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ARLOI POLGARMESTERI HIVATAL
KilZSZoLcAT,aTT TIS ZTVISELoIRE VoNATK ozo

HIVATASETIKAI ALAPELVNX fS AZ
ETIKAI ELJARAS SZABALYAI

,4116 Nagykdzsdg Onkormrinyzata Kdpviselo-testiilete a k<izszolgillati tisztvisel6krol sz6l6
2011. evi CXCX. tdrv,lny (a tovdbbiakbqn: Kttv.) 9., 10., 83. $-aiban, valamint a 231. $ (1)
bekezd6s6ben foglaltak alapjhn a kdzszolgSlati tiszt.lrisel6i hivat6setikai alapelvek r6szletes
tartalmht, valamint az etikai elj6rSs szab6lyait az alilbbiak szerint dllapitja meg:

I. Az alapelvek c6lja

L Az alapelvek c6lja, hogy valamennyi kiizszolgflati tisztviselil sz6mhra:
a) 6s rendelkezdsre bocs6ssa azokat az tltalinos 6s alaptorvdnyb6l eredo, illetve a

k6pviselo-testiilet 6ltal fontosnak tartott elveket, alap6rt6keket 6s norm5kat,
alkalmaz6sm6dokat 6s elj 6r5si szab 6ly okat, amelyek a t6rs adalom kozmegb ecsiil6s6t
6lv ez6 demokratikus kozigazgat6s kialakit6s 6t 6 s fenntart6s6t se gitik el6,

b) kifejezze azokat az erdnyeket 6s bels6 6rtdkeket, amelyek egyrdszt elomozditjhk egy
kdvetend6 kdzszolgSlati tisztviseloi magatarthsmodell megrajzolisttt, m6sr6szt
tfimogatjhkakozszolgillatitisztvisel6ikararculatform6l6s6t,

c)kifejezze a kdz6rdek, az cinkormhnyzat 6s a hivatal, valamint a munkatArsak ir6nti
elk<itelezetts69et.

2. Kiiliiniisen azoknak a magatartisi- 6s viselked6si formdknak a meghatirozhsa a

c6l, amelyek:
a) segits6g6vel helyes d<int6sek, 6ll6sfoglal6sok alakithat6k ki, 6s ezzelhozzhjfurulnak

a hivatal eredm6nyes mrik<jd6sdnek biztositfshhoz, ezen keresztiil pedig ahivatal,
illetve akizszolg|latitisztvisel6k tekint6lydnek megorz6s6hez, illetve folyamatos
emel6s6hez,

b) megfelelo t6mpontokat adnak a kozszolgillati tisztvisel6knek az etikailag
kifogdsolhat6 magatarthsi, viselked6si formrik megit6lds6hez, illetoleg a

szankcion6land6 maga1artils felismer6s6hez 6 s minositd sdhez,
c) tdmpontot j elentenek a kdzszolgSlati feladatok ell6t6sdhoz,
d) tartalmazzhk azokat az eloirdsokat, melyek m6rt6ktil szolgdlnak a kdzszolgSlati

tisztviselok szfimhra a munkahelyi kapcsolatrendszeri.ik mtikridtet6s6hez,
e) rogzitik azokat az elv6rSsokat, melyeket a kozszolg6lati tisztvisel6knek a

mag6n6letben is kdvetniiik kell.

3. Az alapelvek:
Ir6nymutat6 funkci6t t<iltenek be, megfogalmazzhk az ir6nyelveket 6s azok
alkalmazhsfunak m6dj6t, ezilltal fegyelmez 6s motivSl. A magatart6si hat6rok
kijel<ilds6vel, a norm6k megfogalmazilshval e11en6rz6 szerepet t<iltenek be.

' U. A szabflyzathatilya

Aszab|lyzathatillyakiterjed a Hivataln6l - a jogviszony jellegdtol fiiggetleniil - foglalkoztatott
kd zszolgillati ti s ztv i s e I 6re.
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III. A Hivatdsetikai alapelvek

1. Altalfnos alapelvek:
Az 6lIal6nos etikai alapelvek valamennyi kozszolg|lati tisztviselore vonatkoznak
fiiggetleniil att6l, hogy vezet6 vagy nem vezet6 beoszt6sban dolgozik-e.

a) Hiisdg ds elkdtelezettsdg elve:

A kdzszolgSlati tisztvisel6 munk6j 6t az Alaplcirvdnyben szabfilyozott demokratikus
intezmenyrendszer keretei krjzdtt kifejez6d6 kdz6rdek irinti elkdtelezettsdggel
kciteles v6gezni.

