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GY6RI FILHARMoNIKUS ZENEKAR
SzERVE zETr ES nrux6opsr szAsAr_ yzAT

A

AlralANos

I.
RENDELKEZESEK

1. A szervezeti 6s mtikiid6si szabflyzat c6lja

Filharmonikus Zenekar (a tov6bbiakban: Zenekar) az allamhttztart6sr6l szolo 2011. evi
CXCV. torv6ny (a tov6bbiakban: Aht.). valamint az itllamhaztart6srol sz6lo torveny vegrehajt6s6r6l
rendelkezo 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Avr.) eloir6sai szerinti alapadatait.
alapfeladatait. szervezeti fblepitdset. mtikodesdnek es ir6nyit6s6nak rendszerdt 6s szab6lyait. az
alkalmazottak feladatait ds jogkordt. az inlezmeny szab6lyszeru gazd6lkod6s6nak biztosit6s6ra
vonatkozo szab6lyait a jelen Szervezeti es Mtikodesi Szab6lyzatban (a tov6bbiakban: SZMSZ)
loglalva az aldbbiak szerint allapftom meg.

A Gyori

1.1. A SZMSZ cdl.la. hogy meghat6rozza

az intdzmeny szervezeti fblepiteset. az intezmeny

mtikodds6nek belso rendjet. a ktilso kapcsolatait. annak erdekdben. hogy a jogszab6lyokban. es az
intezmeny alapit6 okirat6ban rogzftett cel- ds f-eladatrendszer megvalosithat6 legyen.

1.2.

AzSZMSZ hat6lya kiterjed:
. az inllzntdny vezetoire;

' az intezmeny al k a m azorti atr a. m un kav 6l al 6 i ra I
' az tnlezmdny szolgaltat6sait igenybe vevokre:
. az intdzmdnnyel egydb. v6llalkoz6si. rnegbizdsi iogviszonyban 6l16 m6s harmadik
I

I

szemdlyre.

1.3. Az intezmeny szamara jogszab6lyokban" testiileti dontdsekben megfbgalmazott feladat- ds
hat6skori. szervezeti es mukodesi eloirasokat jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevetelevel kell
alkalmazni.

2. AZ INTEZMENY ALAPADATAI

A koltsdgvettisi szerv neve: Gy6ri Filharmonikus Zenekar
Szekhelye: 9022 Gyor. Aradi vdrtanirk irtja 16.
Alapitasa: jogelod nelkiili alakul6s.'forzskonyvi ddtuma: 200 I . I I .30.
Hat6lyos alapit6i okirat kelte ds sz6m: 2020. december 11.: 3. - 611311112020.

A koltsdgvetesi szerv irirnyit6 szerve. szekhelye:
Gyor Megyei Jogr-r V6ros Onkormdny zardnak Kozgyirlese
9021 Gvor. V6rosh6z ter I .
A koltsegvetesi szerv f-enntarto szerve. szekhelye:
Gyor Megyei Jogri V6ros Onkornldnyzata
9021 Gvor. V6roshaz tdr 1.

Mirkodesi tertilete:
Gl'or l'6ros kozigazgatdsi terlilete. tovabb6 szerzodesekber-r meghatdrozott hazai es ktillbldi
hely'segek.

Sz6mlaszdrna:

11737007-16718304
1 67 1 8304-2-08
16718304-9001-322-08

Ad6sz6n-ra:

KSH statisztikai sz6mjele:
Torzskon;-vi azonosit6 szama'. 676 1 08

Az i.ntezmeny, szakagi besorol6sa es alapveto szakf-eladatai :
TEAOR: 9001 Eload6-mlivdszet
Allamh6ztartasi szakdgazati rend szerinti besorol6sa: 9001 00 Eloado-mtiveszet
Az intezmen_v web-lap.i a: u uu .gl'ft .hu
Azintezmen,\'az inform6ci6s onrendelkezesi .iogrol es az infbrmaci6szabads6grol sz6lo 2011. er,,i
CXII. tdn'en1' es a kozerdekti adatok elektronikus kdzzetetelere. az egyseges kozadatkereso
rendszerre. r'alarrint a kozponti jeg1'zek adattartalmara, az adatintegrdciora yonatkozo rdszletes
szab6lyokrol sz6lo 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6ltal elofft mtikodesi dokumentuntait es
adatait web-l apj dn kozzeleszi.

Az intezntenl,

e-mai I c ime : ol}ice{Dg1, tz. hu

Az lnlezmeny j ogszabdl i, ban me ghat6ro zott kozfe I adata :
A helf i onkorm6nl'zatok es szen'eik. a koztdrsasagi megbizottak. valamint egyes centr6lis
aldrendeltsegti szen'ek feladat- es hatdskoreirol sz6l6 I 991 . e',,i XX. tv torveny. valamint az eloadomtiveszeti szervezetek tamogat6siir6l ds saj6tos loglalkoztatdsi szabal.vairol szo16 2008. evi XCIX.
tdrveny (a tovdbbiakban: Emtv.) alapjdn ellatand6 kozf.eladata:
Zenei eload6-mrivdszeti tevekenyseg vegzese. amel;- apolja es fejleszti a t6rsadalom kultur6lis.
szellen-ri allapotiit. a zenemuveszeti kultirriit. ezitltal a t6rsadalmi onismeretet ds szolidaritdst.
elosegiti az europai ds ezen belril kiilonosen a magyar kultur6lis emlekezet fenntart6s6t.
Ennek drdekeben azintezmer-rv fbladata eloado-mrir,,eszet ertekeinek gyarapitdsa. az eload6soknak a
kozonseg szeles retegeihez valo eljuttat6sa. a gy'ermek- es ifjris6gi koroszt6ly eload6-mriveszetekre
fogekonnl'6 nevelesenek elomozdit6sa. a hazai eloado-mti'u'dszet nemzetkozi jelenletenek
elosegitese. a hatdron tuli magyar kultrira 6poliisa. ahazai nemzeti ds etlikai kisebbsegek mtivdszeti
elete kibontakoz6s6nak segitese.
Pecsetiei:

.
.

kor alakf. kozepen a Magyarorsz6g cintere. felirata:
GYORI FILHARMONIKUS ZENEKAR - GY6R
teglalap alakri. f'elirata:
Gy,'ori Fi lharmonikus Zenekar
9021 G-vor. Aradi verranr,ik irtia 16.
Banksz6ml aszam'.

.
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37 007 -1 67 1 8304

Adoszam: I 671 8304-2-08
teglalap alaku. felirata:
G1'ori Fi lharmonikus Zenekar
9021 G1.or. Aradi vir-tan[rk titia 16.
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3. AZ INTEZMENY JOGALLASA

jogi

szemdly.
AZenekar az Emtv. vonatkoz6 rendelkezdsei alapj6n az eload6-mtivdszeti tilamigazgat6si szerv 6ltal
ny i l v6ntart6sba vett. onkorm6r'ry zati fen ntart6sir e l oado-mtivd szeti szerv ezet.
Meghatdrozott gazddlkod6si f-eladatait a Kultur6lis PdnzLigyi-Gazdasiigi Szolg6ltat6 Kozpont (9022
0n6116

Gyor. Czuczor Gergely utca 7.). mint az Onkorm6nyzat irdnyitoi jogkor6be lartozo koltsdgvetdsi
szerv latja el ktilon munkamegoszt6si meg6llapod6sban foglalt feltetelek szerint. melyek
me ghat6roz zdk

a feladatme go szt6s es

fe I e I o ssd gv 6l I al 6s

szab6lyait.

.logi szemdlyisegu szervezeti egysege nincs.

1. AZ INTEZMENY FELADATAI ES HATASKORE
4.1 .

Allamh lzlartdsi szakagazati besorol6sa: 9001 00 Eloado-rntiveszet

4.2. Szakmai alaptev6kenyseg korm6nyzati funkcio szerinti megf eloldse:
082030 Mtivdszeti tevdkenysdgek (kivdve : szinhdz)
A Zenekar alaptevdkenysegen tuli v6llalkozasi tevdkenysdget nem fblytat.

4.3. Illetekessege. mrlikoddsi kore: Gyor Megyei Jogir V6ros kozigazgatdsi tertilete ds ktilon
me96llapoddsokban meghat6rozott helysegek.
4.4. Az intdzmdny egylittmtikodik:
a) a f'enntar16 szervdvel. valamint annak szakrnailag illetdkes szervezeti egysdgeivel;
b) a szakminisztdriummal. az eloado-miivdszeti szervezetek mr'rkodds6vel osszefiiggo
kozrgazgal6si hatos6gi ds szolg6ltatasi f-eladatokat ellato szervvel. hazai es ktilfbldi eloadomtivdszeti intezmenyekkel es szervezetekkel:
c) Gyor-Moson-sopron megye meghat6rozo kultur6lis ds oktat6si intezmdnyeivel;
d) azorszdgos ds helyi szakmai es erdekkdpviseleti szervekkel:
e) minden olyan intdzmdnnyel. hat6saggal. amelyek a Zenekar mtikoddsdvel kapcsolatban
valamilyen hatdskdrrel birnak:
f) minden olyan egyeb" itt fel nem sorolt szervezettel. amelyekkel az egytittmukodes az
intezmeny hatekony' rn(rkodesdt elosegiti.
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II.
A KoLTSEGVETESI szERV szERvEZETI FElEpirpsp
Szerr''ezeti tblepitdsenek vazlatat. a szakmailag ds fr-rnkcionalisan elkiiloni.ilt szen,ezeti egysegeit.
azok kapcsolati rer,dszeret es a szervezeti eg1'segekben fbglalkoztatottak letszarnat az l. szttmi
fiig

ge

I

dk tafi.alntazza (organo gram

).

l. Szen'ezeti egys6gek
a) Igazgato

- Titk6rsdgvezero
- Igazgatiisi asszisztens
- Marketingkoordin6tor. programs zert,ez6
b) Igazgatohel),ettes (zenekar - mr,iszaki tertilet)
- koncefimesterek
- szolamvezetok
- sz6l6 hangszeres mtiveszek
- zenekari mriveszek
- rigyelo
- zenekari altisztek
c) Gazdasiigi csoport
- gazdasagi csopofivezeto
- gazdasiigi es munkaligl,i referens
- jegy,penzt6ros. kozonsdgkapcsolati tigl,.irrtdzo
- gazdas6gi tigl,intdzo. koordin6tor

2. Azint8zm6nl'vezet6inek, munkavdlla16inak foglalkoztatrisi jogviszonl,ai, feladataik
hat:lsktireik

6s

2.1 . A koltsegvetesi szen' vezetojenek megbiz6si

rendje: azigazgaro a munka torvdnyk6ni,'verol szolo
2012. evi I. torveny (a tovabbiakban: Mt.) hat6ly'a al6rartoz6 jogviszonyban foglalkoztatott vezeto.
Gyor Megy'ei .logri V6ros Onkorm6nl'zatinak Kozgytilese piiy,6zati eli6rds lefol.vtatasdvalbizzameg
az Emtv.. valamint annak vdgrehajt6s6rol rendelkezo jogszaball,'okban fbglaltak szerint.
A 'n'ezeto megbiz6sa legfeljebb 5 er,' hat6rozott idotafiamra szol. A vezeto felett a munk6ltat6ijogokat
- az egl'db nlunkaltatoi jogok kir,'etelevel - a K6zg,vtiles. az egy eb ntunk6ltatoijogokat a polg6rmester
gvakorolia a Magyarorszdg l-rely'i onkorn'rany'zatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (a
tov6bbiakban: Motv. ) szerint.

2.2.lgazgalo
A Munkav6llalo felett

a munk6ltatoijogokat - az eg1'eb munkaltat6ijogok kiveteldvel
JogLi V6ros Onkorm6ny zatanak Kozg1.riIese gl,akoioIia.

-

Gyor Megl,ei

Az egy'db munk6ltatoi.iogokat az Mot'n,.67.S t1) bek. g) pontja alapjdn G1,or Megyei Jogir V6ros
polg6rmestere 91'akorol i a.
A ntunkultutoi iogkort g,ukorlri Gt'or .lleg:,,ei Jogti I'ci t' o s ( )n kornt dny,zu I anu k Koz 9y fi I d s c
- megv6laszlja az intezmenl, igazgatoj6t. illetve dont a vezetoi jogviszonl, megszt.intetesercil:
- osszefirhetetlenseget 6llapithat r-neg:
l
u1

;

:
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- meg6llapitja az igazgato kezdo szemdlyi beret:
- munkaviszonyb6l szarmazo kotelezettseg vdtkes megszegdse eseten az ML 56. $-a rendelkezesei
alapj6n a jelen Munkaszerzodds 1. sz6n'rti melldkleteben meghat6rozottak szerint gyakorolja jogkordt.
b) Az egyib mttnktiltut|i jogkt;r gyukorkisu tekintetiben ktildnd.sen, de nem kiziirolug Gy6r Megyei
,Iogti Vdros )nkormdnyzcrtcinuk polgdrme,sIere :
- kiadja:
. azigazgat6 munkakori lefr6sft;
. a prdmiumfbladat teljesitdsigazollsitt ds engeddlyezi a prdmiunt kifizetesdt;
- engedelyezi:
. a ktilfoldi kikiildetest es annak koltsegelsz6molasdt;
. nem jogszab6lyon alapr,r16 szemdlyi ber vtitozirsa esetdn azigazgato bdrenek m6dosit6s6t;
. szolg6lati cdlra saj6t gdpkocsi haszn6lat6t es annak koltsdgelszarnol6s6t;
. tov6bbi munkavdgzesre ir6nyul6 jogviszony ldtesitesdt es arra ir6nyulo rnegbizdsi szerzodes
megkotdsdt:

'ajutalmaz6st:

. fizetds nelkLili szabads6g igenybevetelet:
. tanulmdnyi szerzodds megkotesdt:
o a nem

jogszab6lyi kotelezettsegen alapulo kdpzesben. tov6bbkepzdsben valo reszvdtelt;

- munkaviszonybol szarmazo kotelezettsdg vetkes megszegese esetdn az Mt. 56. $-a rendelkezdsei
alapj6n a jelen Munkaszerzodds 1. sz6mir melldkleteben meghat6rozottak szerint gyakorolf a a
iogkoret.

eflib ntunkultutoi

.iogkor g.vukorltistinuk ^yortin u Polgurmesler Hivatul szukmoi ./eliigy-eletet
ellcitrj szervezeti eg,s'iglnek t,czet(iie u polgtirmestert negilletd munktiltut6i .jrtgok kt;ziil
kiurlmtinyozzu uz intdzmdnl' vezel(ije lekinte16ben :
. a jogszab6lyi eloir6sbol adodo. a polgarmester altal elozetesen jov6hagyott elorel6p6st.
. a p6tlekalap-v6ltozast.
. a halarozott idej u kereset-kiegdszitest.
. a f-rzetett szabads6g kiveteldt:
. a belf-oldi kiklildetist:
. a fizetesi eloleg f-elvetelet. valamint
. az egydb beren kiviili szemelyijuttat6sok (pl. caf-etdria. munkaruha. beiskol6z6si tamogat6s, segely
stb.) kif-rzetesdt
Biztositja az egyes szervezeti egysegek munk6j6hoz szi"iksdges rnukodesi f-eltdteleket. osszehangolja
azok mtikoddset. A fblyamatos es stabil gazddlkod6s biztosit6sa drdekdben a gazdasdgi csoportvezeto
nti6n rendszeresen ellenorzi azinlezmeny rdszdre j6vahagyotlelotrimyzatok fblhasznalasat.
c) Az

