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Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület 2009. március 19-ei ülésén önkormányzati tanácsnokot választott, 
dr. Csicsay Claudius Iván képviselő személyében. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) 59. § (6) 
bekezdése értelmében az önkormányzati tanácsnok köteles az általa felügyelt önkormányzati 
feladatkörben a polgármestert rendszeresen tájékoztatni, s munkájáról a képviselő-testületnek 
írásban beszámolni. Az SZMSZ 59. § (7) bekezdése értelmében az előző évben végzett 
munkáról szóló beszámolót a következő év február 28. napjáig kell benyújtania a 
polgármesternek. 

Dr. Csicsay Caludius Iván tanácsnok mindezen kötelezettségének eleget téve leadta 
beszámolóját, mely frakcióértekezleti tárgyalások okán szerepel csupán az áprilisi képviselő
testületi ülés tervezett napirendi pontjai között. 

A tanácsnoki beszámolót a Jogi Bizottság soron következő ülésén tárgyalja, s a 
bizottság elnöke az ülésen ismerteti javaslatukat. Mindezek alapján kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
tanácsnok 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2010. március 29. 
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Előadó: 

A Képviselő Testület 2009. március 19.-Í ülésén választott tanácsnoknak. Az SZJVISZ szerint 
a következő év február 28-ig kell benyújtanom a beszámolómat a Polgármester részére. 

A Képviselő Testület az SZMSZ megfelelő módosítása után nem koordinációs tanácsnokot 
választott, mint elterjedt, hanem a - Frakciók közötti egyeztetés előkészítéséért felelős
tanácsnokot. 

Irodahelyiséget (1. emelet 130.) körülbelül 2-3 hónap eltelte után kaptam, nem sürgettem. 
Az SZMSZ-ben biztosított feltételek közül az irodán és internet hozzáférést biztosító 
számítógépen kívül másra nem tartottam igényt. 
így nincs: 

• Titkárnő 
• FAX 
• Fénymásoló 
• A szükséges irodaszerek csak alapfelszerelésben, úgy mint papír, boríték, gémkapocs, 

tűzőgép 
• Saját rádiótelefonjaimat használom (az önkormányzati telefonom összköltsége havi 3-

4 ezer Forint, tehát a minden képviselőnek biztosított 10 ezer Forintos költség felét 
sem használom el) 

• Költségtérítésben, vagy egyéb természetbeni juttatásban nem részesülök. 
• Az irodai telefont külső hívásra nem használom. 

A Polgármester Urat rendszeresen tájékoztatom, minden testületi ülés (illetve frakció - és 
frakcióvezetői értekezlet előtt) strukturáltan találkozunk. 

Most már (kb. féléve) majdnem minden bizottsági ülésre megkapom a meghívókat. 

Többnyire részt veszek (ha értesítenek) a Hivatal főosztályvezetői értekezletein, minden 
alkalommal a rendes és tematikus frakcióvezetői értekezleteken. 

Nem tettem javaslatot a Polgármesternek bizottsági határozat felfüggesztésére; sem a Testület, 
sem a polgármester megbízása alapján nem képviseltem az Önkormányzatot. 

Aktívan részt vettem: 
• Az S1 projekttel kapcsolatban az angol céggel való egyeztetések minden frakciók 

közötti egyeztetésén. 
• Az első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsönét szabályozó önkormányzati Rendelet 

előkészítésében 
• Az SZMSZ módosítások előkészítésében és az azzal kapcsolatos jelenleg is folyó 

előkészítésekben 



• Minden KIÉT - en 
• A CXXII/2009. Törvény végrehajtásának előkészítésében 
• Kőbánya - Gergely KFT szakértői anyag vitája valamennyi előkészítésén 
• A Manager szerződések körülötti vita viszonylagos konszenzusában 
• A közbiztonsági koncepció előkészítésében 
• Részt vettem a költségvetési koncepció és intézkedési terv előkészítésében, 

javaslataimat a Képviselő Testület elfogadta 
• Rendszeresen tájékoztattam és tájékoztatást kértem a pályázatokkal kapcsolatban. 

Általánosságban szükség esetén megbeszéltem ügyeket a bizottsági Elnökökkel, egyesekkel 
rendszeresen konzultáltam is. Az SZDSZ frakcióvezetővel strukturáltan mindent 
egyeztettünk. Időnként rövid ideig Radványi frakcióvezető úrral is megbeszéltünk (egyébként 
általában egyetértőleg) egyes ügyeket. Figyeltem a frakcióvezetői értekezletek jegyzőkönyvét, 
észrevételeimet szóvá tettem a frakcióvezetői értekezleteken. 

A Hivatal dolgozóitól csak tájékoztató segítséget kértem tevékenységemhez, amit meg is 
kaptam. Ezekről minden esetben tájékoztattam Jegyző Urat, vagy előzetesen „engedélyt 
kértem". Jegyző Úrral is rendszeresen konzultáltam törvényességi, jogi kérdésekben. Fővárosi 
vezetőkkel megbeszélésem feladatkörömben nem volt. 

Természetesen többet is lehetett volna tenni az időnként személyeskedő és mindenképpen 
hosszantartó politikai viták elkerülése ügyében. Többet is vártam magamtól. Azonban 
tanácsnoki megbízatásom óta fokozott kötelességemnek tartom, hogy mindenhol és minden 
alkalommal (bizottsági, testületi ülésen, frakcióvezetői értekezleten stb.) konszenzusra 
törekedjem. 

Ugyanakkor tisztában vagyok vele, hogy bármit tettem, vagy nem tettem, bármit írok, vagy 
nem írok a FIDESZ részéről a reakció mondjon le lesz (esetleg személyeskedéssel is tarkítva, 
mint eddig is többször), valamint az, hogy meg kell szüntetni a tanácsnoki helyet. Úgyhogy 
már most kijelentem, hogy csak tényekre kívánok reagálni. 

Ugyanakkor a fentiek miatt azt javaslom és kérem, hogy negyedévente mindenképpen, de 
frakeiókérésre bármikor tartsunk politikai napot és ne az önkormányzati üléseket terheljük 
meg személyes, vagy pártpolitikai indíttatású hosszú politikai vitákkal. 

Tudom, hogy az ilyen rendkívüli Testületi Ülések egyik oldalon sem népszerűek, de 
gondoljuk meg, hogy ezzel, ha betartjuk, mennyi időt lehet nyerni rendes ülésen a valódi 
szakmai vitákra. 

Kivétel nélkül mindenkinek köszönöm a szíves együttműködését. 

Budapest, 2010. február 21. 

Tisztelettel: 

Dr. Cslcsly Claudius 