A kozszolg6lati tisztvisel6nek hrinek kell lennie:
azAlaptow6nybenmeghathrozottelvekhez,illetve
a kdpvi s e16-testiilet 6ltal m eghat 6r o zott etikai al ap elvekhez.

A kdzszolg6lati tisztvisel6nek kinevez6sekor sz6ban, majd ir6sban meger6sitett
eskiit kell tennie, melyben Magyarorszilghoz 6s annak Alaptorv6ny5hez val6
htis6gre eskiiszik.
A kozszolgillati tisztvisel6 az elozoeken trilmen6en kdteles a Hivatal
tevdkenysdgdvel 6rintett telepiil6s drdekeit szem el6tt tarVa tevdkenykedni.

b) A nemzeti drdekek elfnyben riszesitdsdnek elve:

A magyar nemzet 6rdekeinek szolgillata a kozszolgfllati lisztvisel6 munkSjdn is
alapul, ez6rt kotelezetts6geit - a hazaszeretet 6s a haza irrlnti lojalit6s 6rv6nyre
juttat5sa mellett - a legnagyobb odaad6ssal kell teljesitenie.

Politikasemlegessig:
Ennek 6rdek6ben a kdzszolgillati tisztvisel6 kdzszolg6lati feladatainak ellitf"sSn
kiviili politikai vagy egy6b tev6kenys6ge semmilyen m6don sem vesz6lyeztetheti a

kdzigazgal6si funkci6k 6s feladatok ell6t6s6nak p6rtpolitika-semlegess6g6be vetett
kozbizalmat.
A kozszolgillati tisztvisel6 a kozszolgillati tisztvisel6kol sz6l6 2011. dvi CXCX..
tdrv6ny (a tovdbbiakban: Kttv.) 85. $ (4) bekezd6s b) pontja alaplfin p6rtban .,:

tiszts6get nem viselhet, pSrt nev6ben vagy 6rdek6ben - az orszilggyillsi, az eur6pai
parlamenti, illetve a helyi dnkorm6nyzati vhlaszt6sokon jel6ltk6nt val6 r6szv6telt
kiv6ve - kdzszerepl6st nem v6llalhat.

c) Az igazsdgos is mdltdnyos jogszolgdltatds elve:

I gazs dg os j o gs zo lgdlt at ds :
A k<izszolgillati tisztvisel6 nem lehet r6szrehajl6, kozhivatali tev6kenysdgdt 6s

eljhrhsfll mindenkor elfogulatlanul 6s p6rtatlanul kell v5geznie, nem alkalmazhat
megktildnb<iztet6st sem egyes szem6lyekkel, sem a t6rsadalom b6rmely csoportj6val
szemben.

Drint6seit a jbgszabillyok adta keretek koz<itt mindig a - legjobb szaktud6sa szerint

- val6s kortilm6nyekre val6 tekintettel, a jozan 6sz 6s az emberiess6g alapj5n hozza
meg.
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Mdltdn:t o s -i o gs z o I g dltatds :
A kozszolghlati tisztvisel6 munkrlja sor6n a j6hiszemrisdg ds a tisztess6g elv6nek
megfeleloen kell eljr{rni, azdrintettek rdszdre meg kell adni minden olyan segits6get,
tSj5koztatdst, amely hozzhsegiti, hogy az eljdrhs sorSn m6lt6nyos jogszolg6ltatfsban
16 sze siilj <in, ennek keretdben a szttmft a jo g szerti kedvez6 dcint6s sziilethe s s en.
Az igazsilgos 6s m6lt6nyos jogszolgfiltat6snak 6rv6nyesiilnie kell a ddnt6sek
v6grehajtdsa sor6n is.