2.3. Beoszt6sanak ds munkakordnek tarlalma (fbladata. tevdkenysegi kore):
a) Az igazgato altal6nos f-eladatai:

Azigazgat6ja egyszemdll,i. teljes korLi f-elelos vezetoje az Alapito okiratban n'reghat6rozott f-eladatra
letrehozott intezntdn-vnek. a f-eladatell6t6shoz biztositott onkorm6nyzati vagyon haszn6lat6nak es
rnegorzdsenek.
b) Az inlez

az Ahl ..8. A koltsegvetdsi szerv szervezete. mLikoddse ds kepviselete'' fejezeteben eloirtak
teljesitdseert. ennek kereteben ktilonosen:
- a koltsegvetesi szerv vagyonkezeldsebe. haszndlat6ba adott vagyon rendeltetdsszerti
igenybeveteleert.
- az alapito okiratban eloirt tevekenysegek jogszab6lyokban meghatdrozott kcivetelmdnyeknek
megf'elelo ell6t6saert;

.':--
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- a kdltsdgvetdsi szerv gazd6lkodas6ban a szakmai

a

hatekonys6g es

gazdasagoss6g

kovetelmerryeinek err,dny,esitdseert:

- a

ten'ezdsi. besz6mol6si. inform6cioszolgaltatasi kdtelezettseg teljesiteseerl. annak

telj essegdert es hitelessegddr-t:

- a gazdrilkodasi lehetosegek es a kotelezettsegek osszhangjaert. az intezrndnyi sz6mviteli
rendeft:
- a folvarnatba epitett. elozetes es ut6lagos vezetoi ellenorzes. valamint a belso ellenorzes
megszervezeseert ds hatekon;- mukodeseeft. az ellenorzesek beszdrnol6si kotelezettsegenek
teljesitdseerl:
'azMr. r,'ezetokre ervenyes szab6lyai szerint megkotott munkaszerzodesdben foglalt kotelezettsdgei
maradektalan teljesiteseert. kotelmei betar-t6sdert:
' az Emtv.-ben loglalt. az igazgat6 f'eladat- es hat6skcjrdbe tarlozo adatszolgdltat6sok. feladatok es
feltetelek tel i esiteseert:
'a..nemzeti eload6-mriveszeti szervezet" minosites eldresehez es megorzdsehez sztikseges n'rtikodesi
nrutatok telj esf teseert :
. azirfidzmeny, jog- es szakszerri mrikddtetesdert.
'a jogszab6ll'okban meghat6rozottak szerinti penztigf i. sz6rlviteli es gazdasdgi f.eladatok ellatiisaert.
' a fenntart6 altal sajiit hataskorben hozott rendeletek es hat6rozatok betartds6erl es vegrehajt6s6ert:
' a nlunkavegzeshez sziikseges. jogszab6ly,okban meghat6rozott munkakdrtilmenyek.
munkafeltdtelek ds -eszkozok biztositas6ert:
' az intdzmenl'mtikodtetes iogszaball'okban. illetve belso szabaly'zatokban meghatiirozott eliarasi
szabdll'ainak ntaradektalan ervenl're j uttat6s6ert:
'a vezetoi ptiydzatihan foglalt. a kozgl'tiles 6ltal azigazgatoi kinevezesevel egl.idejirleg elfogadott
n'rtiveszeti. intezrnenvutikddtetesi es -szerr,'ezdsi koncepcio megval6sit6saert. a folyarnatosan magas
szinvonalti mtivdszi munk6erl az eves koltsegvetesi keretek kozott:
' r'alamennvi. az intezmenv kiadtis6ban megielentetett informacios ds rekldmanl'agert.
kiadvanyokert:
' az tntezntenl'ben keletkezett iratok iktat6si es iratt6rozasi rendjdnek kialakitas6erl. az iratok
megorzeseert. kezeleseert. selejtezeseefi. e terlileten Gyor Megy'ei Jogf Vdros Levelt6r6val r,,al6
e91,iittmrikodesdrt.
c) Az intdzmen.v ieazgato-ia koteles:
' az int€zmen,v jogszab6ll'okban eloirl rntikcjddsi szab6,l1'zatait elkdsziteni. azokat folyamatosar-r
karbantafiani. az onkormdnyzatnakjol,ahagy,asra beny,ujtani es fblLilvizsgalatuk teljesiteserol dvente
novenlber 30. napig jelentest adni a f-er-rntart6 szakrTrailag illetdkes szerr,,ezeti egysdge vezetojdnek:
' a dolgoz6k munkakdri leiriis6t elkdsziteni. aktualiziilni. a jogszabrily.okban eloirt szemely,i
nlilr'6ntartdsokat vezetni. munka- ds trizvedelmi oktatasukat megszervezni. tizem-egeszsegiigl,i
el l6t6sukrol gondoskodni :
' munkaiiit politikai semlegesseggel. mindenkor a torvenl,'eknek ds vonatkoz6 jogszaball,,oknak
nlegfeleloen. szakrnai es szemell'es partatlansaggal. korszerli szakmai ismeretek alkalmaziis6'ual
r',egezni:

'gondoskodni szabads6ga. rnunkavegzesben valo akadalyoztat6sa. egydb tarlos t6vollete esetdn a
vezetoi f-eladatok es jogkorok hell'ettesitesi rend szerinti fbl1'amatos ell6ttat6sarol. az intdzmeny
kepviseleterol. a gazdas6gi. mr"iveszeti es eg1'eb szakmai ter,,ekenvsegek folyan-ratos biztosit6sdr6l:
' a fenntarr6. illetve a saj6t n-runkaltatoi jogkorebe tafiozok fig1,'elmdt felhivni minden ol1,an
intezkedesre. jelensdgre. cselekmeny're. amely kozerdeket vag)' szakmai drdeket serl:
'tor'6bbi ntunkavdgzdsre ir6n1'ulo munkaszerzodes. \,agt' az intezmeny'tevdkenysegi korevel azonos
ter,'ekenl,segi korti v6llalkozasban valo reszvetel eseten az osszeferhetetlensegi jogszabalyoknak
megf-eleloen eljiirni ugy sajat szemelyet" mint a munk6ltatoijogkorebe tartozokat illetoen:
' tartozkodni minden ol1'an magatartastol. amelh'el jogellenesen h6tr6nyos kovetkezmdnyeket
idezlret elo az onkorm6nl'zarra. az intezmen,vre vag)' m6s szemdll,ekre hat6an:
i

(--

.

betartani a szemdlyes adatok vedelmerol ds a kozerdeku adatok nyilv6nossagra hozatalarol szolo
hatiilyos torvdny rendelkezeseit. a hivatali es a szol96lati titkot megoriznit
. r6szt venni meghiv6s alapj6n az intezmdnyvezetoi erlekezleteken. akaddlyoztatdsa eseten
helyettesitesdrol gondoskodni ;
. az inrezmdny tevdkenysegerol naprak6sz inlorm6ci6val rendelkezni' ' az intezmeny gazd6lkod6si
es szemelyzeti tevekenysdgdnek igazgatoi hat6skcjrbe larltozo teendoit ell6tni (pl. al6ir6sok.
ellenj egyzesek" szerzod6skotesek stb. )t

. betartani

ttizvedehni szab6lyokat. gondoskodni a kotelezo erintdsvddelmi.
szinhdztechnikai, kozegdszsdgtigyi ds egydb hat6s6gi engeddlyek beszerzeserol:
. rendkiviili esemenyeket halad6ktalanul a f-enntarto tudom6sdra hozni. kiilonds tekintettel betoresre"
lop6sra. munkakorben tortent jelentos ertek(r k6rokoz6sra. viz. elektromos 6ram. tiz okozta
k6resemenyekre. mindennemr-i iizemi balesetre. az intezmeny feladatell6tAsAt tafiosan akad6lyozo
koriilmdnyekre;
. a kepviselo-testtilet es annak szervei - intezmdnyere vonatkozo - dontdseit vegrehajtani:
. a jogszab6lyokban. illetve belso szab6lyzatokban meghatarozott erdekkepviseleti szervezeteket
letrehozni. resziikre a mLikoddsi f-eltdteleiket ds jogosults69okat biztositani (szakszervezet"
foglalkoztatotti erdekkepviselet" mrivcszeti tan6cs stb.):
es betartatni a munka- es

d) Az intezmeny igazgat6-ia jogosult:
. az intdzmdny alkalm azottai f'elett a munk6ltat6i jogkor gyakorlasara;
. azlltala vezetett intezmeny teljes korri kepviseletere;
. a szdmviteli jogszab6lyok ds koltsegvetdsi eloirdnyzatok betart6sa rnellett penziigyi-gazdasagi
utasit6sokat kiadni. kotelezettsegeket vallalni. teljesitdsigazol6sokat kiallitani. d6nteseket meghozni;
. az onkormtnyzati ds belso intezmenyi szabalyzalok betarl6s6val Cimeket" ..orokos tag" elismerdst.
saj6t intdzrndnyi elismero diiat adom6nyozni. helyi ds orsz6gos elismeresekre. dijakra javaslatot tenni.
e) Az igazgato szakteriileti f-eladatai:
. tervezi" szervezi. ellenorzi es drtdkeli azinlezmeriy munk6j6t;
. az intezmdny munkaterve. illetve dvadra sz6lo eload6sterve alapj6n gondoskodik a megvalosit6s
optimal i s szemdly i. t6rgy i. valami nt modszertan i f-elteteleinek megteremtdserol :
. elozetesen kidolgoztatja es jov6hagyja a koncertek teteles koltsdgvetdset. mely kiterjed a mtisorterv
figyelembeveteldvel a bevetelek megtervezesere is. a tdnyleges adatok ismereteben ut6lagos
el

sz6mol6st keszittet:

. dves besz6molot" statisztikat keszft azeloirt hataridokre;
. szervezi azinrezmeny rigyl'iteli munkajat a mindenkor ervenyes jogszab6lyok szerint;
. gondoskodik a kovetkezo evi koltsdgvetesi tervezet hat6ridore tortdno elkdsziteserol:
.

koltsegvetes elfogad6s6t kovetoen gondoskodik az eloiranyzatok teliesiteserol. figyelemrnel kiseri
az intezmeny kdltsegvetesi hell'zetet ;
. elkeszitteti a kdszletek nyilvantarlas6t. lelt6roz6sukat:
. gondoskodik a bersz6mfejtessel. bdrgazddlkodassal kapcsolatos feladatok ell6ttat6s6r6l;
a

. a belso ellenorzes lapaszlalalait figyelemrnel

kfseri. sztikseg szerint azonnal intdzkedik

a

hi6nyoss6gok. illetve szab6lytalans6gok me-{sziintetese drdekdben. intdzkedeseirol ir6sos feljegyzdst
keszit. ellenorzi utasit6sainak vdgrehajt6s6t;
. a feladatelldt6s folyamatossdga drdekeben megtafila az SZMSZ-ben meghat6rozott szakmai es
vezeto i erlekezleteket:
. elkesziti az evadok musortervdt. mr-iveszeti koncepciot dolgoz ki" meghatarozza a bemutat6sra
keriilo mr.iveket. kidolgozza a t6rsulat fejlesztesi tervdt:
. kiieloli. illetve felkdri a koncerleken kozremtikodo mirveszeket:
. ertekeli es elemzi a konceflek ml'rveszi szinvonal6t" a kozremukddok tel.iesitmdnydt;
. ddnt a tarsulat nemzetkozi kapcsolatairol. hazai kozonse-u- es t6rsadalmi. tovabb6 tizleti
kapcsolatairol:
. egyiittmlik6dik a v6ros eloado-mtiveszeti intezmenyeivel. melyekkel koordinalia tevekenyseget;
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figvelenrmel kiseri a helyi es orszdgos pii,t,tvati felhivasokat. tdrekszik a pdlyazati t6mogat6sok

elnyeresere:

'

felkerdsre kozremrikodik

az 6nkorm6n1'zat altal

rendezett nagl,rendezvdny,ek szakmai

elokesziteseben es lebonyolitds6ban:

'

munkamegoszt6si megallapod6s alapidn egyLittmrikcidik
Szolgaltato K6zponttal.

I

a

Kultur6lis Penziigf i-Gazdasagi

zgatoval szem
tt-al'ezetoio6l
iir6s6ban eloirt - szakmai kov
vek:
a mlir,'eszeti evadok produkcioi iiltal a zeneml'rveszet g1,ori hagl'om6n1'ainak niegorzdse. apol6sa es

tovabbf-e.jIesztese:

. a mtir.dszeti munka szinvonal6nak megorzdse

es tovilbbi emeldse;
az inteznteny kozonsegkapcsolatainak 6pol6sa. tdreked'n,e a latogatotts6g noveldserel
' a tarsulat mtivdszeti munkaj6ban rejlo kulturdlis turisztikai lehetosegek kihasznalasa. hazai es
kiill-6ldi mliveszeti sikerekkel hozztlixulits G1,or ismertsegdnek es elismertsegenek tov6bbi
emeldsehez:
' aziranyir6iiogokat gyakorlo onkorm6nyzat felkerdse szerint kdzremr-ikddes a v6ros kultur6lis eletet
reprezent6lo programok es f-esztir'6lok. l'alarnint t6rsn'rtil'dszeti rendezvenvek megvalosit6saban:
' a gvermek es ifiits6gi koroszt6h'ok zenei eloado-mi.ir.,eszeti elmenl,'ekre fogekonl, befogadoyri
ne'u'elesenek elosegitdse. kori.ikben kiemelten a zene kilejezesi eszkcjzeinek megismertetdse es
ndpszertisitese:
' az 6nkormdnl"zattal kozos. illetve egyeztetett eg1'tittmtikodes hazai es nemzetkozi kultur6lis
intezmenyekkel. Gyor testverv6rosaival. szakmai szervezetekkel:
. a zenemriveszeti ut6npotlas nevelesdnek szakmai segitese:
'torekvds a f'enntartoi forrdsokat kiegdszito pitlS,azati es szponzori t6mogat6sok hatekony no'n,elesdre:
' a kdltsegvetesi t6ntogatdsok. bevetelek es eg1,eb forrdsok mdfieket figvelembe vevo intezmenyi
gazdalkod6s. letsz6mgazdalkodas.

'

2.4. A hel,vettesftes rendie

Az intezmeny igazgat6j tt az igazgatohelyettes teljes jogkorrel
g,vakorkis:it is

Az

- helyettesiti.
igazgato t6l'ollete eseten

a hell'ettesitest a

-

beleerrve a munk6ltat6i jogok

gazdastryi csopoft \'ezetojdnek ellenjegyzesevel

-uyakorolja.

Az igazgato es az igazgatohell'ettes egvlittes akad6lr,,oztatdsa vag), tartos t6vollete"
6sszeferhetetlenseg fer-rndllasa. az igazgatoi es az igazgatohelyettesi 6ll6shelyek egl,idejri
betoltetlensege esetdn az igazgalot teljes.iogkorrel - beleerl'u'e a munk6ltatoi jogok gyakorl6sdt is
azon szakalkalmazott hell'ettesiti. akinek ez a ntunkakcjri leiras6ban szerepel.
2.5. Az utasft6si jog gy.akorltsa az intezmenl,ben:
a) azigazgato az intezmenl'minden dolgozojara kiter.iedo. altal6nos (szakmai es penztigl,.i) utasit6si
ioggal rendelkezik:
b) az igazgatohel),'ettes az intezmenl' minden dolgoz6jara kiterjedo szakmai utasitdsi joggal
rendelkezik . az igazgato akadrill,'o ztatdsa esetdn. helyettesito feladatkdrdben 6ltal6nos utasit6sijoggal
rendelkezik:
c) az igazgato es az igazgatoliel.vettes eg-vtittes akaddlyoztat6sa vag), tart6s t6r,'ollete.
osszefdrhetetlenseg fenn6llasa. az igazgatoi es az igazgatohelvettesi 6ll6shel,vek eg_videjri
betoltetlerrsege eseten az igazgato hel,vettesfteset ell6t6 szakalkalmazott ah.alilnos utasit6si joggal
rendelkezik.
2.6 lgazgatoi asszisztens
Az igazgat6 adminisztrativ munkatiirsa. a Zenekar mtiveszeti tevekeny'sdgevel kapcsolatos egyes
operativ feladatok vegrehajtoj a. Az igazgat6 nevezi ki.
_-

<::_.

