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MINISZTERELNÖKSÉG

Demeter Márta országgyűlési képviselő asszony
részére

Magyar Szocialista Párt Képviselőcsoportja

Budapest
2014 . július 15 .

I-1/ME/3394 (2014)

Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján

hozzám benyújtott írásbeli választ igényl ő, „Milyen munkát és milyen eredménnyel
végzett Csizmadia Ibolya Anna, Orosháza fideszes alpolgármestere?” című, K/456. számú

kérdésére az alábbi tájékoztatást adom.

Ahogyan az a Miniszterelnökség honlapján a mai napig is olvasható, Hutás -

Csizmadia Ibolya külpolitikai tárgyú szakmai tanácsadást nyújtott a

Miniszterelnökség külügyi helyettes államtitkára részére a 2013 . szeptember 16 . és

2014. május 31. közötti időszakban. A megbízási szerződés szerinti feladatait

szerződésszerűen és igazoltan teljesítette .
A megbízó a megbízott kiválasztásakor Hutás-Csizmadia Ibolya alpolgármesteri

megbízatása során szerzett vezetési és kommunikációs tapasztalatait, és az ezekb ől

adódó kvalitásait vette figyelembe.
Hutás-Csizmadia Ibolya - ahogyan azt általa leadott, a teljesítést alátámasztó

kimutatások tanúsítják - a Miniszterelnökség, a miniszterelnök, valamint a külügy i

és külgazdasági államtitkár külügyi vonatkozású programjait érint ő koordinációs

tevékenységeket végzett . A megbízott - többek között - részt vett Yair Lapid izrael i

pénzügyminiszter, Ban Ki Mun ENSZ főtitkár, Donald Tusk lengyel miniszterelnök,

Abdullah Gül török köztársasági elnök, Vjekoslav Bevanda bosnyák miniszterelnök ,

José María Aznar volt spanyol miniszterelnök, I . Bartholomaiosz konstantinápoly i

ökumenikus pátriárka magyarországi látogatása előkészítésében. A megbízott

továbbá közreműködött David Cameron brit miniszterelnök és Orbán Vikto r

miniszterelnök találkozója, Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos indiai ,

törökországi, rijádi, japán, pozsonyi és kassai útjai, Szijjártó Péter külügyi é s

külgazdasági államtitkár hivatalos izraeli látogatása el őkészítésében is. Ezen
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túlmenően Hutás-Csizmadia Ibolya a Kormányzat számára készülő aktuális külügy i
összefoglalók vizsgálatával, a releváns információk kigy űjtésével és összegzésével
kapcsolatos feladatokat látott el .

Tisztelettel :
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 2 .

melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm

Demeter Márta (MSZP) országgyűlési képviselő „Milyen munkát és milyen
eredménnyel végzett Csizmadia Ibolya Anna, Orosháza fideszes alpolgármestere? ” című ,

K/456. írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat.

Tisztelettel :
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