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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

283/2021. (IV. 23.) kgy. határozata 

az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatói munkakörének ellátására 

meghirdetett pályázati eljárás eredményének megállapítására 
 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-

2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án 

hatályba lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította 

a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint "Veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 

feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti."; 

d) Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 

szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 39-41. §-ai alapján 

a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet vezetőjével legfeljebb 5 év 

időtartamú munkaviszonyt kell létesíteni. A vezetői feladatok ellátására pályázatot kell 

kiírni, a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kell felkérni. A pályázati 

eljárásra, a munkakör betöltésének feltételeire az előadó-művészeti szervezet 

vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének 

szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) előírásait 

kell alkalmazni.  

e) Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar (a továbbiakban: Intézmény) igazgatói 

munkakörének ellátására vonatkozó pályázati eljárás a 329/2020. (XII. 18.) kgy. 

határozatban foglaltak szerint eredménytelenül zárult. A 350/2020. (XII. 22.) kgy. 

határozat alapján – a Vhr. előírásai figyelembevételével – az igazgatói feladatokat az új 
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igazgató kinevezéséig tartó határozott időtartamra, várhatóan 2021. április 30. napjáig 

Major István József igazgató látja el.  

f) A Vhr. 6. § (6) bekezdése alapján a 41/2021. (II. 1.) kgy. határozattal a pályázati eljárás 

ismételten elindult, a pályázati felhívás az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján 

2021. február 9. napján jelent meg. A pályázatok benyújtásának határideje 2021. 

március 24. volt.  

g) A Vhr. 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a miniszter, az előadó-művészeti 

bizottság, az Intézmény alkalmazottai által választott munkavállaló, a Magyar 

Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete és a fenntartó képviselőiből álló 

szakmai bizottság hallgatja meg a pályázókat. A Vhr. 5. §-a határozza meg a szakmai 

bizottság ülésének és a vélemény kialakításának szabályait. A pályázatok 

véleményezése a pályázók személyes meghallgatását követően, pályázatonként történt, 

a pályázatok támogatottságára vonatkozó szavazás és összegző vélemény 

megfogalmazása keretében. A jogszabályi előírás alapján támogatottnak azt a 

pályázatot kell tekinteni, amely a jelen levő bizottsági tagok többségének támogató 

szavazatát megkapta. A szakmai bizottság az összegző véleményt a szavazás részletes 

eredményével együtt ismerteti a döntéshozóval. 

h) A Vhr. 6. §-ának rendelkezései szerint a munkakör betöltéséről – a szakmai bizottság 

véleményét is mérlegelve – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A döntést a szakmai 

bizottság összegző véleményével és a szavazás részletes eredményével együtt a helyben 

szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A kinevezési jogkör gyakorlója a szakmai 

bizottság által nem támogatott pályázó kinevezésére vonatkozó döntését köteles 

megindokolni, az indokolást a döntéssel egyidejűleg nyilvánosságra kell hozni. 

i) A pályázati felhívásra az alábbi személyek nyújtottak be pályázatot (a pályázati felhívás 

5.1. pontjában a pályázati feltételek, az 5.3. pontjában a pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások kerültek meghatározásra):  

- Kardos István Norbert 

iskolai végzettsége és szakképzettsége: politológus (ELTE Állam- és Jogtudományi 

Kar), rendelkezik a pályázati felhívásban meghatározott mértékű szakmai 

gyakorlattal; 

- Major István József 

iskolai végzettsége és szakképzettsége: gordonka tanár (Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Főiskola), kamaraművész, gordonkaművész-, -tanár (Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Főiskola), rendelkezik a pályázati felhívásban meghatározott mértékű szakmai 

gyakorlattal; 

- Ruff Tamás 

iskolai végzettsége és szakképzettsége: trombitatanár (PTE Bárdos Lajos 

Zeneiskolai Tanárképző Intézete), fúvószenekari karnagy (PTE Művészeti Kar 

Fúvószenekari Karnagy Szaka), ének-zene tanár, karvezető (PTE Művészeti Kar), 

rendelkezik a pályázati felhívásban meghatározott mértékű szakmai gyakorlattal; 