Feladata:

Az angol nyelvteriileten levelezes. szerzodeskotes bonyolit6sa azigazgato utasit6sa szerint.
Azigazgat6 utasitdsai szerint kapcsolatot tart a zenekar felldpdseinek szervezoivel,
Kozremukodik a programszervezdsben" programkia.j6nl6sokban. PR-anyagok
elokeszitesdben. elkdszittetesdben.
Szakmai besz6mol6k kdszitdse. nyilvdntart6sok alapi6n
Elkesziti havi nyitvatart6si rendet.
A Zenekar ktilfl6ldi turndit szervezds6ben reszt vesz. alkalmankent elkisdri aZenekart

Kapcsolattart6s a szponzorokkal
Segiti azintezmeny rnarketing. rekl6m- es kommunikaci6s (PR) tevekenysdg6t.
Reszt vesz a forr6skeresdsben. piiydzati munk6ban.
Alkalmankdnt helyettesiti a Titkars6gi asszisztenst
2.7. Titk6rs6g vezeto
Az igazgalo adminisztrativ munkat6rsa. a Zenekar mr.iveszeti tevekenysdgevel kapcsolatos egyes
operativ f-eladatok vegrehajtoja. Azigazgat6 nevezi ki.
Feladata:
Azintezmenybe drkezo leveleket. drtesitokel aziratkezeldsi szab6lyzat szerint kezeli.
Kezeli az intezmeny kozponti email-cimere erkezo leveleket" megkeresdseket. az igazgato
utasit6sa szerinti tarlalommal ertesfteseket ktild.
Nemet nyelvtertileten levelezds. szerzoddskdtds bonyolft6sa azigazgato r-rtasitdsa szerint.
Kapcsolatot tart a tarsintdzmdnyekkel. a zenekari f-ellepdsek helyszineivel.
Elokesziti engeddlyezesre a fizetes ndlktili szabads6gokat. gondoskodik az engeddlyek
gazdas6gi csopofihoz tortdno atadds6rol.
Gondoskodik az 6ll6spaly6zatok hat6ridoben tortdno kiir6s6r61. gondoskodik az elokeszitdsi
ds bir6lati folyamatok hat6ridore torteno vdgrehajt6s6r6l
Ellatja a kiilfoldi 6llarnpolg6rs6g[r alkalmazottak n.rr.rnkav6llal6s6val kapcsolatos feladatokat.
melynek kereteben kapcsolatot taft a munkatigyi hatosaggal. bev6ndorl6si hatos6ggal. illetve
a Nemzeti Ad6- es V6mhivatallal. az Orsz6gos Egdszsdgbiztosit6si Penztdrral a
munkav6llal6si engedely. be.ielentes. az ad6azonosit6iel ds a TAJ k6rtya igdnyldse kapcs6n;
A Zenekar munkarendjenek elkdsziteseben r6szt vesz. gondoskodik annak hat6ridore torteno
kihirdetesdrol.
A munkarendhez igazod6an gondoskodik a sziikseges kotta- ds buszrendelesekrol azlgazgato
altal megadottak szerint.
A f-el1epo mtiveszek szerzodeskotdset azigazgato utasft6sa szerint bonyolitja.
Altal6nos kapcsolattart6s. inform6cio6tad6s. tigyintdzds az eloadisok resztvevoivel"
letrehoz6ival.
A munkarendi v6ltozdsokkal j616 infbnnaci6kat tovabbitja. hirdetmenyeket kifi.iggeszti. a
zenekari weboldalra f'elto1ti.
Az eloaddsokon f-elldpo muveszek r"rtaztat6s6t. sz6ll6s6t szervezi.
A zenekari rn tisorfiizetek. k i adv6nyok korrek tur tvdsa
A Zenekar ktillbldi tr"rrneit szervezoi" nyilv6ntart6si fbladatokkal segiti
Szervezi a fbglalkoz6s egeszsdgi.igyi vizsg6latok rendjet. a beutal6kat kiallitja. ahozzdtarlozo
nyilv6ntart6sokat vezeti
Ell6tja a Zenekar szol96lati fdrohelyeivel kapcsolatos leladatokat. a szerzodesek
megkotdsenek. illetve a hosszabbit6sok elokeszitds6nek tekinteteben. szol96lati lakdsokkal
kapcso latos szerzoddseket fi gyel emniel ki sdri
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2.8 Marketing koordin6tor. programszervezo
Feladata:

Szemelyes kapcsolattartris videki bdrletsorozatok helyszineivel. adminisztrativ feladatok
elkitdsa

Iflirsagi berletsorozat szervezdsi feladatai. kapcsolattart6s az oktat6si
t6j

intdzmen_vekkel.

ekoztatok megki"ildese.

A jegy es berlet elad6sok

sz6m6nak figyelemmel kiserese. adategyeztetes
ertekesitokkel. elsz6rnol6sok ellenorzese.
Idoszakosan jegy'penztarosi fbladatok ellat6sa
Adatszol 96ltat6s a j egl,penzt6rnak

a

helyszini

Kozremr"ikodes az intezmenv szakmai adatszolg6ltat6s6ban. statisztikak kdszitese a jegy,- es
berletelad6sokrol. a jegybel'etel. fizeto nezbszam alakukis6r6r

Reszt vesz a rendezvenvekhez sztikseges rekl6m es marketing feladatokban" gondoskodik a
helyszineknek megf'elelo tartalomrnal keszr-ilo prom6cios anyagokr6l

Az tntezmenyben fe I n-rertilo rekl dmk i ad6sok ro I n,v', i I v6ntart6st vezet
A Zenekar KozerdekLi adatok kdzzdteteli kotelezettsdgdnek adatkozlesi technikai felelose
2.9. Mtir,'eszeti vezeto:

A Zenekar szakmai munk6j6nak iranyftoja. aki

zenemr-iveszeti kerdesekben es ezekkel osszeftggo
dontesekben az igazgato szakmai tanacsadoja. A feladat elldthato ebben a munkak6.Uen egjEU
jogviszony formrij6ban. A mr,iveszeti t'ezetot az igazgato nevezi ki. illetve bizza n'teg. fonlret
f'eladatait es dijazas6t. eg1''eb jogviszonv eseten az erre irdnvul6 szerzodes szabalyozza.

Feladatai 6ltal6noss6gban a kovetkezok:
f-elelos a Zenekar szakmai tevekenysegeert. ezen beltil elsosorban a f-enntarto igenleinek
megfelelo sz6rn[r. magas szinvonalI eload6s letrehozas6drt:
a munk6ltato jogokat glakorlo igazgatonak javaslatot tesz a Zenekar nregfelelo szakmai
szinvonalr"i osszetdtelere vonatkoz6an. a zenekari mr.ivdszek megf-elelo kivalasztdsara
vonatkozoan. szakmai igenl'essegrik es zenei teljesitn-renytik f'e.jlesztesere. a megfblelo
utanp6tliisra. szr,ikseg eseten nrr-ir,.eszileg a zenekar szinvonal6hoz melto kisegitok
al kal rnaz6s6ra vonatkozoan.
lelelos a f'enntart6 es a kozdnseg igdnyeinek megfblelo menny'isegti es szakmai szinvonalt.
\'6ltozatos eves mtisorrend megtervezesedrt es megvalositasdert.
2. 1 0. Vezeto kamtester:

A Zenekar szakmai munk6j6nak ir6nyftoja a mr-iveszeti l'ezetovel egvtitt. zenentrir,'eszeti kdrdesekben
az igazgat6 szakmai tandcsad6ja. A feladat elliithato ebben a munkakcjrben egydb jogviszonv
fbrm6-iaban. A vezeto karntestert az igazgato nevezi ki. illetve bizza rneg. Konkrdt feladatait es
dijazdsitt. egyeb jogviszony' eseten az erre ir6nyulo szerzodes szabllyozza.
Feladatai 6ltal6noss6gban a kovetkezok:
felelos a mtir''eszeti vezetovel egy'ritt a Zenekar szakmai tevdkenysegeert. ezen beltil
elsosorban a fenntart6 igdnyeinek megf'elelo sz6n-r[r. ntagas szinvonalI eload6s letrehozasaert:
a munk6ltato .iogokat gy'akorlo igazgatonak javaslatot tehet a Zenekar megfelelo szakntai
szinr.'onalri 6sszetetelere vonatkoz6an. a zenekari mr-iveszek megf-elelo ki,,,6lasztasara
vonatkoz6an. szakmai igenl'essegiik es zenei teljesitmenyiik fejlesztesere.
feladatat kepezi a zenekarepites. a zenekar jatekkulttr6j6nak fejlesztese. a zenekar
reperlo6rianak bol'itese. a koncertevadhoz nem tartozo zenekari mtivek atpr6balasa"
reszt vesz a fenntarlo es a k6zonse-u igeny'einek megf'elelo mennyisdgti es szakmai szinvonal[r.
r,6ltozatos eves musorrend megtervezeseben es megl,alosit6s6ban.
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2.1 1 . lgazgatohelyettes

A Zenekar igazgatdsdnak gyakorlati lebonyolit6saban azigazgato ds a mt'rveszetivezeto kozvetlen
munkat6rsa. a zenekar 6letenek szakmai segftoje. Azigazgalobizza n1eg. a feladat zenekari tags6g
mellet is vdgezheto. A gazdasagi f-eladatok megvalosit6s6ban a gazdas6gi csoportvezetovel
egyeztetve ktjteles tevdkenykedni.
igazgatdsdnak gyakorlati lebonyolitdsdban az igazgato ds a muveszeti vezeto kozvetlen
a gazdasdgi
munkat6rsa. a Zenekar dletdnek operativ iranyit6ja. A f-eladatok megval6sit6s6ban

A Zenekar

-

csoportvezetovel egyeztetve koteles azigazgaloval egytittmukodoen tevekenykedni.
Feladatai:

rnegf'eleloen a mtivdszeti vezetovel
egyeztetve javaslatot tesz az igazgat6nak a m[isorban rdsztvevo zenekari tagok kiir6s6ra.
Amennyiben az adott program igenyei. vagy betegseg miatt kisegitok alkalmaz6sa szlikseges.
a sz6lamvezetokkel egyeztetve javaslatot tesz a kisegftok szemelyere. kapcsolatot tart veliik.

Az egyes eload6sok konkret musor-cisszeallitasanak

Ellenorzi a sz6lamvezetok 6ltal leadott sz6lambeosztdst ds figyelemmel kisdri az egyes
szolamokon beli-hli ar6nyos es egyenletes munkaeloszt6st.
A zenekari tagok kiilso elfbglaltsag6t egyezteti a zenekari munk6val. es az egyeztetds ut6n a
kikereseket a mliveszeti vezetovel egyeztetve azigazgato ele terjeszti.
Feladatkordbe tartozik a zenekar ar6nyos fbl6ll6s6nak es az ut6np6tl6sanak biztosit6sa
drdekeben a szdleskorti tajdkozod6s. a probajatdkok megszervezdse ds lebonyolit6sa.
Egyezteti a karmesterek probaigdnyeit. a sz6lamvezetok sz6lampr6ba-igenyeit. kijeloli a
prob6k helyet es idejdt. a mtivdszeti vezetovel egyeztetve azigazgalo szitmara javaslatot tesz
a havi munkarendre.
A zenekar 6ltal j6tszott mt'tsor ismeretdben a kottat6rossal egyeztetve javaslatot lesz a
sziikseges kottak kolcsonzdsere. rnegv6sarl6s6ra
Biztositja a zenekar mukoddsehez sziikseges hangszereket. A nagyobb mdretr"i. nem a mLivesz
altal egydnileg szirllitott hangszereket a fblldpes. ill. pr6ba helyszinere szallittatia.
Amenny'iben az adott mirsorban olyan hangszerre van szt.iksdg. amellyel a zenekar nem
rendelkezik. megszervezi. hogy a hangszer kdlcscjnzes ritian 6lljon rendelkezesre. A
sz6lamvezetokkel egytitt koordin6lja a hangszerek iavittat6s6t. karbantarl6s6t. es javaslatot
tesz a sztiksdges [rj hangszerek beszerzdsere.
Kapcsolatot tarl a koncertek. operaeload6sok. protokoll eload6sok" jubileumi. Linnepi
eload6sok ds egydb koncertek szervezoivel (szinh6z. koncertrendezok. Polg6rmesteri Hivatal
stb.). irdnyitja es szervezi a zenekar mddia-megielendsdt.
A programokhoz az igdnyeknek megf.eleloerr biztositia a promocios anyagokat.
Szervezi a rendezvenyekhez szilksdges szinvonalas rekl6m ds n'rarketing f.eladatokat.
Javaslatot tesz a kommunik6ci6s terv kialakit6sara. rdszt vesz megvalositasaban.
Reszt vesz az intezmeny ktilso kapcsolatai feld ir6nyul6 infbrmdcios rendszer
rntikodteteseben.
Gondoskodik a hangszerek koncert helyszindre tortdno szakszerti sziilittatdsitrol. A v6:roson
kivtili koncerlek eseten a zenekari tagok utazlatdsirt inlezi.
Segiti a gazdasdgi r,'ezetdst az lnteztneny gondjaira bizott (haszntilallba adott) eszkozok
vedelmeben. Ezen a teriileten t6maszkodik a szinpadi altisztek. a kottataros. a lelt6rert fblelos
gazdas6gi tigyint6zo es a zenekar egyeb muszaki alkahrazottjainak munk6j6ra.
Operativ f-eladatainak v6grehajt6s6bar-r t6n-raszkodik a titkarsagi vezeto es a marketing
koordin6tor. programszervezo munk6j6ra.
Saj6t tertileten f-elelos az adatvedelem es azadalbiztons6g megval6sit6s6ert.
Sajat teruileten felelos az allanti es szolg6lati titokra vonatkoz6 jogszabalyok. utasit6sok
betart6s6ert illetve betartat6s6ert.

2.12. Zenekar
Szervezetileg az igazgato es a mtiveszeti vezeto. szakmailag az adorl eloadiist vagy pr6bat 'n,ezen1,lo
karmester kozvetlen ir6nyitas6'n,al'n,egzik rnunk6iukat.
. Koncertmesterek
. Szolaml'ezetok
Szolo hangszeres mr-ir,6szek
.' Zenekari mtiveszek
' Ug1'elo
2.13. Koncertmesterek
A Zenekar elso hegedtise. a zenekari jatek belsci vezetoje. a hegedris sz6l6reszek eload6ja.
Azigazgato ner''ezi ki a mriveszeti vezeto szakntai r,,elemenl,inek kikeresevel.
Feladatai:
a hangolas vezetese.
a

kiielolt vonos pr6bak

vezetese.

a karnlesterek munk6j6nak segitese. sztikseg eseten az utasitesok kcizvetitese.

a zenekar. ktilonosen a vonoskar szakmai fejlesztese.

reszvetel a zenekar pr6baj6tdkain.
vezetik a munkarendben sz6mukra meghat6rozott szolamprob6kat. indokolt esetben a
zenekari pr6b6khoz kapcsolodl,a szolamprobat tartanak
Zenekari szol6k eloadasridrr (kiveve a teriedelmes es jelentos. plak6ton nevvel megjelolt
szolista feladatokat) ktilon dijaz6sban nem reszesr-il.
Versenymtivek eljatszas6ra. plak6ton nevr,'el megjelolt sz6listai f-eladatok ell6tas6ra eseti
megbiz6s alapj rin. dij az6sert koteles.
A koncerlnlester munk6j6t a rrindenkori ton'dn1'ek. rendeletek valamint aZenekar hatiilyos
szabal,v zatai n ak meg f'el e I oen ve gzi
2.14. 5z6lamvezetok

Az egyes zenekari szolamok vezetoi. szolamuk nrtir,'eszeti ir6n1,,it6i. A zenekari szolamvezetoket az
igazgat6 nevezi ki a mtiveszeti r,'ezeto szakmai .iavaslat6nak kikerese'u,el. Szakmai niunk6jukat az
adott produkciot vezenvlo karmester es a koncertntester irdn;-'itas6val vegzik.

