
93/2020. (XII. 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 
koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 
törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörét gyakorolva a 
Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következő határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy 2021. január 1. napjától 
2025. december 31. napjáig megbízza Sziberné Fehér Évát a Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondokság intézményvezetői – magasabb vezetői – beosztásának ellátásával gazdasági 
főelőadó munkakörben.  
Illetménye:    567.900,-Ft 

 
Felelős: Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Csillag Gábor igazgató 
Határidő: 2020. december 4. (közlésre) 

2020. december 18. (a magasabb vezetői megbízás elkészítésére) 
 

INDOKOLÁS 
 
Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.  
 
2020. december 31. napján lejár a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságon Sziberné 
Fehér Éva intézményvezető vezetői megbízása. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 
20/B.§ (1) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízásra 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 5 év határozott időre pályázatot írt ki. A pályázati 
felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv, a személyügyi 
központ internetes oldalán, a Közigálláson, a város és az intézmény honlapján jelent meg 
2020. szeptember 30-án. A pályázatok beadási határideje 2020. október 31. volt. 
 
A Közgyűlés a kiírásban pályázati feltételként határozta meg a gazdaságtudományi területen 
szerzett felsőfokú iskolai végzettséget, legalább öt év gazdasági területen eltöltött szakmai és 
legalább két év vezetői gyakorlatot. A pályázat elbírálásánál az egészségügyi és/vagy műszaki 
területen szerzett tapasztalatot jelölte meg előnyként. 
 
A pályázati felhívásra egy érvényes pályázat érkezett, a jelenlegi intézményvezetőé. 
 
Sziberné Fehér Éva 2007-ben informatikus közgazdászként végzett a Gábor Dénes 
Főiskolán, majd a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett oklevelet 
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2013-ban vezetés és szervezés mesterképzési szakon. 2019-ben teljesítette az ezen a területen 
dolgozó intézményvezetők kötelező képzését, a szociális ágazati mester vezetőképzés 
alapképzését. 57 éves. 2015. január 1. óta az intézmény vezetője, előtte 2004. és 2015. között 
gazdasági vezetője volt. 
Pályázatát a honlapon a képviselők részére hozzáférhetővé tettük. A pályázó úgy nyilatkozott, 
hogy pályázatának zártan kezelését nem kéri.  
 
 
 
Kaposvár, 2020. december 1. 
 
 
 
 
 Szita Károly  dr. Csillag Gábor 
 polgármester  jegyző 
 
 