 

Valamennyi pályázó határidőben nyújtotta be pályázatát, hozzájárult személyes 

adatainak kezeléséhez, hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolta büntetlen előéletét, 

vállalta vagyonnyilatkozat tételét, pályázatuk a felhívásban megjelölt formai 

előírásoknak megfelelt. Egyetlen pályázó sem kérte a személyét érintő előterjesztés zárt 

ülésen történő tárgyalását.  
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j) A szakmai bizottság 2021. április 19-én tartotta ülését, melynek során meghallgatta a 

pályázókat. A pályázatok támogatottságáról szóló szavazások során az alábbi eredmény 

és összegző vélemény született: 

 

pályázó neve 
támogató 

szavazat 

nem támogató 

szavazat 
tartózkodás 

Kardos István Norbert 0 6 3 

Major István József 0 6 3 

Ruff Tamás 8 0 1 

 

A szakmai bizottság Kardos István Norbert és Major István József pályázatát nem 

támogatja. A szakmai bizottság Ruff Tamás és művészeti kollégái pályázatát támogatja, 

ezzel együtt a bizottság több szakmai észrevételt is tett. Felhívja a pályázó figyelmét, 

hogy a Zenekarnak a munkáját két művészeti területen, a komolyzene és a kortárs zene 

területén kell kifejteni, az overcross nem külön művészeti terület. Felhívja a pályázó 

figyelmét arra is, hogy különös hangsúlyt fektessen az intézmény igazgatói feladatainak 

ellátására. Amennyiben nem szeretne szakítani a Honvédség Katonai Zenekar 

karmesteri feladataival, akkor erőteljesen kell, hogy a két munkakörben kapcsolatot 

találjon, figyelemmel arra, hogy a város képviseletében – mint önkormányzati 

fenntartású intézmény – az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatói feladatai – mind 

időben, mind energiában, mind szakmai hozzáértésben – nagyon nagy mértékű feladatot 

igényelnek. Az előző pályázati körhöz képest a szavazás eredménye főként a 

közreműködő szakemberek választásának köszönhető.  

 

k) Az d)-j) pontban foglaltak alapján szükséges a pályázati eljárás eredményéről a döntést 

meghozni.  

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – az alábbi döntést hozom: 

 

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatói feladatainak ellátásával – 2021. május 1. 

napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamú munkaszerződés keretében – 

megbízom Ruff Tamást.  

 

Az igazgatóval kötendő munkaszerződés főbb tartalmi elemei:  

a) a munkaviszony határozott időtartamú, 2021. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig 

terjed, 

b) munkakör: igazgató, 

c) alapbér havi bruttó 600.000 Ft,  

d) vezető állású munkavállaló, akinek munkarendje kötetlen, a munkaidő beosztását az 

igazgató maga állapítja meg az eredményes munkavégzés követelményeinek 

figyelembevételével. 

e) az igazgatói munkakörbe tartozó lényes feladatokat a pályázati felhívás 4. pontja 

tartalmazza.  

f) az összeférhetetlenség tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 211. §-ában és az Emtv. 41. § (2) bekezdésében meghatározott szabályok 
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irányadóak azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója az igazgatónak a Magyar 

Honvédséggel fennálló szerződéses katonai jogviszonyáról tudomással bír, azt nem 

tekinti az igazgatói munkakörrel összeférhetetlennek. Az igazgató az intézménynél a 

munkakörébe nem tartozó művészi, művészeti feladatot a munkáltató előzetes, írásbeli 

engedélyével, az igazgatói munkakörbe tartozó feladatok ellátásának veszélyeztetése 

nélkül végezhet.  

 

3.  

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs 

Főosztály bevonásával a döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

  Pápai Erzsébet főosztályvezető 

 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