A szolamvezetok:
biztositjrik az iitaluk vezetett hangszeres szolam muvdszi szinvonal6t es flegl,.elmet:

a

pr6b6kon adott i nstrukc ioikat a sz6l arntagok kotelesek'n,egrehaj tani :
vezetik a nlunkarendben sz6mukra rreghat6rozott sz6lamprobakat. indokolt esetben a
zenekari pr6brikhoz kapcsol6dva ro'id sz6lan.rpr<ib6t tartanak:
elkdszftik a munkarendhez igazodo szolambeoszt6sokat a mtiveszeti vezeto ir6nymutat6s6nak
fi g.v'-e I embevetel eve I :
szolgalatbeoszt6s alapj6n a havi. valamint az evados munkarend pontos betart6sa. a
szol96latok ntaradektalan telj esitese:
zenekar minosegi szinr,'onal6nak megf-elelo. a karmester 6ltal meghatdrozott stilisztikaju
otthoni felkesztleshez sztikseges ismeret ataddsa a reperto6rra tizott zenemtivekbol. arnely
alapian a zenekari mlil'esz az elso pr6ban tdkeletesen alkalmas a koz6s zenemfr,eszeti
tevdkenysegre:
zenekari tagkent a zenekari szolamtdrsakkal azonos f'eladatot l6tnak el. a szolamra h6rulo
zenekari szoloreszeket eloadj ak:
rdszt vesznek a zenekar probaj6tekain es a sz6lamvezetoi drtekezleteken:
vezeti a fellepesekre vonatkozo statisztikai n-vilvantart6sokat. r,'alamint a zenekar
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szerepldseirol. reperto |rjdrol kesziilo kimutat6sokat.
A sz6lamvezeto munkirjt-i' a mindenkori torvdnyek. rendeletek valamint aZenekar hat6lyos
szabdly zalai nak megf-eleloen v egzi;
2.15. 52616 hangszeres mtiveszek
A zenekari sz6lo hangszeres miiveszeket azigazgato nevezi ki a mriveszeti vezelo szakmai
javaslat6nak kikerdsdvel. Szakmai munk6iukat az adolt produkciot vezdnylo karmester ds a
koncertmester ir6nyitas6val vegzik.
Feladatuk:
Szakmai kvalit6s6nak megfeleloen a Zenekar elfogadott stratdgi6ival. gazdasagi
lehetos6geivel osszhangban 6116. aktualis evadra vonatkoz6 programterv megval6sit6s6ban
tortdno aktiv kozremiikodds.
Peldamutat6 szakmai felkesztiltsdgdvel. munk6i6val elosegiti sz6lam6nak. 6s ezen kereszttil a
zenekar egdszenek muveszi fej loddsdt. minosdgorient6lt tevdkenysdget;
Folyamatosan figyelemrnel kisdri a sz6lam szakmai 6llapotdt. nehdzsegeit" megold6sukra
javaslatot tesz:
A zenekar szakmai vezetdse altal megallapitott menetrend szerint a tobbi sz6lamvezetovel
egyiitt megtarland6 pr6bdkon valci aktfv rdszv6tel:
Szolamprobdk vezetese. a sz6lam tagiainak szliksdg szerinti egy6ni szakmai segitdse;
Zenekari sz6l6k elidtsziisa; melyek eloaddsdert (kiveve a plakaton meglelolt szolista
fbladatokat) ktilon dijazasban nem rdszesiil;
A pr6b6k ds a hangverseny,ek elott a szolam megf-elelo behangol6s6nak koordin6l6sa.
ellenorzeset

zenekari szolista munk6jat a mindenkori torvenyek. rendeletek. valamint a Zenekar
hat6lyos szabaly zatainak megfeleloen vegzi ;

A

6. Zenekari mtiveszek
A zenekari mr.iveszeket sikeres pr6baj 6tdkot kovetoen az rgazgato nel,ezi ki a mtiveszeti vezeto
szakmai javaslat6nak kikdres6vel. szakmai munk6jukat az adoll produkci6t vezenylo karmester, a
koncertmester ds a szolamvezetojiik iranyft6saval vdgzik.
2.1

Feladatuk:
a kiirt prob6kon is eloaddsokon a karmester. a koncertmester 6s a sz6lamvezetok ir6nyit6sa
alatt a zenekari szolamokat legjobb tud6suk szerint. a mtiveszeti kivfnalmaknak ds a kapott
instrukcioknak megf'eleloen eloadni. a prob6kon f-elkeszlilten. biztos sz6lamtud6ssal
n-regielenni:
szol96latbeoszt6s alapjan a havi. valamint az dvados munkarend pontos betart6sa. a
szol96latok maradektalan teliesitdse:
a szerepleseken az eloirt olt6zetben ds magatarl6si szab6lyok szerint tdnykedni;
A zenekari tagok munk6jukat a rnindenkori torvenyek. rendeletek. valamint a Zenekar
hataly o s szabaly zalai nak m eg fe I e I oen ve gzi k ;
2.17. Zenekari iigyelo
A feladat ell{thato ebben a munkakorben egyeb jogviszony form6i6ban. A zenekari i.igyelot az
igazgato nevezi ki" illetve bizzameg. Konkrdt f-eladatait es diiaz6s6t. egydb jogviszony eseten azeffe
ir6nyr.rlo szerzodds szabaly ozza.
Altaldnos f-eladatai:

A zenekari iigyelo biztositja a probak pontos kezdeset. a sziinetek betart6s6t. a probak alatti
f.egyelmet a karmesterrel. a koncertmesterrel egyiitt.

A kiifi prob6k

es eload6sok elott 15 perccel ellenorzi a zenekar l6tsz6m6t. osszeteteldt. a

't

.
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hi6n1'zok helyettesfteserol gondoskodik. a kdson jdvoket ds az esetleges f-egl.elemsertoket
bejegy'zi az rigveloi naploba.

Eload6sok elott ellenorzi a zenekari tagok megielenesdt. a hi6nyzok hell,,ettesitdserol
gondoskodik. Ellenorzi az eloir-t fellepo oltozeket.
A v6roson kivrili eload6sok alkahn6val az urazas kdzben a csopor-t vezetoje.
Gondoskodik a zenekari tagok ielenleti ir,einek pontos vezetdserol. A zenekari tagok
szolg6latai16l nyilvrintart6st r,,ezet.
A kisegitokrol ktilon pontos kimutatast keszft. azt tovabbitja a Gazdas6gi csoporlvezetonek.
Az utazdsok elott elkdsziti az utas listat. szobabeosztrist. a koncertkcjrutakhoz szr-ikseges
tajekoztatas 6ssze6llitas6ban kcjzrernrik6dik
A zenekari hangszer- es kottat6ros es a berendezok segitseger,el gondoskodik anol. hog1, a
mindenkori kottaanyagok idoben a pultokra kerriljenek. a sz6llitott hangszerek kifogastaian
al lapotban rendel kezesre al l j anak. a vi l 69itas lii6ny'talanul mtikodj cin.
Ellenorzi a zenekari szinpad es az oltozok tisztasagat. a kottdk es hangszerek hiiinytalan
visszakeriileset a tarolasi he11,r"ikre.
A zenekari tagok magatafias6rol. a bel- es kiilf'6ldi vendegszereplesekkel kapcsolatos
dszreveteleirol feljegyzest keszit a zenekar vezetdse sz6nara.
2.1 8.

Mriszaki alkahnazotrak

Az alkalmazottakat az tgazgato ner''ezi ki. munk6jukat az igazgatohelyettes kozr,,etlen iranl,ftasayal
"'egzik.
Zenekari altiszt I.
Feladata

Biztosida

a

zavarl.alan mrikodes felteteleit. szen,ezi a mriszaki szemelyzet munkaido
beoszt6sdt. Beosztja az irdnt'ititsa al6 tat:tozo munka'u,6llalok munkaidejet. egyezteti az
ellatando leladatok munkaido-szriksegletdt. fi91,eli a dolgoz6k munkaidokeretet
A kiilsos rendezr,'enl'ek n.niszaki feladatait irany,itja a berlo 6ltal megadott igen1,' szerint.
gondoskodik a zar,,arlalan lebonl olitdsrol

Az

intezmenv gepkocsijdval sz6llitrisi feladatokat

old

me-e. gondoskodik

a

gepkocsi-

haszn6lathoz sztikseges nyilv6ntart6sok vezetesdrol.
A Szporrzor iiltal biztositott szernelvgepkocsi-flottakezelese

Feltigy'eli a sz6mitogepes rendszer inLezntdn,"-i mtikodesdt. es folyamatosan gondoskodik
arr61. hogy a programok a vezetoi dontdsekhez szliksdges inform6ciok biztosit6sara
alkalmasak legl'enek. intdzkedik a gdp- \,agv programhibak esetdn azok elharit6s6ra.
.lar''aslatot tesz az Aj technikai eszkozok beszerztisere. engeddlyezes alapjan intezi a
beszerzeseket.

Az inrezmenl' mrikcideser.'e I kapcsolatos ki sebb r,6sarldsokat elvegzi
Feltigl'eli az epiilet villantos |t/rlozaLtt. a kisebb hib6kat kiiavittatja. vag)' a sztikseges

karbantartasra j avaslatot tesz

Rendezvenyekhez kapcsol6d6an a jegl szedok. ruhat6rosok iranyitasa" ruhat6ri bevetelekrol
torteno elsz6mol6s
Zenekari altiszt II.
Feladatuk:
A probaterem es a f-ellepesek helyszinenek berendezdse a zenekar munkarendje szerint. az
adott proba" ill. eloadas igenyei - a karrnesterek is a zenekari i.ig1'elo utasitasai szerint. A
probak es eloadasok kdzben szi.iksdgesse vrilo 6trendezesek vegrehajt6sa.
A zenekari hangszerek. kott6k. kotta6lh'anyok. hangszer-alh,in"vok. szekek. szi.ikseges eg1.eb
felszerelesi t6rgyak sz6llitasanak megszervezdse es a rakod6s lebony,olitasa.
A zenekari hangszerek egyeb celir (avitas stb.) mozgat6sa ill. sz6llitasa.
A s[rl1'osabb csomagok sziillftasa post6z6sho z
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Szcenikus
Feladata:

-

-

Eloadasok/hangversenyekhez kapcsol6d6an ell6da a hangositdsi, vil6git6si f-eladatokat.
Aktivan kozremrikodik az eload6sok. pr6b6k es koncertek megtartisdhoz sztikseges
vi169osit6si tevekenysdgekben. a Zenekar szeklielyen ds alkalmankdnt m6s helyszineken
zajlo eload6sokon. pr6b6kon ds koncerteken; A vil6git6s minden szakaszaban aktivan
kozremukodik az eload6sok. pr6b6k ds koncertek megtartdsdhoz sztikseges karzati^
nezoteri es a hid l6mpainak. fdnyvetoinek atvdteldben. szerelesdben, be6llit6s6ban.
sz6llit6sdban. rakt6roz6s6ban" karbantart6s6ban. lisztdntartits6ban. a fejgdpek
kezeldsdben:
Napi feladatait a napi programok technikai berendezeseinek elokdszitesenek
ellenorzesevel kezdi;
A karban tartja a technikai eszkozoket. es fblyamatosan biztosida m[ikoddskepess6gtiket.
az esetleges beszerz6sek elokdszitdsdben rdszt vesz:
A Zenekar sz6klielydn a villamossdgi karbantartdsi feladatokban rdszt vesz:
A hangositdsi h6lozatot feltigyeli. a sz6mitogdpes h6l6zat karbantart6s6ban resztvesz.
Egydb teremhasznositds sor6n (Richter Terem berbead6sa) a berbe vevo igenyei szerint a
szinpadot elokesziti. az igdnynek megf-eleloen rizemelteti a Zenekar rendelkezdsere 6llo
fbny - ds hangteclinikai eszkdzdket. valamint a rendezvdny befejeztdvel a technikai
eszkozok es egyeb berendezdsek szabalyszerr.i elpakol6sar6l is gondoskodik.
Reszt vesz a vagyol'tvedelem szernpontj6b6l felmeriilo f-eladatok megold6s6ban.
( lelt6rozas. selejtezes

Vilagit6si technikus
Feladata

-

Eload6sok/hangversenyekhez kapcsol6doan ell6tia a vil6gitasi. esetekdnt a hangosit6si
fbladatokat. Aktivan kozremrikodik az eloadirsok. pr6bak es koncertek megtartdsithoz
sztiksdges vil6gosit6si tevdkenysdgekben. a Zenekar szekhelyen ds alkalmankent m6s
helyszineken zajlo eload6sokon. probakon ds koncerteken:
Audiovizualis berendezesek tizemeltetdse;
Napi feladatait a napi programok technikai berendezdseinek elokeszftdsdnek
ellenorzesevel kezdi:
A karban tarlja a technikai eszkozoket. es fblyamatosan biztositja m(rkod6skepessegiiket.
az esetleges beszerzdsek el6keszft6seben r6szt vesz,
Az eload6sokr6l / hangvcrsenyekrol a rendelkezesre al16 liangrogzito eszkozok
segitsegevel hangfblvdtelt keszit. azl elektronikusan t6rolia" a rogzitett anyagokat
katalogizalia:
Feni leladat elvdgzesehez szatnitogepet haszn6l. amely napi munkaidej6bol legal6bb 4
6r6n tesz ki:
Egyeb teremhasznosit6s sordn (Richter Terem bdrbead6sa) a berbe vevo igdnyei szerint a
szinpadot elokdsziti. az igenynek me-rrf-eleloen iizemelteti a Zenekar rendelkezesdre 6116
fdny - es hangtechnikai eszkozoket. valamint a rendezvdny belejezt6vel a technikai
eszkozok es egyeb berendezdsek szab6lyszerr-'r elpakol6s6r6l is gondoskodik.
Rdszt vesz a vagyonvddelem szempontjdbol felmeriilo fbladatok megold6s6ban.
(lelt6rozas. selejtezes)

2.19. Gazdasagi csoport
Alkaln-razolIlait azigazgato nevezi ki. rnunkiijLrkat a gazdasdgi csoporlvezeto kozvetlen ir6nyftas6val
vdgzik.
Gazdasagi csoportvezeto

:

Feladata:

l6
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a zenekar feladataival

osszeflggo gazdrilkodasi f-eladatok tervezdse. bonyolit6sa. elemzese.
elokesziti es kidolgozza az Intezmenv reszletes koltsdgr,eteset. megoldja a tervezessel. az
eloir6nyzat-felhasznal6ssal. a hat6skorebe tarrozo eloir6n1,zat-m6dosit6ssal kapcsolatos
feladatokat. egyiittmtikodve az erintett szakmai tertiletekkel.
Figyelemmel kfseri az intezmeny' kciltsegr,'etesi keretsz6mainak alakul6srit. javaslatot tesz a
hatekony. tervszerti gazdalkodas felteteleinek megteremtesere.
A teljesitesi adatok alapjan loll'amatosan tdjekoztarla az igazgatot a koltsegvetes hely,zeterol.
Infbrm6ci6t ad az lizemeltetessel. fenntart6ssal. nirlikodtetdssel. beruhiizdssal kapcsolatos
ber"etelekrol. kiad6sokr6l. ell6tja az adatszolgaltatassal kapcsolatos osszefbglal6 es a sajat
szervezetdre kiterj edo feladatokat.

