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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A képviselő-testület a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői 

álláshelyére a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a 18/2014. (II.14.) sz. határozatával 

pályázatot írt ki. A pályáztatással kapcsolatos eljárásrendet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 

területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 

szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza.  

 

A pályázat benyújtásának határidejéig (2014. április 4.) két pályázat (Kovácsné Deák Irén és 

Steinerbrunner Győzőné) érkezett be.  

 

A pályázatokat a Korm. rendelet alapján a képviselő-testület 18/2014. (II.14.) sz. határozatával a 

munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért szakmai bizottság véleményezte, melynek tagjai voltak dr. 

Makra Istvánné az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke, dr. Szabolcsiné Orosz 

Hajnalka a Csorba Győző Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, valamint Bertók Gyula a József 

Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény dolgozója, a közalkalmazotti tanács tagja.   

 

A szakértői bizottság 2014. április 28. napján megtartott ülésén meghallgatta a két pályázót. A 

bizottság megállapította, hogy Kovácsné Deák Irén pályázata nem felel meg a Korm. rendeletben 

előírt feltételeknek miszerint sem szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképesítéssel, és nem 

szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri vizsgával nem rendelkezik, 

mely alapján a pályázat érvénytelen.  

A bizottság megállapította, hogy Steinerbrunner Győzőné pályázata megfelel a pályázati kiírásnak és 

az érvényességi feltételeknek.  

 

Steinerbrunner Győzőné  (szül:Komló, 1971. 09. 21.) 1994-ben magyar szakos tanár és könyvtáros 

végzettséget szerzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karán. 1993-tól 

dolgozik a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjteményben könyvtárosként, a felnőtt 

részlegben ellátja az olvasószolgálati, tájékoztatási, kölcsönzési és informatikai feladatokat, valamint a 

vezető távollétében annak helyettesítését.  

 

A szakértői bizottság Steinerbrunner Győzőné pályázatát szakmailag magas színvonalúnak 

minősítette, így a képviselő-testület részére a pályázó személyének elfogadását javasolja.  

 

Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka írásos szakmai véleményt készített a pályázatokról, mely jelen 

előterjesztés 1. sz. mellékletét alkotja. (A pályázatok a Városüzemeltetési és Intézmény-felügyeletei 

Irodán megtekinthetőek). 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a 

magasabb vezetői ellátásra történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb 5 évre adható. 

A fentiek figyelembevételével Steinerbrunner Győzőné magasabb vezetői megbízása – amennyiben a 

képviselő-testület támogatását elnyeri – 2014. 06. 01. napjától 2019. 05. 31. napjáig határozott időre 

szól.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 

véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!  

 

 

Határozati  javaslat:  

 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a József Attila Városi Könyvtár és 



Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A képviselő-testület Steinerbrunner Győzőnét 2014. 06. 01. napjától 2019. 05. 31. napjáig 

határozott időre megbízza Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és 

Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői teendőinek ellátásával.  

 

2.) A képviselő-testület illetményét kinevezése napjától 217. 000. Ft-ban állapítja meg.  

Besorolás szerinti garantált illetménye:      162.000.Ft 

Garantált összegen felüli munkáltatói döntésen alapuló illetmény   10.000. Ft 

Magasabb vezetői pótléka:         45.000. Ft 

Illetménye összesen:        217.000. Ft 

 

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos 

munkáltatói és adminisztratív teendők ellátásáról gondoskodjon.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

 

 

 

 

Komló, 2013. április 29.  

 

        Polics József 

        polgármester 



 



 


