022. július 1. - 2027. június 30. tartó munkaviszony keretében kerül 
sor. 

Bérezés és egyéb juttatások: 
A munkabér a felek közötti megállapodás, illetve a munka törvénykönyvérő l szóló 2012. évi 1. törvény 
(a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alapján kerül 
megállapításra, továbbá az Emtv. 39/ A.§ és 41.§ (3) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak. 

A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai önéletrajzot, 
a végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát, 
a szakmai gyakorlat igazolását, 
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a kikérésről szóló 
f e la dóvevé nyt, 
öt éves időtartamra szóló az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a pályázó által 
megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepciót, az évadra vonatkozó szakmai 
elképzeléseket és terveket, 
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 és annak feltételeiről a munkáltató dönt.), 

nyilatkozatot, a 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, 
nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyüket érintő napirendi pont 
tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést tartson, 
a Korm.rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján a benyújtott pályázat tartalmát- ide nem értve a 
személyes adatokat - a kinevezési jogkör gyakorlója a helyben szokásos módon közölheti 

harmadik személlyel. A pályázó sikeres pályázata a pályázat benyújtásakor megtett előzetes 
nyilatkozata alapján nyilvánosságra kerül. 
nyilatkozat a benyújtott dokumentumok hitelességéről, a referenciaként megjelölt természetes 
vagy jogi személyektől aláírt ajánlólevél szükséges. 

A pályázati felhívás közzététele: www.kormany.hu 

Benyújtási határidő: A közzétételtől számított 30 munkanap. 

A pályázat benyújtásának módja: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve személyesen, zárt borítékban kell benyújtani. 
Munkanapokon hétfőtől - csütörtökig 8.00-16.00 óra között, pénteken 8.00-14 óráig. A borítékra kérjük 
ráírni: „Pályázat a Nyíregyházi Cantemus Kórus vezetői munkakörének betöltésére". Cím: 4400 
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Kulturális Osztályától (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) személyesen, illetve telefonon a 06-42/524-
524/535.m. telefonszámon. 

Az elbírálás módja, határideje: Az érvényes pályázatokat benyújtó jelölteket a benyújtási határidőt követő 
30 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg, a pályázatok elbírálásának részletes rendjét a Korm.rendelet 
5-6. §-ai szabályozzák. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a munkakör betöltéséről a szakmai 
bizottság ülését követő ülésén dönt. A döntésről a pályázat kiírója értesíti a pályázókat és a döntést közzéteszi 
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján, a www.nyiregyhaza.hu oldalon. A pályázat 
kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 