AzinLezmenl' 6ltal haszniilt szamllzo programmal aszerzod,esek alapjan bevetelekrol sz6mlat

6llit ki

Iranyitja es ellenorzi a gazdasigi dolgozok munkaj6t.
A munkaero-gazddlkodassal kapcsolatos feladatokat ellatja. a nyilv6ntar-t6sokat naprakeszen
r,'ezeti.

Szaknlai szempontb6l szenn'ezi es koordin6lja a n-runkarigl,'i tevekenyseget. a munkar-ig1,i es
szemelf iigyi f-eladatok tekinteteben az igazgato k6zvetlen feltigl,eleteben
Gazdasagi bizonylatok hitelesitese.
Figl'elemmel kisdri a fizetesi hataridok betart6sait. tov6bba elkesziti es kiktildi nem fizetds
eseten a fizetdsi felszolit6sokat.
Az intezmenl' bevall6sait ossze6lIitja. megktildi a hatos6goknak.
Celtan'rogatiisok felhaszn6lasanak es elsz6mol6sanak bonyolitasa. ellenorzdse.
Gazddl koddst eri nto szabalt, zatok karb antart6s a.
Penztigy'i. sz6ml'iteli eloirdsok betaft6sa. betartat6sa.
Naprakesz adatszolg6ltat6s biztosit6sa. a hat6ridok betarliisa es betarlatasa.
Jo-rrkdre:

elleniegl'zoi f-eladat ell6tasa / tavollete eseten hely'ettesitdset a gazdasdgi tigyintezo l6tja el.
az intezntenl, szr.ikseges bizony latait h i telesiti. zaradekkal er r atj a
az igazgatot trivollete eseten gazd6lkodasi. pdnztigi,i tigl,ekben a gazdasdgi csoporlr,ezeto
he11'ettesiti.

2.20. Gazdas6gi es nrunkai.igl,i ref.erens
Feladata:

Ellenorzi a penziigf i sz6mviteli bizony,latokat tarlalmi. sz6mszaki ds formai szempontb ol. az
err.'envesitesi feladatokat ell6tj a;
Elvegzi apenztari, banki bevdtelek es kiaddsok. valamint a penzfbrgalom nelkiili bizony.latok
kontiroz6s6t. kony,l,elesre elokdsziteset:
Elvegzi a vevokkel. sz6llft6kkal kapcsolatos eg)'eztetesi feladatokat:
Ellenorzi a bedrkezett szamlakat" gondoskodik a sz6mlak teljesitesenek szakmai igazolasarol.
valamint a sz6rnl6k hataridon belrili kifizeteserol:

Biztositia

az

intezmenl' hlzipenztdrinak eloir6sszerti rnrikodesdt. lebonyolitja

a

keszpenzforgalmat. gondoskodik a kdszpenzforgalom bizonl,latoliisar6l. Kezeli az intezmeny
hdzip enztttr6t a p e nzk eze I d s i szab itl.v zatban ro g z it ett ek a l apj an :
Reszt vesT az intezr-ndn1' lelt6rozas6ban ds a f'elesleges. elhaszn6lodott vagyont6rgyak
selejtezdseben:
A munkav6llalok t'izetesi eloleg kerehneinek iigyir-rtezdsdt teljes-kortien bonyolitja:
Azintezmenl'ben haszn6lt szigor[r sz6mad6sri n1'omtatv6n1,'ok nyilviintart6s6t vezeti:
A kiktildetesi rendelvenyeket kiallitja. szabfl1, szerinti elsz6mol6sukr6l gondoskodik:
A gazdasdgi csoportvezeto ir6nl"itas6val elkitja a munkatigf i es szemelyiigyi feladatokat.
L7
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vezeti ds rdgzfti az eloirt munkatigyi (KIRA) nyilv6ntart6sokat. es a szem6lyzeti anyagot.

amelybol

az

alkalmazottak l6tsz6ma. illetmenye. egyeb juttat6sok

naprakdszen

megallapithat6ak:
Elvdgzi a munkaero-f-elvdtel a munka torvdnykdnyve szerinti munkaviszony l6tesitdsdnek"
m6dosit6sdnak es megsziintetesdnek.logszab6lyoknak megf-elelo adminisztrativ feladatait:
Rdszt vesz a bdrfejlesztdssel. jutaln-raz6ssal kapcsolatos intdzked6sek elokdsziteseben"
vegrehaitds6ban es ellenorzi a kifizetdsi okm6nyokat.
Ki6llitja a munk6ltat6i igazolisokat;
lntezi a munk6ba j6rassal kapcsolatos irtikoltseg enged6lyek kiad6s6ra vonatkoz6 f-eladatokat
(t6rolia az engeddlyeket. elkdsziti az. elsztrmol6st az engedelyek es a leadott bdrletszelvenyek.
illetve jegyek alapj6n): a mindenkor hat6lyos jogszabalyok ds belso szabitlyozits alapjan
ellenorzi es elkdsziti a munkdba j6r6ssal kapcsolatos ritikoltsegelszdmol6sokat;
Intezi az alkalmazottakat ert tizemi balesetekkel kapcsolatos tigyeket a biztosit6k. valamint az
alkalmazottak f'ele:
Elvegzi a trjrl6ra. megbiz6si dij..iutalom. egydb juttat6sok sz6mfeitdsdt. es ezek nyilv6ntart6s6t
vezeti:
Kozremtikodik a f'egyelmi. k6rtdritesi ds m6s munkatigyi tigyek intdzdsdben;
Megallapitja. nyilvantartja a rnr-rnkav6llalokat megilleto fizetell szabads6gokat, a
nyilv6ntartasok alapjan a KIRA rendszerben rogziti a t6volleteket;
Elvdgzi a munkaiigyi intdzkedeshez kapcsol6d6 tdiekoztat6si f-eladatokat. az ezzel osszeftiggo
jelentdsi. adatszol96ltat6si kotelezettsegeket;
A koltsegveteshez. a koltsegvetesi besz6mol6hoz murnkaiigyi" letsz6m adatokat szolgaltat;
Alkalmankdnt helyettesiti a gazdasdgi csoportvezetot:
2.2 1 . Jeg1,'penzt6ros. kozonsdgkapcsolati referens

Feladata:

A Zenekar meghirdetett eload6saira sz6l6 berletek es jegyek 6rr"rsit6sa.
Elsz6molja a napi bevdtelt a napi penzt6rjelentis alapj6n.
Havi kimutat6sokat keszit a gazdasagi csoport szamara a t6rsintezn-renyekkel torleno
elsz6rnol6shoz.

Gondoskodik a penzkezelo hely szab6lyszerL'r rnukddtetesdrol.
Noveli a Zenekari eload6sok l6togatotts6g6t (szemdlyesen. telefonon es levelezds irtj6n).
Kapcsolatot tarl a jegy- ds bdrletv6s6rlokkal
'f6jekoztato anyagok keszitese a berletezes alakulas6rol.
Adatszolgdltat6s a l6togatottsag16l.
Ellatja sz6roanyaggal ds mtisorfr,izettel a nezotdri dolgoz6kat:
Ellatja az Ovodirs bdrletsorozat szervezdsi f'eladatai. kapcsolattart6s az oktat6si
intdzmenyekkel
Kimutat6sokat. statisztik6kat keszit a jegy- 6s berletelad6sokr6l. a jegybev6tel. flzeto
nezo szam al ak ul6sar6

I.

Bizomdnyosi drtekesitdsi szerzodds alapjan a Richter Teremben megrendez6sre keri.ilo
rendezvenyekre jegyeket ertekesit. azok teljes korti elsz6mol6sat el16tja:
A Zenekar jegypdnzt6rat a penztlros 6n6ll6an. telies anyagi f'elelossdggel kezeli. a
jegypdnztardban kezelt valamennyi eszkoz es egydb ertdk kezeldsddrt teljes anyagi felelosseg
terheli:
A gazdas6gi tigyintezo tavolleteben az drvenyesitesi lbladatokat ellatja
A kommunik6cios f'eladatok ellatasa sor6n a munkakor ellatas6hoz eloirt idegennyelv-tud6st
alkalmazza.
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2.22. Gazdasagi Ligl,intezo. koordin6tor
Feladata:

A produkci6khoz kapcsolod6 nf il',,6ntart6sok elkdszitdse. az adatszolg6ltat6sokhoz igazodo
adattartalomnT al

A munkaido-nyilvantartdshoz analitikus nvilr,6ntarl6sok keszitdse. azok naprakdsz vezetese
A belepo alkalmazottak munkakori leir6sdt elkesziti. a mr-rnkakorokben bekovetkezo
valtozasok szerint azokaL aktualiz6lja. gondoskodik a szemelvi anyagba tdrleno
elhell'ezesdrol.
Szemelvi anyagok karbantart6sa. ellenorzdse.
A kisebb form6ci6kban t-elldpo zenekari mtivdszek szerzoddskotesdt azigazgato utasitdsa
alapj 6n bonyol itj a" sz6rnfej tdsre elokesziti.
Rdszvetel a szakmai beszamolok ossze6llitas6ban. p6l1'azatr elszamol6sok rjssze6llitdsa. az
elsz6mol6sok hataridore t6rteno megkiildese a t6niogat6i okiratok szerint.
Helyisegberletekhez kapcsol6do szerzodesek elokdszitdse. a szerzoddskdtesek r.ig1,'intezese.
ktilso partnerekkel igeny szerint idegen nl,eh.,ri - kapcsolattart6s.
Kapcsolattartdrs es egf i"ittmiikodes a rendezl'en1,.ek es eg1,eb esemenyek lebonyolitds6ban
k6zremrikodo krilsos parlnerekkel.
A Polgiirmesteri Hivatal Kultur6lis osztaly'rinak elektronikusan adatot szolg6ltat a Richter
Teremben szervezett eload6sokrol.
2.23. Az igazgato kdpl'iselojekent. az egyes szervezeti r,'ezetoi altal ellathat6 tigykorok:

Az inlezmeny' rntikddesdhez

szi.ikseges rigl'kordkben kiz6rolag az intezrndny elso sz6m[ vezetoje
azigazgaLo -.iarhat el. hozhat dontest. Ettol eltdroen, az igazgato felhatalmaz6saval lehet elterni- aki
- szoban vagl' fr6sban - engedeli'ezheti az egyes tigl'korokben tortdno kepviseletet.

3. Munkakiiriik ritadrisa

Az

intezmenl". vezeto 6lldsu dolgozoi. .,,alamint az intezmenl,.vezeto tital kijelolt dolgozok
munkakorenek 6tadas6rol. illetve 6tvetelerol szemdly,i v6ltoz6s. r,,alamint tar16s t6vollet (6 h6napot
meghalado) esetdrr jegyzokonl,.r,et ke11 felvenni.
Az 6tadisr6l es 6tvetelrol kdszrilt jegl'zokon1,r,ben f-er kell tiintetni:
az 6tad6s-6tr,etel idopontj6t. t6rg1,6t.
a munkakorrel kapcsolatos tajekoztat6st. fontosabb adatokat.
a folvamatban levo konkret tigyeket.
az 6tad6sra kertilo eszkozoket. iratanyagokat.
az atad6 es 6tvevo dszreveteleit aiegl'zokony'r,tartalmdl,al kapcsolatbar-r.

-

ajelenlevok allirdsitt.

Az ttadds-tttveteli eli6rast a munkakdrv6ltoz6st kovetoen legkdsobb l5 napon beliil be kell fejezni. A
munkakcjr iitadiis-6tvetelevel kapcsolatos eljdras lefbli,tatdsarol a munkakcjr szerinti felettei vezeto
gondoskodik.

4. A vezet6s bels6 f6rumai, dolgoz6i 6rdekk6pviselet
1.1. Y ezetiii 6rtekezlet
Azintezntenl'belso dletenek igeni,ei szerint azrntezmen- igazgatoja. mint egyszemelyifelelos
'ezeto
rendszeres Vezetoi ertekezletet hi'n' ossze. A vezeto erlekezlet rdsztvevoi az igazgato. a mr-iveszeti
vezeto. azigazgatohelr,,ettes es a gazdasagi csoport vezetoje.

A vezetoi ertekezlet feladata:

.

.

t6iekoz6d6s a szeru'ezeti egl,,segek munk6j616l.
azintezmenl'. r'alamint a szerr''ezeti eg)'segek aktu6lis es konkrdt tennir,,aloinak dttekintdse.
t9

.

f-eladatok meghat6roz6sa ds a vdgrehajtott f-eladatok irt6keldse.

A vezetoi drtekezletrol jegyzokonyv kesziil. mely tarlalmazza a.ielenlevok ndvsor6t. az ertekezlel
napirendi pontjait. az elozo drtekezleten hozott dontesek vegrehajt6srirol sz6lo tdjekoztatitst. az
erdemi szakmai felvetdseket. megS:llapit6sokat es hat6rozatokat felelosok es hat6rido megielolessel.
A jegyzokonyvet azigazgato irja al6.

Tfrsulati iil6s
Alakulo tdrsulati i.ildst az evad megkezddsekor. az dves mrivdszeti terv ds az rij cdlok ismertetesdre
tart a zenekar.
Evadzdro t6rsulati tilds tdm6ja az elert eredmenyek drt6keldse.
4.2.

4.3. Munka6rtekezlet
Az evad, kozben az igazgat6 a felmertilo aktualis tdmak ntegbeszeldsere
rdszvdteldvel niunkadrlekezletet tart.

a

zenekar tagiainak

4.4. 5z6lam v ezetoi 6rtekezlet
Az evad, kozben az tgazgato a muvdszeti vezeto jelzdse szerint a f-elmeriilo aktualis muveszeti
kerdesek megbeszelesere efiekezletet hiv cissze.
4.5. Alkalm azotti m u nka6rtekezlet

Az

igazgato szrikseg szerint" de dvente legalabb egy alkalommal osszevont alkalmazotti
munkadrtekezletet tart. Az ertekezletre meg kell hivni az intezmeny valamennyi f.o- es
reszfo gl al k o zdsu

al

kal mazottj 6t.

Az i gazgat6 az 6 sszevont al kal mazotti d ft ekezl eten
. beszdmol az intdzrneny eltelt idoszak alatt vegzett munk6jfrol. drtekeli az intdzmeny
:

programj 6nak. munkatervdnek teli esitesdt.

. ertdkeli azinlezmenyben a alkalmazottak ilet- es munkakortilntdnyeinek alakul6s6t.
. ismerteti a kovetkezo idoszak feladatait.
Az ertekezlet napirend.iet azigazgat6 6llitja ossze.
Az drtekezleten lehetoseget kel1 adni. hogy a alkalmazottak velemenytiket. dszrevdteleiket
kifeithessek. kdrddseket tegyenek f-el. es azokra v6laszt kapjanak.

Alkalm azotti szervezetek
i;rtezmdny vezetdse egyilttmtikddik az rntezmeny alkalmazottainak minden olyan torvenyes
szervezetdvel. amelynek celja az alkalrnazottak kdpviselete es erdekvedelme.
Az igazgat6 a r-nunkaviszorryb6l szarrnazo jogok ds kotelezettsdgek gyakorl6s6nak. illetve
teljesitesenek m6djarol. az ezzel kapcsolatos eljdras rendjerol. az drdekvddelmi szervezetek
t6mogatds6nak mdrtekerol. a mirkodesi f-eltetelek biztosft6sarol. .logszab6lyok idevonatkozci
rendelkezdsei alapjan meg6llapoddst kot.

,1.6.

Az

Az intezmenynel iJzerni Tan6cs tevekenykedik. Az Uzemi Tandcs .iogait es kotelezettsdgeit a Az
U zem

i Tanac si

szabaly zaI larialmazza.

igazgatonak az L|zemi Tandccsal tarlott iileseirol jegyzokonyvet kell kdsziteni. n'relynek
nregorzeserol az igazgato gondoskodik. A jegyzokonyvnek tar-talmaznia kell:
. az iilds helyet. idopontj6t.
. a megielentek nevdt.
. a t6rgyalt napirendi pontokat.