Tilos a rendeltet6sellenes joggyakorl6s, azaz m6sok jogos 6rdek6nek csorbit6s6ra,
6rdekdrv6nyesitdsi lehet6sdgeinek korl6tozhsdra, zaklathsSra, vdlem6nynyilv6nit6s
szabadshghnak korl6toz6s6ra irSnyul vagy vezet. (Kttv. 10. $ (1) bekezd6s)

d) Mdlt6sdg ds tisztessig elve:

A k6zszolgillalr ttsztviselonek hivatali- 6s mag6n6let6ben olyan magatartSst kell
tanirsitania, amellyel ki6rdemli :

az illlampolg6rok tisztelet6t, megbecsiil6s6t dnmaga 6s az illtala k6pviselt
k6 zszol g6lat ir 6n! v al am int
munkat6rsai 6s hivatali felettesei bizalmdt.

A kcizszolg6lati tisztriselo k<jteles riltaklban olyan magatarthst tanrisitani, melyben
nem veszllyezteti a munk6ltat6ja j6 hir6t, a hivatalnfl betoltdtt beoszt6sa
m6lt6s6g6t.
Az iigyfelekkel szemben - a sziiks6ges hathrozotts6g mellett - legyen tiirelmes 6s

udvarias. A kdzszolgSlati tisztvisel6nek a munkrija sor6n tigyelnie kell a sajht es az
tigyfelek m61t6s6g6nakmeg6rzds6re. A klzszolgillati tisztvisel6 kciteles koll6g6ival
olyan munkakapcsolatot fenntartani, melyben biztositott mindk6t fel m6lt6s6ga.

A kozszolg6lati tisztvisel6 ajogok gyakorl6sa 6s a k<jtelezetts6gek teljesit6se sor6n
a tisztess6g elvdnek megfelel6en kdteles elj6rni.

A kdzszolghlati tisztvisel6 feladata a konupci6 elleni fell6pds, a komrpci6
megakad6lyozdsa.
A kdzszolg5lati tisztvisel6 nem fogadhat el semmilyen, a tev6kenys6g6vel 

' 
.,,

osszefiigg6sbe hozhat6 - nem jogszab6lyon alapul6 - elonyt, kiikinrisen: aj6nddkot,
egy6b any agr term6szetri dolgot.

A kozszolgSlati tisztvisel6 elvilrt m61t6s6g6val 6s tisztess6g6vel nem
ri s s ze e gy e ztethet6, ha a kii zszol gillati ti s ztvi s e I 6 :

brincselekmdnyt vagy tulajdon elleni szabillysertdst kcivet el,
k<iztudom6sri, hogy anyagi ftigg6sdget okoz6 szenved6lybetegs6gben
szenved (pl. : szerencsej6tekok),

nem anyagi ftigg6s6get okoz6 szenveddlybeteg, ide 6rtve az alkohol 6s drog
fiig96sdget.

A kdzszolgillati tisztvisel6 a mdlt6s6ga kiilso jelekdnt k<iteles az 6ltal6nos
elv6r6soknak megfelelo, sz6ls6s6gekt6l mentes ruhdzatolviselni a munkahelyen.

e) Az elfiftiletektdl val6 mentessig, pdrtatlansdg elve:

A ktjzszolg|lali tisztvisel6 k<iteles el6it6leteket felret6ve, atl6l mentesen eljrirni.
Az el6itelet mentess6gnek 6rv6nyestilnie kell a hivatali elj6r6s minden szakaszilban.
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Biztositani kell az egyenlo b5n6sm6d kovetelmdnyet, tarl6zkodjon minden <ink6nyes
intdzkeddstol 6s a hdtr6nyos megki.ikinbrlztet6s valamennyi fajt6jfut6l, munk6jSban ne
befoly6solja szem6lyes, csal6di, politikai, vagy anyagi 6rdek.
Kertilje a nemzetisdgben, nemen, fajon, borszinen, etnikai, vagy t6rsadalmi
hovatartozftson, genetikai jellemz6k<in, nyelven, vall6son, hiten, politikai, vagy egy6b
meggyozoddsen, tulajdonon, vagyoni helyzeten, fogyat6koss6gon, koron, szexu6lis
be6llitotts6gon stb. alapul6 indokolatlan diszkrimin6cionak m6g a Ifitszathl is.
Azeloitlletekt6l val6 mentessdgnek 6rvdnyestilnie kell: az iigyfelekkel, munkat6rsakkal
osszefiigg6sben is.
A kozszolghlati tisztviselo eloitdletektol val6 mentessdgdnek ki kell ttinnie az eljdrhs
dokumentumainak (hathrido, t6j6koztathsok, iigyintdz6si id6 stb.) adataib6l.

