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2020. február 16.
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. február 20-ai ülésére
az „Ez a minimum!" antikorrupciós minimumprogram kiegészítéséről: az Önkormányzat
tanácsadóinak és külső segítőinek nyújtott javadalmazások nyilvánosságáról

Előterjesztők:
•
•
•
•
•
•
•

Csobánczy Gábor - képviselő
Gelencsér Ferenc - képviselő
Kovács László - képviselő
Molnárka Gábor - képviselő
Tölcsér Borbála - képviselő
Varga Dániel - képviselő
Zsitnyák János Bálint - képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2019. november 28-ai ülésen elfogadta az „Ez a minimum!" programok
amelynek lényege, hogy a Budavári Önkormányzat gazdálkodását átláthatóvá tegye. Úgy
véljük, e cél eléréséhez nélkülözhetetlen, hogy az átláthatóság kiterjedjen azon szerződésekre
is, amelyek alapján tanácsadók és segítők közvetlenül az Önkormányzat vezetőinek
alárendeltségében (így különösen, de nem kizárólagosan a polgármester vagy az
alpolgármesterek felé beszámolva) nyújtanak tanácsot vagy végeznek egyéb adminisztratív,
konzultatív tevékenységet, E csoportnak a jelenlegi önkormányzati sü-uktúrában önálló
megnevezése nincs, ezért jelen előterjesztésünkben, az Önkormányzat Kabinetjétől való
megkülönböztetés érdekében, rájuk csoportként „Önkormányzati Tanácsadó Testület"-ként
hivatkozunk.
Az Önkormányzat jegyzőjével történt egyeztetés alapján úgy látjuk, hogy az Önkormányzati
Tanácsadó Testület egyik fő jellemzője, hogy tagjai nem tartoznak sem a Polgármesteri
Kabinet, sem a Jegyzői Referatúra alárendeltségébe. Ettől függetlenül munkájuk az
Önkormányzati döntéshozatalt szolgálja és e minőségükben meghatározó befolyást
gyakorolhatnak a polgármesteri vagy képviselőtestületi döntések tartalmára, az
Önkormányzat költségvetésére és annak végrehajtására, illetve az Önkormányzat
médiamegjelenéseire is, ezért e tevékenységük körében - összhangban a 2003. évi III. törvény
1. § (2) bekezdés 13. pontjával - közszereplőnek tekinthetők. E személyi kört a jelen határozati
javaslatunk 1. melléklete taxatíven is felsorolja.
A fenti javaslatunk elsődleges célja, hogy az Önkormányzati Tanácsadó Testület tagjainak
az Önkormányzattal kötött, munkavégzésre irányuló szerződései, a megbizatás tényleges
tartalma és az azok alapján adott javadalmazás nyilvános legyen.
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Ez a lépés szolgálja azt a közös célt is, hogy se a minket megválasztó I. kerületi lakosok, se a
működésünket figyelemmel kísérő sajtó vagy akár az átláthatóságot számon kérő politikai
ellenfeleink ne vonhassanak párhuzamot a mi tevékenységünk és a számos önkormányzatnál
közelmúltig meghatározó gyakorlat között, amelyben a tanácsadók feladatkörei nem voltak
nyilvánvalóak és javadalmazásuk nem volt nyilvános. Emlékeztetjük a Képviselő-testületet,
hogy a közelmúltban több sajtóorgánum teljesen nyíltan jelezte, hogy közérdekű
adatigénylésekkel fognak fordulni elsősorban az ellenzéki fennhatóság alá került
önkormányzatokhoz, hogy a tanácsadói jellegű szerződések adatait kikérjék. Ezen közadat
igénylések megtagadásának jogi alapja nincsen, hiszen egyértelmű, hogy ezeket a
javadalmazásokat közpénzből nyújtjuk, ezért a rendezett közzététel mindannyiunk érdeke.
Az átláthatóság minimum feltételeinek a következőket tartjuk:
Nyilvános adat legyen és az Önkormányzat a honlapján tegye közzé,
a) hogy az Ónkormányzat kivel köt a fent megjelölt céllal tanácsadói szerződést, és
különösen, ha a másik szerződő fél nem magánszemély, akkor ki vagy kik kötelesek
munkavégzésre vagy feladatok ellátására a szerződés alapján.
b) hogy pontosan milyen feladatok ellátására kötött szerződést az Önkormányzat. Ha a
feladat határidőhöz köthető, annak meghatározása is szükséges. Ennek hiányában
meg kell jelölni a heti vagy havi időkeretet, amelyben az Önkormányzat vagy annak
szervei a tanácsadókat igénybe vehetik.
c) a tanácsadó címét vagy beosztását és azt a tényt, hogy munkájával kapcsolatban mely
Önkormányzati szervnek vagy vezetőnek tartozik beszámolással.
d) hogy a fent említett tanácsadói szerződések alapján milyen összegek tényleges
pénzügyi teljesítésére került sor, ideértve minden olyan pénzügyi jellegű vagy más
módon ellenértéket jelentő kifizetést, támogatást vagy javadalmazást amelyeket ezen
tanácsadói szerződésekkel kapcsolatban az Ónkormányzat vagy szervei nyújtanak (így
különösen de nem kizárólag eszközhasználatot (pl. gépkocsi, laptop) biztosító
megállapodás, parkolási engedély).
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük elő:
1. A Budapest I. kerület Budavári Ónkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
az „Ez a minimum!" program részévé teszi az Önkormányzati Tanácsadó Testületben
működő munkavállalók és megbízottak (tekintet nélkül a szerződés jellegére)
tevékenységének és javadalmazásának nyilvánosságát a fent felsorolt a)-d) pontok
alapján.
határidő: a testületi ülésen - a program végrehajtásának határideje: 2020. április 20.
felelős: polgármester
2. Felkéri az illetékes Alpolgármestert, hogy a fentiek alapján nyilvános adatok
közzétételéről az Önkormányzat honlapján az „Üvegzseb", „Gazdálkodás" vagy más
alkalmas link alatt gondoskodjon és annak rendszeres frissítését elvégeztesse.
határidő: 2020. április 20.
felelős: Gelencsér Ferenc, alpolgármester
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3. Az adatok átláthatóságának folyamatos biztosítása érdekében a mellékelt táblázatot és
szervezeti ábrát, a kifizetéseket teljesítő Önkormányzati szervek felé adategyeztetés
céljából megküldi és azokon a nyilvánosságra hozható adatokat kijelöli.
határidő: 2020. április 20.
felelős: dr. Tarjányi Tamás, jegyző
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Budapest, 2020.02.17.
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ÖNKORMÁNYZAT! TANÁCSADÓ TESTÜLET

GÚLA) ANNA
Péniügyt tanácsadó

VARGA ÁRON
Kommunikációs tanácsadó

MARIKOVSZKY ANDREA
Részvsleli demokrácia
referens

GUBA PETER
Külkapcsolati referens

.

VÁMOS AGNES

SZILÁGYI PÉtER

SCHWAJDA GERGŐ

Oktatási-kulturális
tanácsadó

Átláthatósági tanácsadó

CSILLAG JÁNOS

KORSÓS BORBÁLA

Várnegyed füszerkssz'-ö

Asszisztens

CSILLAG GABOR
Stratégiai tanácsadó

Kommunikációs igazgató

DR. VÁCZY ZOLTÁN KRISTÓF
Jogi- és gazdasági
tanácsadó

