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2011 APR 1 4. 

Az interpelláló neve: Dr. Csicsay Claudius Iván 
Címzett : Kovács Róbert polgármester Úr 
Tárgya : Kérdések. 

Elöszám: ................ db 
melléklet 

~~l,-

Úgy hallom 15-20 munkatársat elbocsátottak a Hivatalból. Nem szeretek hallomásokra 
hagyatkozni. Miután nem jutottam hivatalos tájékoztatásokhoz, tehát egyelőre kérdezek. 
Azért nyilvánosan, mert amit én "hallok", azt mások talán még előbb hallják. Kérdéseim 
szándékom szerint nélkülözik nem csak a célzatosságot, hanem a bármiféle élt is. Egyelőre 
nincs negatív véleményem, egyáltalán véleményt csak a válaszok tükrében fogok kialakítani. 

· Nagyjából ugyanezeket a kérdéseket írásbeli kérdésként Jegyző Úrnak is [elteszem, 
ugyanilyenszándékkaL 
Polgármester Úrtól elvi (szándékosan nem használom a politikai szót), Jegyző Úrtól jogi 
válaszokat Gogszabályi hivatkozással) várnék. 

Kérdéseim: 

l. Az utóbbi időben (a választások óta) hány munkatársat küldtek el a Hivatalból és 
milyen módon?És 2011-ben? 

2. Nevezettek hány évesek, hány közülük a már nyugdíjas, hány a nyugdíj közeli? 
3. Nevezettek írásbeli indoklással, vagy anélküllettek-e elküldve? 
4. Mi a létszámcsökkentés indoka általában? 
5. Csökken-e a Hivatal létszáma, vagy a megürült állások betölthetőek lesznek? A 

költségvetésben feltüntetett létszám (296 fő) marad, vagy lesz előterjesztés a 
módosulására? 

6. Az elküldöttek számára lett-e felajánlva más állás, vagy legalább segítség az 
elhelyezkedéshez? Igaz-e, hogy a vezetőknél előbb a vezetői megbízása lett 
visszavonva, hogy beosztottként "olcsóbb" legyen az elküldés költsége? 

7. Meg lett-e kérdezve a szakterületi vezető (főosztályvezető, osztályvezető) írásos 
véleménye, hogy kiket javasol elküldeni? Egyáltalán milyen körben született a döntés? 

8. Lesz-e folytatása az elküldéseknek? Hány főt fog várhatóan érinteni? Ez 
létszámcsökkentés lesz, vagy csak szakemberfrissítés? (Nem találtam jobb szót 
pillanatnyilag, ha nem kívánok még közvetve sem véleményt nyilvánítani.) 

9. Az önkormányzati választások óta hány munkatársat vett fel a Hivatal? Hányat 
köztisztviselőnek, hányat más besorolással? 

Eleadó 



l O. Hány fő dolgozik megbízási szerződéssel? Hány politikai tanácsadó van különleges 
köztisztviselői és hány megbízási jog viszonyban? 
Végül: 

ll. Úgy hírlik, hogy tavaly év végén készült egy átvilágítás a Hivatal szervezetéről. Igaz
e ez? Ki rendelte meg, kitől, a cég, vagy személy hogyan lett kiválasztva? Vannak-e 
benne racionalizálási javaslatok? Az átvilágítás tartalmát meg lehet-e ismerni a 
Képviselő Testületnek? 

Természetesen kérdéseim mindegyikére a választ nevek nélkül várom. 

Tisztelettel és köszönettel várom válaszait. 

Budapest, 20 ll. április ll. 

~. 
Dr. ~~~dius Iván 