j) Afelelflssigtudat, szakszer{isdg 6s gondossdg elve:

FeIeIfss6gtudat elve:
A kdzszolgillatr trsztvisel6 a kozigazgatdsi tigyek intdzdse sor6n onk6nt v6llalt
kdtelezetts6ggel is Ifumogatja a klzigazgat6si szervezet szhmfua kitizdtt cdlok 6s

dcint6sek megval6sit6s6t.

A k6zs zo lgdlati tisztvi s eki :

koteles felettese utasit6s6t v6grehajtani,
koteles felettese utasit6s6nak v6grehajt6s6t megtagadni, ha annak
teljesit6sweletetmenyt, 

ilretve szab6lys6rt6st val6sitana meg,
m6s szem6ly 6let6t, testi 6ps6g6t vagy eg6szs6g6t kdzvetleniil 6s

srilyo s an v esz5ly eztetn6,

az ttasiths v6grehajt6sht megtagadhatja, ha annak teljesit6se az 6let6t,
eg6szs6g6t vagy testi 6ps6g6t kdzvetleniil 6s sirlyosan vesz6lyeztetnfl, vagy
j o gszab6lyba titk<izne,

k<iteles az utasitilst ad6 figyelm6t felhivni, 6s egyben k6rheti az ttasiths
irfsba foglal6s6t, ha az, vagy annak v6grehajtfs a jogszabillyba iitkcizn Z vagy
teljesit6se kitrtiddzhet el6 6s akozszolgillati tisztvisel6 akdvetkezm6nyekkel
sz6molhat,vagyaZutasit6saz6intettekjogos6rdekeits6rti.Azutasit6stad6.
felettes az utasit6s ir6sba foglal6s6t nem tagadhatja meg. A kozszolgillati
tisztviselot az irhsba foglal6sra ir6nyul6 k6relme miatthStrilny nem 6rheti.

a kdzvetlen felettes ritj6n kdteles k6rni azirilsba foglalSst, ha az utasit6st ad6
a kozszolg|lati tisztvi sel6nek nem kdzvetlen felette s e,

ha felettese d<int6s6ve1, illetve utasitds6val nem 6fi egyet, jogosult
kiikinv6lem6ny6t ir6sba foglalni. Emiatt hdtriny nem 6rheti.
A k<izszolgillati tisztviselonek a feladatait a jogszabhlyoknak ds a szakmai
eloir6soknak megfeleloen kell ellfrtnia, folyamatosan tov6bbfejlesztve
szakmai tud6s6t.

Szalcszerf[sdg
A kozszolgillati tisztvisel6 feladatait a koz 6rdek6ben, a jogszab6lyoknak 6s az

ir 6ny it6 te sttilet dontd s6nek me gfelel6 en, szakszertien kdteles ell6tni.
A szakszenis6 g 6rdekdb en a kdzszolgSlati tisztvi selo krjtele s :

naprak6sz ismeretekkel rendelkezni a hatSsk<ir6be 1'artoz6 iigyekben,
r6szt venni a szhmhra meghathrozott k<itelezo k6pz6seken,

tdj 6ko z6 dni a teriil et6n v 6rhat6 v6lto z 5s okr6 l.
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A kcizszolgAlati tisztviselo kotelezettsdgeit a legjobb tud6sa szerint teljesiti, nem
cselekszik a nyilv6nossiigot, az filampolghrokat 6s munkat6rsait flhevezeto,
megt6veszto 6s szakszenitlen m6don.

Gondossdg
A kozszolgillati tisztvisel6nek tigyelnie kell a Hivatal eszkrizeinek, eroforr6sainak
rendeltet6sszerti 6s gazdasfgos felhaszn6l6s6ra.

9 Az egyiittmlikddds elve:

A kdzszolgdlati tisztviselo a jogok gyakorl6sa 6s a kotelezetts6gek teljesftdse soriin
kolcsdndsen egytitt mrik<idik :

az iigyfelekkel,
a munkatSrsaival,
m6s elj6r6 szervekkel.

