
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERE 1. változat 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság intézményvezetői 

- magasabb vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó 

megbízásról 

 

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 Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a 

pályázót a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő 

munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A 

Közgyűlés úgy határozott, hogy a pályázó meghallgatására a Népjóléti Bizottság, a 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság, valamint a Pénzügyi és 

Vagyongazdálkodási Bizottság elnökeiből álló szakértői bizottságot hoz létre. A 

Közgyűlésnek a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve kell döntenie a vezetői 

megbízásról. 

 

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 

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 az előterjesztés melléklete tartalmazza.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§. (2) 

bekezdés a.) pontja alapján a közgyűlés zárt ülést tart állásfoglalást igénylő személyi ügy 

tárgyalásakor az érintett kérésére a vezetői megbízás adása esetén. A pályázó úgy 

nyilatkozott, hogy zárt ülés tartását nem kéri. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a vezetői 

megbízás tárgyában. 

 

Kaposvár, 2020. november 2. 

 

  Szita Károly 

 polgármester 



 

 

Határozati javaslat: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Humánszolgáltatási 

Gondnokság intézményvezetői – magasabb vezetői – beosztásának ellátására vonatkozó 

megbízásról szóló előterjesztést és 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) 