Az

.
.
1.7

a tan6cskoz6s Idnyeget.
a hozott donteseket.

. Adolgoz6k

munka'u'ddelmi jogainak biztositfsa
20

A Zenekar a munkavedelemrol sz6lo

1993.

dvi XCIII. tor\eny 702-77. $-ai szerint munkavedehni

kdpr,,iselot valaszt es biztosftja a torveny.ben loglalt j ogosults6gokat.
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III.
AZ rNTii.zM ENY
1.1

mu

r6npss

A munkav6gz6sre ir:lnyuki jogviszony l6trejiitte

il
6llo szemelveK
logvlszonYa
nel alKaIm
alkalmaz6sban allo
vetesl szervnel

A kdl

Foslalkoztat6si i osviszony

Jo gvi szonv

1

Munkaviszonv

a munka

2

Kozfb

J

Meebiz6si iogviszony

g I al k o

ztal{si j o gv i szony

I szabtiy ozci i o gszab6ly

torvenykonyvdrol szolo 2072. evi I. torveny (Mt)
a kdzfbglalkoztatasrol ds a kozfbglalkoztat6shoz
kapcsolodo. valamint egydb torvdnyek modosit6s6rol
szolo 2011. evi CVI. torvenv
a Polg6ri Torvenykonvvrol szolo 2013. dvi V. torvdny

Zenekari 6ll6s kizdr6lagptiy/zat uti6n tcjltheto az Emtv. szabiilyai szerint.
a) A munkaviszony

Az

a

a

belepeskor hat6rozott vagy hatitrozatlan idejri
munkaszerzodesben hatdrozzameg. hogy azalkalntazottat milyen rnunkakorben. milyen f-elt6telekkel
inteznreny

munkavallal6k eseteben

es m i lyen mertdkr'r munkaberreI 1bgI

al

ko ztatia.

munkaviszony eseteben a hatalyos Mt. rendelkezdseit kell alkahnazni a mtiveszeti teri.ileten
foglalkoztatottakra vonatkoz6 vdgrehajt6si szab6lyokkal egyiitt. figyelemmel tov6bb6 az Emtv.

A

rendelkezdseire

b) Megbizasi. illetve v6llalkoz6si jogviszony
Az intezmeny alapf-eladatainak kordben nieghatdrozott tevekenysegek kiszervezdse erdekdben -.
tov6bb6 alkalmankent vagy rendszertelenril ie lentkezo tevdkenysegek ell6t6sa erdekeben az igazgato
eseti jellegri megbizasi. vallalkozoi ds f-elhasznalasi szerzodest kothet a szerzodesekre vonatkozo
altalanos alaki es tarlalrni kovetelrnenyek betarlas6val. valamint a Zenekar nevdben pdnziigyi
el I enj eg1,'zdsre j ogosult dol gozo a16ir6s6val.
Megbiz6si. v6llalkoz6sijogviszonyban a dij kifizetese csak akkor lehetsdges. ha a teljesitest azl arra
kiielolt szemily (szerzoddsben meghatdrozott). a teljesitesi igazol6s allirdsdval igazolta.

1.2. A munkav6gz6s teljesit6se, munkakiiri kiitelezettsegek, hivatali titkok megtirzese
a) A munkavegzds teliesitese azinteznteny vezetoie altal kijelolt munkahelyen, az ott ervenyben levo
szab6lyok. a kinevezdsi okmanyban. annak melldkleteben is a mr-rnkakori leir6sban leirlak szerint
to116nik.

A foglalkozlatotL

koteles a munkakdrebe tartoz6 munk6t kdpessdgei kifejtesevel. az elvarhat6
szakertelemmel es pontossdggal vdgezni. munkat6rsaival egylitt rnirkodni. a hivatali titkot megtartani.
Munk6j6t irgy vdgezni. valamint altal6ban olyan magatartdst tanirsitani. hogy az mas egdszsegdt ds
testi dpsegdt ne veszelyeztesse. munkajat ne zavarja. anyagi k6rosod6s6t vagy helytelen megiteldset
ne iddzze elo.
vagyor.r6t gondosan kezelni. Az tntezmeny tulajdonat
igazgato vagy igazgat6helyettes ir6sbeli engeddlydvel
az
elvinni
csak
kdpezo targyakat az eptiletbol
1ehet. Partitirra" zeneanyag. elektronikusan rogzftett koncert anyaga. CD. DVD csak a szerzoijogokra
vonatkozo mindenkor hatall,os jogszab6lyok betartdsa mellett es az lgazgato irasbeli engeddlyevel

b) A fbglalkoztatott koteles az irfiezn'teny

m6soll'rato.

))
/ ..' //
-?-'

;

c) A foglalkoztatott dolgozo az Mt.-ben. a minositett adat vddelmdrol szolo 2009. evi CLV.
torvdnyben. valamint az infbrm6cios onrendelkezesijo916l es az infbrm6cioszabadsagr6l szol6 201 1 .
dvi CXII. torvenl'ben megfogalmazottak szerint kotelezett arra. hogy' amennviben jogszab6lyban
elofrt adatszolg6ltatrisi kotelezettsege nem 6ll fenn. a rnunk6ltat6.idr,al. illetve a munkavdgzesevel
kapcsolatosan tudom6s6ra jutott. ton'en1' altal
titkot. illetve a hivatds gyakorl6sahoz kotott
"'edett
titkot n'regorizze.
A fbnn6l16 foglalkoztatdsijogviszonl' alatt ismeftte r'6lt ol;-'an adatokrol. tenyekrol arra illetektelen
szer.r.rdlyeknek t6jdkoztat6st a dolgoz6 nem adhat. amely,nek kiszolg6ltat6sa b6rmely szemell,re.
munkaltat6j6ra. annak alkalmazottjaira. szerzodo \,ag), eg1'littmtikodo feleire hdtr6ny.os vag),.
jogellenesen elonyos kovetkezmeny,'ekkeljdrna. ilyen hely,zetet eloidezne.
A hir"atdsgl'akorl6shoz kotott titoknak minostilnek ktilonosen. de nem kiz616lag a krilon
iogszab6ll'okban rneghat6rozott adatok. r,alanrint a munk6ltat6 nem j6r,ahagyott szakrnai ds strategiai
tervei.
A titoktartdsi kdtelezettseg nem vonatkozik azokra az esetekre. ha birosiig 'n,agy n-r6s hat6sag a titok
kiadasara kotelez. felteve. hogl'a titoktart6si kdtelezettseg alol azarra illetekes szervtol. szernell,tol
a dolgoz6 felmentest kap.
Amenn,viben vetkes kotelezettsegszeges miatt a munkav6llal6 ellen eljiir6s indul. az elj6r6sban
kdzremrikcjdo k kote I e s ek zdrt t6rgy al 6st I efo I 1,tatn i
A vonatkozo jogszabdll"ok. belso szabdlyzatok szerint a dolgozo munk6ltatoja f-ele fegyelmi es
kdrtdrftesi felelossdggel tartozik. A titoktartiisi kotelezettsdg rregszegese s[lyos fegy,.elmi vetsegnek
nrinostil.
Az e pontban meghatdrozottak tudom6sul vetelet a dolgozo ir6sban foglalt nyilatkozattdtellel igazolja.
melyet a munkatigl,i okiratok kozott kell elhell,ezni es megorizni.
.

d) A tonregtrijdkoztat6 eszkoz6k munkat6rsainak te',,eken),seget azintezmeny dolgozoinak az al6bbi
szab6lyok betarl6sa rnellett kell elosegitenirik:
A televizi6. a r6di6 ds az frott sajto kdpviseloinek adott mindennemti felvilagositas nyilatkozatnak
minosiil.
A f-elvil69osit6s-adiis. n,vilatkozattetel eseten be kell tartani a kdvetkezo eloir6sokat:
az inlezmen.vt erinto kdrdesekben a tajekoztatiisra. illetve nyilatkozatadasra az intdzmenyvezeto
vag), az 6ltala esetenkdnt nregbizott szentell. jogosult:
elv6r6s. hogy a nyilatkozatot ad6 a tomegtajekoztato eszkdzok munkat6rsainak udvarias. konkret.
szabatos v6laszokat adion. a kozolt adatok szakszerfisegeert ds pontoss6g6er-t. a tdny'ek objektiv
isnrer-tetdseert a nyilatkoz6 felel:
a nyilatkozatok megtetelekor minden esetben tekintettel kell lenni a hil'atali titoktartiisra vonatkozo
rendelkezesekre. valamint az inrezmenl' j ci hirnel,dre es erdekeire:
' nenl adhat6 nf ilatkozat olyan iiggyel. tdnnl,el ds kori.ilmennyel kapcsolatban. amell.nek ido elotti
nyilv6nossdgra hozatala az intezmeny- tevekenl.segeben zavart. az tntezmenyek anyagi. vagy'
erkolcsi k6rt okozna. tovabba ol1'an kerdesekrol. rnell,eknel a dontes nem a nyilatkozattei,o
hat6skdrebe tartozik:
a nvilatkozattevcinek joga van arra. hogy a 'u,ele keszitett ripol-t kesz anyagitt a kozles elott
megismerje: kerheti az fijs6gfrot. hogl'az an]'agnak azr a reszet. amely az o szavaittarralntazza.
kozles elott vele egyeztesse:
sajtoszen'ek nlunkat6rsainak nvilatkozat minden esetben csak az intezrnenyvezeto engeddlyevel
adhat6.
t

1.3. Kiadmdnyozfs

Az inrezmenl' kiadmanyait /levelek. iratok. jelentesek. nl'omdai kiadvanyok. igazol6sok. stb./ az
igazgat6 - rnint a kdpviseloijogkor g1'akorl6ja - jogosult al6ir6saval ell6tni.
Gazdasagi kdtelezettsegv6llalasra csak azigazgato alairasaval kerillhet sor.

tl
;-)

Az inlezmeny igazgatoja a belso

szervezeti rendszer elveinek megfeleloen ir6nyitja a szervezeti

egysdgek munk6i6t.

Az igazgato az intezmdny tevdkenysegenek egyes teriileteire vonatkoz6 6ltal6nos
it6s

r"rtas

1

o

kb

rendelkezdseket

an szab aly o zza.

B6lyegzohasznfllat

.,1.

A kiadott bdlyegzokrol azifivetel igazol6sdt is tarlalmaz6 nyilv6ntartast kell vezetni.
Az intezmeny belyegzoinek nyilv6ntart asat a gazdasdgi iigyintezo koteles vezetni.
A bdlyegzo nyilv6ntarldsnak taftalntaznia kell:

-

a bdlyegzo sorszdmitt.
a belyegzo lenyomat6t.

a belyegzo szovegdt.
a kiad6s napirit.

a7,6tvevo nevet. beoszt6sdt" al6ir6s6t.

A bdlyegzot haszn6l6k k6telesek azt olyan rn6don tarolni. hogy illetdktelen szem6lyek ne ftrhessenek
hozza.

Barmelyik bdlyegzo elvesztdsdt haladektalanul jelenteni kell az igazgatonak. vagy
csoport vezetojdnek. aki az ervenytelenitdsrol azonnal intdzkedik.

a

gazdasdgt

1.5. Az int6zm6ny iigyiratkezel6se

Az tigyiratkezelds szab6lyait a Gyor Megyei Jogir V6ros Levdltara 6ltal j6vehagyott iratkezeldsi
szabitlyzaltartalntazza melyet a dolgozokkal ismerletni kell. aszabalyzatban foglaltak teljesiilesdnek
rendszeres ellenorzdsere az rgazgat6 kotelezett. F, mellett az igazgato gondoskodik a gyors es
szakszerr.i iratkezeles megval6sit6sS,rol. Ennek keretdben azinrezmeny iratainak atveteldt a titk6rs6g
vezeto. az o t6volleteben pedig azigazgatoi asszisztens vdgzi. Az iratok be6rkezeskor. - az 6tvetelt
kdvetoen - a dokumentumok iktatasba kertilnek. amit az iratokat 6tvevo mr-rnkav6llalo vegez. Az
iratok nyilvantarl6sa es t6rol6sa az i,nlezmeny szekhelyen valosul meg, ahol az iratok ki.ilon
helyisegben (iratt6r) kerLrlnek tdrol6sra. A kiemelten fbntos dokumentumok elektronikus fbrm6ban is
t6rolhatok. illetve t6rol6sra keriilnek. Az iratok kezelesevel kapcsolatos feladatok alapvetoen a
titk6rs6gvezeto feladatdt kepezik.
Az ad.at es iratkezelest Lrgy kell megoldarri. hogy az iratok Litja pontosan nyomon kdvetheto
ellenorizheto es visszakeresheto legyen.
Az iigyiratkezeles alapveto f-eladata. hogy szolgtlja az int6zmeny rendeltetesszeru mukodesdt.
feladatinak eredmdnyes. gyors, hatdkony megold6s6t. Az iigyiratkezelds sor6n alapveto szempont
amely lel'retove teszi. ds biztositja az iratok dpsdgben ds haszn6lhato 6llapotban
meiq a
-uazdasdgoss6g"
tortdno megorzeset. tov6bba a maradando 6ftekri iratok leveltari 6tad6sat.
Az tratkezelds feli.igyeletet ell6t6 szemely az inLezmeny igazgat6ja. aki ezt a f'eladatot deleg6lhatja a
hel,vettese feld.
1.6. Vagyonnyilatkozat-t6tel
A vagyonnyilatkozat-teteldvel kapcsolatos szabalyokata200T. dvi CLII. torvdny 3. $ (3) bekezdds e)

pontja alapjan. azinlezmen,v a kdvetkezo modon szabtiyozza:
. Vagyonnyilatkozat-tetelre kotelezett a fenti torveny 3. $ (3) bekezdds e) pontja alapi6n:
- az a munkav6lla16. aki - on6lloan vagy testtilet tagiakent - .iavaslattetelre. dontesre. illetve
ellenorzdsre jogosult (igazgat6. igazgatohelyettes" gazdasagi csoportvezeto altalanosan. mas
alkalmazotti munkatdrsak pedig akkor. ha az intezmeny 6ltal lefolytatott kozbeszerzdsi elj6r6s
ebony o I itasanak barn-re I y szakasz{.ban re szt vettek)
1
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- az allan onkorm6nyzal

koltsegvetesi intezmenl'. lalamir-rt tobbsegi iillami. illetve tobbsdgi
onkormdny.zati tulajdonban lelo gazdas6gi t6rsas6g. tovdbb6 azOrszitggyrilds. a Korm6ny. valamint
dnkorm6n1''zataltal alapitott kozalapitvdnl,altal lefoly,tatott kozbeszerzdsi eliar6sban.
- f-eladatai elkit6sa sor6n koltseg'n'etesi vagy eg1,db penzeszkozok felett. tov6bba az allami vag1,
onkorm6nyzati vag.vonnal val6 gazdeilkod6s. valamint elki.ilijnitett iillami penzalapok" fejezeii
kezelesri eloir6nyzatok. onkorminyzati penziigy'i tamogatasi penzkeretek tekinteteben. illetie az
Orsz6ggl'tilds. a Korm6n1,. valamint onkorm6nyzat altal alapitott kcizalapitv6ny szan-tara nl,irjtott
tamoqatasi pdnzeszkoz i uttat6s6n6l.
- egyedi 6llami vagl'dnkorm6n.v-'zati t6mogatdsrol valo dontesre iranyulo eli6ras lefblytat6sa soran.
Vag)'
- 6llarni. onkorm6ny'zati.

illetve azOrszitgg.,vrilds. a Korm6n1,. r,alamint cinkorm6ny zat altalalapitott
kdzalapitv6nyi t6rnogatdsok f-elhaszn6l6s6nak vizsgalata" valamint a felhaszn6ldssal ,u,alo
elsz6rnoltat6s sor6n.