A hivatalon beltili egyiittmrikcjdds sor6n akdzszolgillati tisztvisel6 kdteles betartani:
az e gy es ii gyek ii gym enetm o dellj 6b en me ghathr o zo ttakat,
a hivatalon beliili hat6skciri szabillyokat,
a munkakriri feladat ell6t6si rendet.

Az egyiittmtik<id6s sor6n tdrekedni kell affa, hogy a kozigazgatSsi eljdr6s
szabfllyainakmegfeleloenazij;gyffltol olyan inform6cio, adatne keriiljdn elkdr6sre,
amellyel a hivatali szert ezet m6r rendelkezik.

A kozszolg|lati tisztvisel6 kciteles a hatrlskdrebe tartoz6 elj6r6ssal kapcsolatos
jogszabfiIyi thj6koztatSst, felvilSgositdst megadni. A tSjdkoztat6s sor6n biztositani
kell a t6nyleges jogszabilyi fon6s ismertet6s6t, valamint igdny szerint akozerthet6
inform6ci6 6tad6st is.

h) Az intdzkeddsek megtiteldre irdnyulf ardnyossdg elve:

A kozszol gillati tisztvisel6 az eljSrhs sor6n kdteles int6zkedni akkor, ha azt 'i
j o gszabSly kdtelez6v6 te s zi.

Az int6zked6sek sor6n az ar6nyoss6g kovetelm6nyeit kell betartani. Olyan
int6zked6seket kell tenni, melyek arhnyban vannak az eljdrSs c6lj5val.

Azintdzked6sek meghozatalan6I - ha ak<izszolgillatitisztvisel6nek m6rlegel6si joga
van - figyelembe kell venni azt,hogy ahozottint6zked6snek milyen anyagivonzatai
vannak, azok hogy hatnak azigyf6ke, illetve a szervre.

Az int5zked6sek sor6n a kozszolgflati tisztvisel6 kdteles el6sz<ir azokat az eljhrhsi
cselekm6nyeket megtenni, melyek a legkevesebb energi6val 6s k<ilts6ggel j6rnak, 6s

az figyfelek rugalmas, gyors iigyint6z6s6t segitik.

, Avidelemelve:

A kozszolgillatrtiszffisel6 a tdrvdnyes ds szakszerti munkav6gzlse kdzben v6delem
alatt 6ll, pSrlatTan 6s p6rtpolitika-semleges magatartilsa, valamint szakszeni
feladatell6t6sa miatt semmilyen hfifiinv nem 6rheti.
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j) Az dsszefilrhetetlensdg elve:

A kozszolgSlalttisztvisel6 nem vdgezhet olyan tevdkenys6get, nem v6llalhat olyan
beosztiist 6s funkci6t, amely kozfeladatai elliltfshval nem egyeztetheto 6ssze, azaz

ellent6tes a Kttv. t<irv6nyb en meghathr o zott <i s szef6rhetetlens 6gi szab 6lyokkal.

2, Vezetdkkel szembeni tovr[bbi alapelvek:

Az filtalSnos etikai alapelveken trlJ avezetok esetdben a vezet6kkel szemben tirmasztott
etikai alapelveknek is 6rv6nyestilnie kell.

a) Pdldamutatds elve:

A vezeto kdzszolgfilati tisztviselonek szakmai tev6kenys6ge ell6t6sa sor6n
p6ldamutat6nak kell lennie.

A vezet6vel szembeni kdvetelm6ny, hogy:
szakmailag j6rtas, naprak6sz legyen minden illtala irhnyitott igazgathsi
6gban,
szal<lrrai segits6get tudjon nffitani a hozzh fordul6 beosztott r6sz6re
m6dszertani iigyben 6s adott konkr6t eljhrfis sor6n,

r6szt vegyen k6pz6sekben, 6s a k6pz6sben elsaj6titott ismereteket fitadja
(isztdndzze koll6g6it a k6pz6sre 6s az ismeret megoszt6sra),

tart6zkodjon a beosztottainak emberi m6lt6s6g6t s6rto magahrttst6l,
kijelentdsekt6l, cselekedettol, feladatilt a munkat6rsait6l elv6rt szakmai 6s

mor6li s kdvetelm 6nyeknek me gfelelo en, p6ldamut atoan 16s sa el.

