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Kis-Fehér Katalin (sz. Kis Katalin) Pincehelyen született 1979. június 16-án. A tamási 
II. számú Általános Iskolát elvégezve a szekszárdi Bezerédj István Kereskedelmi Szakkö-
zépiskolában érettségizett. Felsőfokú tanulmányait 1998-2002 között a Szegedi Tudo-
mányegyetem Élelmiszeripari Főiskolai Karán kezdte, ahol nappali tagozaton vállalkozó 
menedzser mérnök diplomát szerzett. Ezt követően 2002-2005 között a Szent István 
Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Karán levelező tagozaton folytatta felső-
fokú tanulmányait, ahol közgazdászként végzett, majd 2007-2012 között a Budapesti 
Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar levelező tagozatos hallgatója volt, ahol 
2012-ben kapta meg igazgatásszervező diplomáját. 2005-ben jeles eredménnyel közigaz-
gatási szakvizsgát tett.

A mérnöki diploma megszerzését követően 2002. október 1-jén szolgáltatási ügyinté-
zőként a Tolna Megyei Munkaügyi Központ Tamási Kirendeltségénél helyezkedett el, 
majd pénzügyi ügyintézőjeként közös megegyezéssel megválva a jogutód Tolna Megyei 
Kormányhivatal Tamási Járási Munkaügyi Kirendeltségétől – az egyetemen szerzett 
igazgatásszervezői tudását hasznosítandó – 2013. február 1-jével a Tamási Közös Ön-
kormányzati Hivatal jegyzői megbízottja lett. Itt munkakörébe tartozott Értény és Kop-
pányszántó településeken a jegyzői feladatok ellátása. Véleménye szerint meghatározó 
volt későbbi közigazgatási pályája szempontjából, hogy Tamási Város Jegyzője, Gulyásné 
dr. Könye Katalin megbízott benne és mind emberileg, mind szakmailag képesnek tar-
totta új feladatkörére. Jelenlegi munkahelyére, a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal-
ba új szakmai kihívást keresve 2013. február 1-jével áthelyezéssel került. Munkakörébe 
tartozott a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségein a jegyzői feladatok 
ellátásán túl a szociális, igazgatási, hatósági és adóügyi feladatok ellátása is. A Regölyi 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz öt település, Regöly, Diósberény, Keszőhidegkút, Pári 
és Szárazd tartozott, majd 2015. január 1-jével Szárazd község kivált a közös önkormány-
zati hivatalból. Hét pályázó közül sikeres pályázatot követően 2015. február 1-jétől a 11 
fős Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője.

Munkája során fontosnak tartja a közös hivatal hatékony és gördülékeny működését, 
valamint a jó munkakapcsolatok ápolását. A jegyzői pályázatában így összegezte a veze-
tői elképzeléseit, amely szerint a munkakör betöltése óta is tevékenykedik: „A rövid és a 
hosszú távú célok elérése és a sikeres közös munka érdekében egy olyan szervezet kialakítása és 
fenntartása a célom, ahol a kollegák megbecsülve érzik magukat és így a sajátjuknak tekintik 
a feladatokat és a közös hivatalt, ami a pontosságról, az ügyfelek elégedettségéről és a jogsza-
bályoknak való megfelelőségről ismert, és amely minden külső szemlélő számára irigylésre 
méltó.”

Munkája mellett is rendszeresen képzi magát, szakmai rendezvényeken, továbbképzé-
seken vesz részt. 1998-ben német általános C típusú (komplex), 2002-ben angol általános 
C típusú (komplex), majd 2005-ben angol szaknyelvi C típusú (komplex) nyelvvizsgát 
tett, 2006-ban teljes körű Európai Számítógép-használói Jogosítványt (ECDL) szerzett, 
illetve 2012-ben német szaknyelvi C típusú (komplex) nyelvvizsgát tett.
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Házas, férjével két kiskorú gyermeküket nevelik. Hobbija a tanulás, önképzés, olvasás 
és utazás.

Hitvallása: „Nincs súlyosabb büntetés, mint arra ítéltetni, hogy csak annyit tudjon az 
ember, amennyit már tud. Ez a gőgösök börtöne.” (Jorge Bucay)

AJÁNLÓ AZ ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS KÖVETKEZŐ,  
2016. MÁRCIUSI SZÁMÁBÓL

Dr. Belényesi Emese PhD: Alfavezetők a közigazgatásban vs. szektorfüggő vezetői típus

Fekete Letícia – Csiszár Miklós Béla: Az integritás menedzsment és a minőség me-
nedzsment kapcsolatának vizsgálata a Common Assessment Framework minőségme-
nedzsment modell integritás típusú elemzését végző tanulmány bemutatásán keresztül 

Dr. Gyergyák Ferenc: Önkormányzati rendeletek törvényességi felügyelete 2012–2014