c)

Esedekesseg: a vagyonny'ilalkozatra kdtelezett szen,dll, beoszt6saba ldpeset k6vetoerr. illeti,.e
beosztdsdnak nlegszrineset kovetoen. 30 napon beliil ','ag1'onnl,ilatkozatot tesz. ki'u,el.e. ha a korabbi.
vag)' az [lj beoszt6sa. munkakore. fbladatkcjre vagyonnl,ilatkozat-teteli kotelezettseggel jarllart.
Beoszt6sa fenn6ll6sa sor6n" \'ag!' kozbeszerzesi elidrasban resztvevo n-rulkav6llalo tovibbi
r"agyonnyilatkozat-teteli kotelezettsegenek - jogszabal;- eltero rendelkezese hianv6ban eyente
koteles eleget tenni. A b) pont szerinti munkar,6llal6k vagy'onnf ilatkozat-teteli kotelezettsegr,iknek az
esedekesseg eveben jrinius 30-ig tesznek eleget.
d) A vagl'onn-vilatkozatok orzeset az igazgato esetdben a koltsegvetesi szerv irani,.ito szerl,enek
rendelkezesei szerint kell biztositani. A vagyonnyilatkozatok orzeset az inlezmenyi munkavallal6k
tekinteteben a munk6ltat6i jogok g1'akorl6janak felhatalmazdsa alapjan a gazdasigi es munkarigl,,i
ref-erens biztositla ztm iratszekrdnyben. az egy'eb szemell,i munkar-igyi iratoktol elkril6nitie.
dokument6lt elhelyezessel.
e) Az orzeserl felelos koteles a kotelezettet a \,ag)'onrrl.ilatkozat-teteli kotelezettseg f'ennallrisdrol es
esedekessegenek idopontj6rol a kotelezettet legalabb 30 nappal megelozoen t6iekoztatni. A
tdj eko zt alits tarl al mazza :
- a2007. evi CLII. t6rr,,en1,' melleklete szerinti n\.otrtatviiny.t:
- a n)'ot'ntatv6ny kitoltesehez sziiksdges irasbeli [rtrrrutat6st:
- a vagyonnyilatkozat-teteli k6telezettseg ntegszegesenek jogk6vetkezmenl'eire r,,alo
figy'elnteztetdst.
f) A vagi'onnyilatkozatot ket peldanl'ban a2007. evi CLII. tcirveny nellekleteben meghat6rozottak
szerint kell kitolteni ds a kdtelezett iiltal valamennl,i oldaliin al6irn,a pdldanyonkent ktilon-krilon zart
boritekba kell heh ezni.
g) A'r'ag1'onnyilatkozatot elektronikus r"iton is ki lehet tolteni.
h) A nf ilatkozo es azorzesert f-elelos a boritdk lezarasara szolg6l6 feltileten elhell,,ezett alair6s6,,'al
egyidejtileg igazolia. 1'rog1' a ny'ilatkozat itadisfua zart boritekban kertilt sor. Az orzesert felelos
szemelv a nyilatkozatot nvilvantar-tasi azonositoval latia el.
i) A vagl'onnyilatkozat egy'ik peld6nya a ny'ilv6rrtartasba vetel ut6n a kotelezettndl marad. m6sik
pdldanyat az orzesert felelos az eg1,'eb iratoktol elkiilcjnitetten kezeli.
j) A i'agyonnyilatkozatot tartalmazo boritekokat - a nl.ilatkozo es az orzesert fblelos peldanyat is csak a vag,vong)'arapoddsi vizsgalat soran az elar6 szen, bonthatja fel.
A r,'ag1'onny i latkozat tete lere k6telezett fbglal koztatottak
- 1'oglalkoztatott neve:
- beoszt6sa:
- nrunkakcire,
Az adatokat az SZMSZ melleklete tartalmazza.
:
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Az intizmriny igazgutoja

tekinletdben

uz egydb munkaltutrii .iogkl;r gyukorki.lct littia el

t,agyonnyilatkozat-tdteli kdtelezettsdggel kupc'solulos citvitcli, kezeli,;i
irtinyft6 szerv rendelkezdsei szerinl,
1.7.
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Munkarend

A Zenekar dolgoz6inak munkarendje hdtfotol cstitdrlokig 7.30 -16.00 6raig. pdnteken: 7.30-15.10
6r6ig tart, kivdve a jegypdnzt6ri munkakorben. ahol a munkaido a jegypdnztdr nyitva tartlsithoz
igazodik. A miiszaki dolgozok rnunkarendje: napi 8 or6t figyelembe vdve 3 havi munkaido-kertben
vegzik f-eladaturkat. Munkakozi szlinet napi 20 perc. a telles rnr-rnkaidoben foglalkoztatottak eset6ben.
A zenekari mtivdszekre vonatkozoan a 2008. evi XCIX.(Emtv) torvdnyben foglaltak szerint a
munkaido szolg6latokra oszlik: A zenekari tag havi szolg6latsz6ma legfeliebb harminck6t szolg6lat,
evadonkdnt legfeljebb hdrontszitznyolc szolgalat. Egy szolgdlat egy eloaddst vagy egy pr6b6t jelent.
Ha a pr6ba idotartama rovidebb. mint ket 6ra. akkor ftl szolgalatot kell elsz6molni. A szolgalatot
kovetoen elrendelt tovdbbi munkavegzes esetdben megkezdett 6r6nkent tov6bbi fdl szolg6latot ke11
elsz6molni.
A zenekari tagok h6ron-rhavi munkaidokeretben l6tj6k el feladataikat havi 32. evadonkenti 308
szol96latszamot fi gyelembe vive.
A munkavdgzes elrendelese a havi munkarend kifiiggesztdsevel tor16nik. A munkarendben tortdno
v6ltoz6sokrol az erintett idopont elott 96 6raval kor6bban kell a hirdetmenyt kozzetenni.
Az egyes szervezeti egysegeknel a ntunkaido-kezdest ds munkaido-zdrdst tigy kell megszervezni"
hogy az adott szervezeti egysdgndl a folyamatos tizemeltetds biztositva legyen.
Az inlezmeny i m unkai do b i zto sitas66rt az igazgalo f elel.

A alkalmazottijogviszonyb6l szarmazo munkavdgzdsi kotelezettsdgeket. azok teljesitds6nek m6dj6t.
a jogokat. a zenekar munkarendjdt. pihenoidot. szabadsagot. t[rlmunk6t. Mt. ds az Emtv. szabiiyozza.
1.8. Szabadsrlg

A dolgoz6k evi rendes szabads6g6nak mdrtdket ds kiadasdnak szabdlyait a Mt.-ben lbglalt eloir6sok
szerint kell meg6llapitani.
Az egyes dolgoz6kat megilleto szabads6gr6l. ill. az egyes dolgoz6k 6ltal kivett szabads6grol
nyilv6ntart6st kell vezetni. Az inlezmenyben a szabads6g-nyilv6ntart6s vezetdsddrt a gazdas6gi es
rnunkatigyi referens a felelos.
Az eves rendes ds rendkivlili szabads6g kivdtelehez elozetesen az egyes szervezeti egys6gek
vezetoivel egyeztetett tervet kell kesziteni.
A szabadsdgot a szervezeti egys6g vezetoie jogosr-rlt engeddlyezni azzal a kikotdssel. hogy rendkiviili
ds fizetds ndlkiili szabads69 engedelyezdsdre minden esetben csak az igazgatoiogosult.

1.9. Az int6zm6nnyel munkaviszonyban

6116

dolgoz6k dfjazdsa

A munka dijazdstravonatkozo meg6llapodasokat munkaszerzodesben kell rogziteni.
Az egyeb szemdlyi.juttat6sokra vonatkozoan az Mt.. illetve azok vdgrehait6s6ra kiadott jogszabdlyok
az ir6nyad6k
1. I

0. Kf rt6rft6si kiitelezetts6g

Vetkes kotelezettsegszeges esetdn a munk6ltatoi jog gyakorloja .iogosr-rlt az Mt. 56. $-a szerint a
alkalmazottal szemben elj6rni ds a kotelezettsdgszeges sfily6val aranyos. h6tranyos
jogkovetkezmdnyt meg6llapitani a alkalmazottijogviszony f'enn6ll6sa alatt.
Az alkalmazor a munkaviszonydbol eredo kotelezettsdgdnek vdtkes rnegszegds6vel okozott k6rdrt
kartdritesi f-elelosseggel tartozik.
Sz6ndekos k6rokoz6s esetdn a alkalmazott a teljes kdrt koteles megteriteni
i

.-.. - -r'

Az alkalmazott vetkessegere tekintet ndlki.il a teljes k6rt koteles megteriteni a visszaszolg6ltatdsi vag1,
elsz6mol6si kotelezettseggel 6tvett oly'an dolgokban bekor,etkezett hiany eseten" amelyeket iillandoan
orizeteben tart. kiz6r6lagosan haszn6l vag.v kezel. ds azokat jegyzek vag1,'elismen,dny alapj6n vette
itt.
A penzkezelessel megbizott alkahnazottat e nelkiil is terheli felelosseg az itltala kezelt penz.
ertekpapir es eg1'eb drtektdrgl, tekinteteben.
Amenn-viben az inlezmenl'nel a k6r't tobben eg.vtittesen okozt6k. vetkessegiik. a megorzesre 6tadott
dolgokban a bekdvetkezett hian1,' esetdn pedig mr,rnkaberlik ar6n1,6ban f'elelnek.
Amenn,viben

a k6rt tdbben. szdndekosan okozt6k. az Mt.

eg1'etemleges kotelezdsnek van hely'e.

A k6r osszegenek

l,onatkozo rendelkezesei szerint

meghat6roz6s6nril az Mt. rendelkezesei az

iranyad6k.

Az

intezmeny az alkalmazott munkaruhajaban. haszn6lati targyaiban a munkavdgzes folvam6n
bekovetkezett k6rert csak akkor felel. ha az alkalmazott ntunkavegzese sordn betartj a az intezmenS,
belso szabalyzatait.
Az alkalmazott a szokdsos szemely'i haszniilati t6rg1'akat meghalad6 haszn6lati drtekeket csak a
szervezeti egyseg'u'ezetojenek engedell'evel hozhat be munkahelyere. illetve vihet ki onnan.
A Zenekar valamennyi alkaln-razottja t'elelos a berendezesi. f-elszerelesi targyak rendeltetesszerr-i
haszn6latiiert.
1.1 1.

Szab:ilytalans:igok kezel6s6nek rendje

A szabrilytalans6g valamely letezo szabaly'tol (torvenl,. rendelet. utasitds. szab6l5,zalstb.) val6 elterest
ielent. az iilamhtrztafias mrikodesi rendjeben. a koltsdgvetdsi gazd6lkod6s b6rmely, gazdas(tgi
esemeny'eben. az allami feladat ell6t6s barmell, tel'ekeny'segeben. az eg),es mr-iveletekben
eiofbrdulhat.

A szabdlytalansiig lehet:

-

sz6ndekos (csal6s. sikkaszt6s. szdndekosan okozott szabdll,talan kiflzetes).
- nem sz6ndekos (figy'elmetlensegbol. hanl'ag magatarl6sbol. hell,telentil vezetett nyilv6ntarl6sbol).

A

szab6lyozottsdg biztositasa.

a

szabaly'talans6gok rnegakadal,vozasa elsodlegesen

az

igazgato

feladata.

A

szab6l.v-talarrs6g ntege I ozdse

:

- jogszabal.voknak megfelelo szabtiyzatok alapjan rntikoiljdn az intezmeny.
- a szab6ll'ok betan6sat folyamatosan kiserje figyelemmel a vezeto.
- szabdly'talansiig eseten hatekony intezkedes szr.ilessen. es a szabdlytalans6got korrig6ljak.

A

szaball'talans6gok kezeldse (elj6r6si rend kialakit6sa. a sztikseges intezkedesek meghozatala a
kapcsolodo ny'olnon kovetes. a keletkezett iratany'agok nf il','antafi6sa. az igazgato iranl:itas6r.al az
tigy vezeto i gazgato fe I adata.
A szabiilytalansagok eszlelese a fbly'amatba epitett elozetes utolagos es yezetoi ellenorzes
rendszereben tortenhet a munkavallalo es a munk6ltat6 rdszerol egyar6nt.

Amennyiben a szabalvtalans6got az intezmenv r,'alamel1. dolgozoja eszleli. koteles ertesiteni a
kozr,'etlen feletteset. Amenny'iben a kozr.,etlen felettese az adott Ligl,ben erintett a munkat6rsnak a
vezeto feletteset kell ertesiteni. Szemdly'es drintettseg eseten a f-elrigy'eleti szervet kell er-tesiteni.
Az it"fiezmeny igazgat6j6nak kotelessege gondoskodni a szabal,t'I"alans6gok nlegsziintetds erdekeben

a

megfelelo intdzkeddsek meghozatalar6l. illetve indokolt esetben

rneginditiis616l.

a

sziikseges eljarasok
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Ha az igazgalo vagy az igazgatohelyettes dszleli a szabiiytalans6got. akkor a feladat. hat6skor ds
felelossegi rendnek megfbleloen kell intdzkeddst hoznia a szabl,lytalans6g korrig6l6s6ra.
megsztintetes6re.

A kiilso ellenorzdsi szerv szab6lytalansdgra

vonatkozo megirllapit6sait az ellenorzesi jelentes
tarlralmazza. A meg6llapitdsok alapj6n a Zenekarnak intdzkedesi tervet kell kidolgozni.
Biinteto- vagy szabitlysdrfesi iigyekben a sziikseges intdzked6sek meghozalala az arra illetekes
szervek drtesitesdt jelenti. ennek megtetele az igazgato f-eladata.

a foglalkoztatasi.jogviszonydbol

szarmazo vdtkes kotelezettsegszeg6s
h6tr6nyos jogkovetkezmeny meg6llapitdsa szab6lyai kell eli6rni.

Fegyelmi iigyekben

ds

igazgat6 nyomon k6veti az elrendelt vizsgalatokat. a lelt6rt szabalytalans6g tipr"rsa alapj6n a
tov6bbi szabalytalans6g-lehetosegeket beazonositja es infbnn6ci6kat szolg6ltat a belso ellenorzds
szdmara elosegitve a folyamatban ldvo ellenorzdseket.
A szab6lytalans6gokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagokat. a megtett intdzkeddseket. a
hat6ridoket. elkiilonitve kell nyilvan tartani. amely a belso ellenor f-eladata.