A vezet6nek p6ldamutat6 magatart6st kell tanrisitania az iitala vezetett szewezeti
egys6gben dolgoz6k szdmhra,irfulyit6 munk6j6t a legjobb tudSsa 6s ismerete szerint
kell, hogy v6gezze. Legyen munkatarsaival igazsilgos, krivetkezetes 6s m6lt6nyos,
rendszeresen vlgzett ellen6rz6 tev6kenys6ge sor6n alkalmazzon egyenl6 m6rc6t
minden beosztottj 6val szemben.

Vezet<itol elv6rt speci6li s magatafiilsi forma :

szem6lyes p6ldamutatds,
tart6zkod6s a szem6lyes el6nyciktol, .':

m e g fel el6 hangnem hasznSlata,

munkatarsai v6lem6ny6nek, dtleteinek, javaslatainak kik6r6se 6s

hasznosit6sa,

munkat6rsai j ogos 6rdekv6delme,
beosztottait ne utasitsa szem6lyes c6ljait 6s egy6ni 6rdekeit szolg6l6
munkav6gz6sre, tev6kenys6gre,

tanrisitson kell6 szociAlis 6rz6kenys6get munkat6rsai probl6m6inak
megold6s6ban,

segitse a nehdzslgekkel kiizd6 beosztottakat, hat6skdrdn beliil adjon meg
minden segits6get.

b) Szakmai szeinpontok drvinyesitisdnek elve:

A vezet6 feladata, hogy tev6kenysdge sor6n a szakmai szempontokat 6rv6nyesitse.
A szakmai szempontok 6rv6nyesit6s6t kell biztositani:

a hivatali szewezet struktur6jdnak, szem6lyi 6llom6ny l1tszhmSnak
megltatSroz6sakor,
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a hivatal szem6lyi 6llomSny5nak kiv6laszt6sakor,
a hivatal szem6lyi fillom5rnyilnak k6pz6sekor,

a hivatalon beliili munkamesosztfsi rend kialakitSsakor 6s a helvettesit6sek
meghatSrozfsakor,
azilletmenyek - min6sitds alapj6n trirtdn<l - elt6rit6sen6l.

Avezet6 felelos azdrt, hogy a hivatalon beliili inform6ci6 Sramlils segitse a szakmai
szempontok min6l j obb 6rv6nyesiil6s6t.

A vezeto feladata, hogy szorgalmazza olyan elj6r6sok, m6dszerek,
iigymenetmodellek, szoftverek alkalmazSsfinakbevezet6s6t, melyek ndvelik a szerv
szakmai munk6i 6nak szinvonal6t.

Yezetotol elv6rt speci6lis magatarthsi forma aszakmai szempontok 6rv6nyesit6sekor:
re6li s fe lad atkrliizd s,

munkat6rsai osztonz6se, tehets6giik kibontakoztat6s6nak 6s

6rv6nyestil6sdnek el6segitd se,

avezeto kolldg6k kdzdtti kapcsolataiban legyen segit6k6sz, tartsa tiszteletben
m 6s ok hat6 skdr6t, szakm anlag t6m o g at6st nyfj tson,
a munkavdgzdssel risszefiigg6 riszt<inzdsekn6l, illetve elismer6sekn6l legyen
kdvetkezetes 6s igazs6gos,

munkat6rsai min6sft6se sor6n keriilje az 6ltal6nosit6st 6s a szubjektivithst, az
6rt6kel6s elsosorban szakmai legyen.

c) Szdmonkdrisi kdtelezettsdg elve:

A vezet6 kdteles kialakitani a hivatalon beliili ellenorzds, kontroll rendszer6t. A
vezeto mtikcidteti 6s rendszeresen tov6bbfejleszti a bels<i kontroll rendszert.
A vezeto napi tevdkenysdg6be bele6piil a sz5monk6r6s, melynek egyik eleme a
kdzszolgillati tisztvisel6i teljesitm6ny6rtdkelds 6s min6sitds rendszere is.

