
 E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. április 25-én  
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat 
eredményének megállapítása 

 
Iktatószám: 1754/2019.                                       
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
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Bizottság Hatáskör 
Oktatási, kulturális ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 1. számú melléklet III/C 2. 
pont 

Jogi Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság 

SZMSZ 1. számú melléklet V/C 7. pont 

 
 
Meghívott: 
Steinerbrunner Győzőné pályázó, intézményvezető    
nagyibolya21@gmail.com 
 
 
Határozatot kapja: 
Ld: meghívott 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2019. (II.21.) számú határozatában 
(továbbiakban: Határozat) döntött arról, hogy a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény (továbbiakban: Könyvtár) intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír ki.  
 
Az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati felhívás a vonatkozó jogszabályi előírások 
szerint került közzétételre. Ennek megfelelően megjelent Komló város honlapján, a Komlói 
Kirakat újságban, valamint a személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (továbbiakban: 
személyügyi központ) honlapján.  
A pályázat benyújtásának határideje a személyügyi központ honlapján történő közzétételét követő 
30. nap, mely időpont jelen pályázat esetén 2019. április 1. napja volt. 
 
Fenti határidőig 1 db pályázat érkezett be, melyet Steinerbrunner Győzőné az intézmény jelenlegi 
vezetője nyújtott be.  
 
Steinerbrunner Győzőné felsőfokú magyar szakos tanár és könyvtáros végzettségét az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolán szerezte 1994-ben. Ezt követően több egyéb 
képzésen is részt vett. (Kulturális rendezvényszervező, Hatékony vezetés a kulturális 
intézményekben, Kulturális intézmények szervezetfejlesztése, Uniós támogatások ellenőrzése). 
Munkásságát 1993-ban kezdte a Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény intézményben, ahol 2014-ig a felnőtt részlegben könyvtárosként 
tevékenykedett. 2014-től ezen intézménynek a vezetője.  
 
2019. április 11. napján került sor a pályázó munkacsoport általi személyes meghallgatására, 
valamint a beérkezett pályázat véleményezésére. A munkacsoport tagjaként – a Határozatban 
foglaltaknak megfelelően – dr. Makra Istvánné elnök asszony, dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka 
kulturális szakértő vett részt a meghallgatáson.  
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a munkacsoport megállapította, hogy a pályázó a 
pályázati feltételeknek megfelel, a pályázat tartalmazza a jogszabályban és a felhívásban szereplő 
szakmai önéletrajzot, a vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő elképzelésekkel, a 
végzettséget igazoló okiratok másolatát, az előírt nyilatkozatokat és az erkölcsi bizonyítványt.  
 
Dr. Henn Tamás muzeológus, az intézmény dolgozója tanulmányi útja miatt nem tudott 
megjelenni a munkacsoporti értekezleten, azonban írásbeli véleményét benyújtotta, melyből 
megállapítható, hogy Steinerbrunner Győzőné magasabb vezetői kinevezését támogatja. Az 
intézményvezető munkavégzése gyors, precíz és körültekintő, a pályázó jó szervező és 
koordinációs képességekkel rendelkezik.   
 
Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka kulturális szakértő írásos szakértői véleményt készített, melyben 
az alábbi összegző véleményt alakította ki: 
„Steinerbrunner Győzőné pályázata a komlói József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény intézményvezetői posztjára áttekinthető, a szakmai és tartalmi követelményeknek 
megfelel. A vezetői program megvalósítható, a gondolatmenet logikus, szépen felépített és a 
legkorszerűbb szakmai elképzeléseken alapul. A pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek 
mindenben eleget tesz. A pályázó megfelel a pályázati kiírásnak és egyben a Korm. rendelet 6/A. 
§-ában foglaltaknak, ezért újabb 5 évre szóló intézményvezetői megbízását javaslom.” 
 
A munkacsoport a beérkezett pályázat alapján és a személyes meghallgatás során megállapította, 
hogy Steinerbrunner Győzőné az álláshely betöltéséhez szükséges szakmaisággal rendelkezik, 
ezért a pályázót a munkacsoport egyhangúlag támogatta, kinevezését elfogadásra javasolja.  
 



Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a magasabb vezetői (intézményvezető) 
megbízást a pályázat elnyerését követő 5 év időtartamra kell adni. 
Ezen előírás figyelembevételével Steinerbrunner Győzőné vezetői megbízása – amennyiben a 
Tisztelt Képviselő-testület támogatását elnyeri – 2019. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig, 
5 éves határozott időre szól.  
 
A benyújtott pályázat, valamint a véleményezési eljárás során készült jegyzőkönyvek, és a 
szakértői vélemény a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági Irodáján (7300 Komló, 
Városház tér 3. 1. em. 108.) megtekinthetőek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, 
valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével a 
határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az érintett a nyilvános ülés tartására vonatkozó 
írásos nyilatkozatot nyújtott be a pályázati anyaga mellékleteként.   
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, az Oktatási, 
kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének megállapítása című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület megbízza Steinerbrunner Győzőnét 2019. június 1. napjától 2024. 
május 31. napjáig, 5 évre szóló határozott időtartamra a József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

 
2.) A Képviselő-testület Steinerbrunner Győzőné illetményét 2019. június 1. napjától 

350.000.- forintban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Besorolás szerinti illetménye:            253.491.- Ft 
 ebből alapilletmény      159.515.-Ft 
  garantált illetményt növelő további szakképesítés:     7.976.- Ft 
  munkáltatói döntésen alapuló illetmény   86.000.- Ft 
Garantált bérminimumra történő kiegészítés:              27.509.- Ft 
Magasabb vezetői pótléka (2018.07.01-2023.06.30):                             45 000,- Ft 
Kult. illetménypótlék 2018. dec. 31-ig:                                                  24.000.- Ft 
Illetménye összesen:                                                                              350 000,- Ft        
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos 
munkáltatói és adminisztratív intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
 

Határid ő: 2019. május 15.   
Felelős: Polics József polgármester 

 
Komló, 2019. április 16.   
 
        Polics József 
        polgármester 