Az

Szab{lytalansf g fajtrlja
Szab6lyozottsag

P6lda a szabilytalansfgra
Az egyes tertiletek tevekenysegere vonatkoz6
szabtiyzatok hi6nya. illetve azok
aktualizal6s6nak vagy testre szab6s6nak
eln-rarad6sa

Lebonyol it6ssal kapcsolatos

- a t'eladatok elvegzdsenek elmaraddsa. nem
eloir6sszerir el latdsa
- az eloirt hatdridok be nem tartdsa

- penzbeli

Penziigyi

Szamviteli

a

juttat6s
szab6.lyoztrsban rogzitett

.juttatasoknal

rendeltetdsek6nt a
cdloktol val6 eltdres
- unios tdmogat6sokn6l a kozossdgi politik6k
(es6lyegyenlosdg. kornyezetvedelem)
llsyelmen kiviil hagy6sa
- penztarban keletkezo penzt6rhi6ny
- jogtalan kifizetesek (pl. eloir6nyzat ndlkilli
vagy azI meghalad6 elsz6moliis, jogalap
nelkLili penzbeli j uttatas folyosit6sa)
- a szab6lyoz6sban meghat6rozottat
meghalado dsszeg kifi zetese. foly6sitasa
- a szab6lyoz6sban foglalt l.elteteleknek meg
nem felelo elsz6mol6sok befbgad6sa
- a szab6lyoz6sban eloirtaknak megfelelo
sz6mvitel vezetesdnek elmulaszt6sa
- olyan sz6mvitel vezet6se, amelybol a
penzmozgas. a pdnzbeli juttat6sok tenyleges
f-elhaszn6l6sa vagy a bevetelek fbrrasa a
bizonylatok alap.i6n nem vagy csak nehezen
kdvetheto
'28
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ranyitiisi -l'ezetesi

az ellenorzesi nl,ornvonal kidolgoz6sanak

vag)' a FEUVE- azon behil

a

kontrollfunkciokkialakit6sanak.
aktualiziiits6nak elmulaszt6sa vagy nent
megf-elelo ntr-ikdtetestik

- az eg1'nt6ssal

cjsszefdrhetetlen funkci6k
szervezeti es firnkciondlis szetv6lasztds6r-rak
elntarad6sa

- a beszdmoltatdsi

rendszer miikodtetesdben
elentkezo hi6nvossiigok
- az infbrmatikai rendszer hi6nyoss6gai (pl.:
egves rnodulok vag1. bizony,os
kontrollpontok es kontrollfunkciok hian1,'a. a
hozzaferes nem megfelelo korlatozasa) azok
kihasznal6sa
- adatbevitel. illetve adatmodosft6s nl,omon
kovethetosegenek hi6n1'a. pontatlansAga
- sz6mit6stechnikai rerrdszerhiba miatt
bekovetkezo szaball,talans6gok. azokon belr,il
kiemelten a tflfizetesek. hib6s lel,on6sok
- kesve r.ag1 eg1'61tal6n el nern keszitett
szoftr,'erek
- a programrendszer szabiilyozds szerinti
mtikodesenek ki nen, alakft6sa. a mr.ikodtetds
elmaraddsa vag1, hianyos jellege
- az r.igy'r'iteli tbll,antatokat" valamint a
szakmai es infbrntatikai hibajavftdsokat
erinto programmodosit6sok vegrehaj t6s6nak
elmarad6sa vagl, kesedelmes teliesitese
Nem megfelelo. nem megfeleloen vezetett
vagy' nent a kello tartalm[r (az utolagos
reprodr.rkal6st lehetovd nem tevo). a nyomon
kor,etest ds a vezetoi ellenorzest nem vagy
nem kelloen segito. vagy nem az eloirasok
szerint reszletezett. illetve szervezetileg vag)'
Irelf ileg elszort. ezefi nehezen kovetheto
nvi h'iintart6s. dokumentiici6
- a kozbeszerzesre vonatkoz6 szabalyok
j

Informatikai

Dokument6ci6s.

n1,i

lvrintartasbel i

Kdzbeszerzes

nregsertese

- hib6s elokeszites
- a p6,lr-"6ztatis elhagyasa vag).

tdnl'leges ertek szerinti

El lenorzessel osszefr-iggo

nem

a

rnegolddsnak

megfelelo lebonl,'ol it6sa
egy'enlo ban6smod elvdnek megsenese (pl.:
szallito -spec i fi kus feltetel ek ki irasa )
f-elelo dokumentdl6s elhanyagol6sa
- a t-elt6rt hianyossagok illetekesek fele
tortdno to',,6bbitdsiinak elmarad6sa
- kotelezo ellenorzesi tevekenysegek
ellTanl,agol6sa

- elfbgultsag
- r,'onatkoz<i szaba ,'ok me

fiesg
10

- a kock6zatelemzesen alapul6 mintavdtelez6s
elhagy6sa

-

ellenorzdsi tervtol va16 engeddly ndlkiili

elteres
- belso ellenorzdsi kezikonyv figyelmen
hagy6sa

kivlil

-

Monitoringgal osszeftiggo

0sszef6rhetetlensdggel kapcsol atos

Titoktart6ssal kapcsolato

T 6j

ekoztaritssal kapc

1.12. Az ellen6rz6si

s

so I ato s

fiiggetlenseg csokkenese ir6ny6ba hat6
b6rmely tevekenysdg
- intezkeddsek nyomon kovetesenek
(monitoringi 6nak) elmarad6sa
- kotelezo monitoring tevdkenysdgek
elhanyagol6sa
- ellbeults6c
- az osszefdrhetetlensdgi szab6lyok
megsdrtese
- a szabiiyoztts szerint kotelezoen
szdtv6lasztando n'runkakorok. funkci6k
elkiilonitesdnek elmulaszt6sa
- az allam- es iizleti titkok kezel6sdre
vonatkoz6 szabalyok megsertdse
- a szdmitastechnikai rendszemel cissze nem
ftiggo adatkezelesi ds adatvedelemmel
kapcsolatos szab6lytalansagok
- szabdlyozisban foglalt jelentdsteteli.
inlbrnrdcioad6si kdtelezettsdg vagy az arra
eloirt l-rataridok be nem tartdsa
- a jelentdsekben nem a val6shelyzetet
tlikrozo tenyek" adatok vagy mutat6k
szerepeltetese

jog gyakorl:lsa

a) Az intezmeny belso ellenorzesenek megszervezdseert. rendszerdnek kialakit6s6drt az intezmeny
vezetoje f-elelos.

A belso ellenorzds lii fbrmai:
- vezetoi ellenorzds:
- folyamatba dpitett ellenorzes:
- iranyito szervi ellenorzes.
A belso ellenorzest a Belso ellenorzesi szabitlyzatban fbglaltak szerint kell megszervezni es elvdgezni
Az intezmeny vezetoje. valamint a megbizott munkat6rsak ellenorzesi jogokaL az 6llal6nos jelent6si
kotelezettsdg szabalyainak betarl6sa mellett kozvetleni.il ds fblyamatosan gyakoroljak. Az ellenorzesi
tevdkenyseg tdteles feladatszab6,lyozirsitt a ITEUVE szabalyzattaftalmazza.

b) Munkafolyamatokba dpitett ellenorzds: a szakmai. -rrazdas6gi. iigyviteli fblyamatokat [rgy kell
megszervezni. hogy a vdgrehajto muveletek koze olyan ellenorzdsi rnr"'rveleteket is be kell iktatni.
amelyek a folyamat szabdlyossfg6nak ds cdlszerr.isegenek megallapft6sat szolgalj6k. valamint a
keletkezo adatok val6dis6g6rol val6 meggyozoddst elosegitik.

c) Belso ellen6rzes: a belso ellenori feladatokat aziritnyit"o szcrv l6tia el.
d) Irdnyito szervi ellenorzes.
30.
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1.13. Szellemi tev6kenys6g 6s munkakiirbe nem tartoz6 feladatok ell:ltris:lra vonatkozri
szerz6d6sek kiit6s6nek szabf ll'ai
Az intezmeny szakmai alapfeladatanak ell6t6sa erdekdben szellemi te'r,ekenysdgre sz6l6 szolgdltat6si
szerzoddssel. szdn'rla elleneben klilso szemell, vagl' szerr,,ezet a kdvetkezok feltetelekkel r,,eheto
igen.v--be:

-

A leladat el16t6s6ra azinrezm€ny (alap) feladat6nak ell6t6shoz leltetlen szr.ikseg van.
Az adott feladat eh'egzdsehez n-regfelelo szakdrtelemntel. szakkepzettseggel es gyakorlattal

vagy nregfelelo mtiveszi adotts6gokkal. kepessegekkel rendelkezo munkavdllalot az intezmenv nem
lb gl al koztat. i l letve az inrezmenynek nincs elegendo kapaci rasa az adott fel adatra.

Az alaptevekenl'sdg rdszekent fbhnertilo. a szerzodes targl'6t kepezo szolg6ltat6s egy,edi. idoszakos
vagy'nregl'ratarozott alkaln-rankent. idoben rendszerlelenill. ell6tand6 feladat. igy ktilonosen: beugr6s
egy'tittesen beliil. beugr6s mint egy'tittesen kiviili vendegmtivesz. rendezveny.ekhez kapcsolodo
eload6si feladatok. a napi norm6l szok6sos teveken)'seget" fbladatokat nteghalado. kr.ilso szerv eiltal
megrendelt feladatokhoz sztikseges ter,ekenl,seg ellatd,sa. tajeloadasok.

A szolgriltat6si szerzodesnek tafialrnaznia kell

:

- az ellatand6 f-eladatot.
- a dijazis meftdket.
- a tevekenl'sdg ell6tasdnak reszletes t-elteteleit. a felek jogait es kotelessegeit.
- a szerzodes erveinvesseget (idotartam6t).
- szervezettel. t6rsas v6llalkozassal kotott szerzodes esetdn a szemell'es kozremtikodesre k6telezett
nevet (es al6ir6s6t)" a teljesites igazol6s6ra f-elhatalniazott nevet/beos zltrsitl. a ktilso
szenrel,v/szervezet megbiz6siinak konkrdt (e szabiiy'zat AhaJ lehetove tett) indokol6srit.
Sajat dolgozoval szolgdltatasi szerzodes csak ol1,an leladatra kotheto. ami a munkakori lefrasaban
nem irliato elo.

AzSZMSZ-ben meghalarozoll vezetoi feladat ell6tds6ra szerzodds
1.14.

nen-r

kotheto.

Munkakiiri leirdsok

Az

inlezn^renyben foglalkoztatottak feladatainak leir6s6t a munkakori leir6sok rartalmazzak. A
munkakdri leirdsok a kiner,'ezesi. rnunkaszerzodesi okm6rl1.ok kotelezo melldkletet kepezik. mell,nek
elokeszitese a gazdas6gi iigl,intezo. koordiniitor feladata.

A munkakori leir6soknak tartalmazniuk kell:

.

.

a alkalmazottak jo96llasat"

azinrezmenl'ben ell6tott munkakornek es beoszt6snak megf-eleloen f-eladatait. helyettesftesenek
modjrit. felelosegi kdrdt. jogait es kotelezettsegeit.

A n-rurrkakdri leirasok elkesziteseert. kiad6saert es aktualizdllstrcn azigazgato f-elelos.
1.l5.Egy6b juttatfsok
A Zenekar alkah,razottai

az SZMSZ mellekleteben rdgzitett szabitlyzat szerinti

juttatdsban

reszesithetok.

.
-l

;

.31

IV.
A GAZDALKODAS RENDJE
Zenekar penztigyi-gazd6lkodasi tevdkenyseget az 6llami koltsegvetdsi szervek gazd6lkod6s6ra
vonatkoz6 jogszab6ly ok. az ir6nyit6i jogokat gyakorlo Onkorm6nyzat koltsegvetdsi es egy6b
rendeleteiben foglaltak alapj6n" a Kultur6lis Penzi.igyi-Gazdasiryi Szol96ltat6 Kdzponttal (9022 Gyor.
Czuczor G u. 7.) megkdtott munkamegoszt6si meg6llapodas6ban rogzitett modon l6tja el.

A

a)

A

gazditlkod6s megval6sitasat elosegito belso szabiiyzatok.
- Szdmlarend ds szamlati.ikor

- Sz6mviteli politika
- Ugyrend
- P enzkezel esi szabalyzat
- Lelt6rkeszitdsi es lelt6rozasi szab|lyzar
- Eszkozok ds forr6sok 6rt6kelesi szabil5tzata
- F e I e sl e ge s vagyont6rgy ak haszno s it6si. se lej teze s i szabti5t zata
- Beszerzds i szabtiy zal
- Kozbesze rzesi szabaly zat
- Iratkezele si szabdly zat
- V dtkes kotelezettsd g sze gds e setdn al kal mazan do szabdly zat
- Gepj 6rmti iizenteltetd si szab|ly zat
- Bizonylati rend
b) Kdtelezettsegv6llal6s. utalr,6nyoz6s. ervenyesites" ellenjegyzds rendie:
a kotelezettsdgv6llal6s. utalv6nyoz6s. ellenjegyzes. ervdnyesites rendidt az igazgato hatarozza meg.
melyet a Kotelezettsegv6llal6s. ervdnyesites. utalvanyoz6s es ellenjegyzes rendje tartalmaz.

aa

)_

-
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v.
EGYEB SZABALYOK
Jelen Szen'ezeti es Mtikodesi Szabii.t'zat az tntezmenl, mrikoddsi alapdokumentuma. az itt nem
szab6ll'ozott kerdesekrol ktilon szabaly'zatok. igazgatoi utasit6sok es szerzocldsek rendelkeznek.
nrely'ek e szabalyzat elengedhetetlen rnelldkleteit kepezik.
a) Gyor Megl'ei Jog[r Vdros Kozgl'tilese altal .jovahagl'ott ..Munkamegoszt6si
me gril I apod as" az i ntezn-reny. i gazdril kod6s rendj enek szabaly o zas6r ol
b) B el soel lenorzesi szab6ly- zat
c) Munka- es ttizvedelmi szab6ll,zat
d) Munkakori leirdsok
e) FEUVE szabalyzat
f) Fenntart6 onkorman,vzattal megk6tott Fenntarloi megiilIapodiis
g) Magy,ar Allammal megkotott Kozszol96ltat6si Szerzodes

ZArarl6k
1.

A Zenekar jelen SZMSZ-dnek jogszabalyokban rneghat6rozott melldkleteinek elkdszitesdert" azok

tartalm6ert es aktualiz6l6sukdrt az intezmenl, igazgat6j a a felelos.
A szabiiyzatok feltilvizsg6latiinak ds aktualiz6l6suk megtdfienterol. es az intezmeny kozzeteteli
kotelezettsegenek folyamatos teljesiteserol azigazgato el'ente november 30. nap hat6ridovel irasban
kcjteles nyilatkozni a Gyor Megyei Jogfi V6ros Polg6rn-resteri Hivatal szakmailag illetekes szes,,ezeti
e91'sdge vezetojdnek.
2. A Zenekar jelen Szervezeti ds Mrikoddsi Szab6ly,zataa2022. aprilis 01. napon ldp hat6lyba.ezzel
egyidejtileg a Zenekar 2020. december 28. napj6n keltezett Szervezeti es Mtikodesi Szabiilyzata
hatalyat veszti.

Gy'or. 2022. m6rcius 31 .

F[ike G6za
igazgatd

G1'or Megyei .logri V6ros Onkorm6nl'zata Kcizgy,rilesenek a G1,or Megyei Jogf V6ros
Onkorm6nl'zatdnak Szervezeti es Mrikodesi Szab6lyzatarol szolo 3012012. (XII. 19.) onkorm iny,zati
rendelet 4. melleklet 2. pontja 2. 14. alpontjiiban foglaltak alap.ian. a kozgyriles 6ltal arruhAzott
jogkdrorrben eljdrva a Gyori Filharrnonikus Zenekar Szervezeti es Mrikddesi Szabiivzatit a
I'entiekben foglaltak alapjan jovahagyom.

+

G1'or. 2022. m6rcius 31.

_.)

Dr D6zsi Csaba Andr{s

polgdrmester

Kaptak:
l.' C1"ori Filharmonikus Zenekar igazgatoja (Szekhelyen)
2.'G-"or M. J. V6ros Polgdnresteri Hivatal Kultu16lis Osztiih'a (902
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2.sz melleklet

A vagyonny'ilatkozat tdteldre kotelezett fbglalkoztatottak:
- foglalkoztatott ne\,e:
- beoszt6sa:
- mr,rnkakore.

6sz G6bor
Igazgatohely'ettes-

Igazgatohell.ettes

- foglalkoztatott neve:
- munkakore.

Gazdas6gi csoportvezeto

- foglalkoztatott neve:
- munkakore:

Szocs-Kov6cs Akos
Igazgat6i asszisztens

- foglalkoztatott neve:
- rlrunkakore:

Nydki Agnes
Titkdrsag'r,ezeto

- foglalkoztatott neve:
- munkakdre.

Vrabel Ilorra
Gazdasiigi es munkaiigvi ref-erens

Pir-rter Elemer Jozsef

l
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