A sz6monk6r6s sordn biztositani kell a nyugodt l6gk<irt, melyben a szakmaisAg,
valamint a feladat ell6trlsi kdtelezetts6g, a jogszenisdg kapja a legnagyobb
hangsrilyt.

Vezet6t6l elv6rt speciSlis magatarthsi forma a sz6monk6r6si kdtelezetts5g sor6n:
kovetkezetes sz5monk6r6s,

a munkav6gzdssel 6sszefiigg6 ellen6rz6sekn6l, sz6mon k6r6sekn6l legyen
igazs69os.

IV. Az etikai eljfrris

1. Az etikai eljfris meginditdsa:
a) Az etikai eljhrhst meg kell inditani, ha az etikai alapelvek megs6rt6s6nek gyanrija

meriil fel.
b) Az elj6r6s m0gindit6sdra a munk6ltat6i jogkdr gyakorl6ja az etikai alapelv

megs6rt6se gyantjhnak tudom6siira jut6s6t61 szhmitott t h6napon beliil int6zkedhet.
(Amennyiben nem csak etikai alapelv s6rtil6s6nek gyantla mertil fel, hanem a

fegyelmi v6ts6g gyanrija is, akkor a fegyelmi eljdrSsra vonatkoz6 szabilyokat kell
alkalmazni.)

c) Az etikai elj6r6s megindit6shr6l akozszolgfilati tisztviselot ir6sban 6rtesiteni kell.
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2. Vizsgflat:

a) Az elj|rils lefolytat6s6ra a munk6ltat6i jogkor gyakorl6j a az eljirds megindit6s6t6l
szdmitott 3 napon beliil h6romtagibizotts6got jelol ki.

b) A bizotts6g feladata a gyani kivizsg6l6sa.
c) A bizotts6g a kivizsgillilst a l6trehoz6s6t6l szdmitott 30 napon beliil koteles

befejezni.

A bizottsdg az eljdrdsa sordn k\teles:
a) meghallgatni a gyanrival 6rintett kozszolg|lati tisztviselot,
b) megvtzsgSlni azigy tfirgyi bizonyit6kait,
c) m6s drintettkdzszolghlati tisztviselot, illetve szemdlyt meghallgatni, ha v6lemdnytik

az ij,gy eredm 6nye s lezfu ilshhoz sztiks 6 ges.

Ha akozszolg6lati tisztviselo abrzottshg tital jelzett meghallgat6son nem jelenik meg,
szem6lyesen nem mrikodik kozre, az eljitrhst akkor is le kell folytatni.

A bizotts6g avizsgillatlezfuilsht6l szilmilott 5 munkanapon beltil ir6sos v1lemeny5t - az

iigyben keletkezett iratokkal egyritt - kdteles 6tadni amunk6ltat6i jogkor gyakorl6j6nak.

Ajegyzd esetdben a vizsgdlatot a kovetkezd bizottsdgvdgzi:
elnok: a P lnzigyi 6s Telepril6sfejlesztdsi Bizotts6g elnoke,
tagok: a kdpvisel5-testiilet tagjaib6l 2 fo a polg6rmester kijelcil6se alapjAn.

3. Diint6s az etikai alapelv megs6rt6s6nek gyanrfljfr6l:
A munkSltat6i jogkor gyakorl6ja abizottsilgv6lemdnye alapjSnmeg6llapithatja,hogy a

kozszolgillati ti sztvi selo :

a) v6tkes, vagy
b) nem kcivetett el etikai v6ts6get.

Az etikqi vdtsdget elkovetd kdzszolgdlati tisztviselSvel szemben kiszabhatd bilntetds:
a) a figyelmeztet6s vagy
b) a megrov6s.

A v6ts6g elkovet6se elk<jvet6s6n a biintet6s kiszab6sa ir6sban is megtort6nik.
Ha az etikai v6ts6g gyanrija kivizsg6ldsa kcizben a kdzszolg6lati tisztvisel6 fegyelmi
feleloss6g6nek megalapozott gyant$a is felmeriil, az etikai elj6rdst meg kell sztintetni 6s

az elj6r6st a fegyelmi elj6r6s szabfllyar szerint kell lefolytatni.

Arl6i Polgdrmesteri Hivatal
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V" ZARO R.ENDELKEZESEK

A Szabilly zatot kdzzd kell tenni az Onkorm lnyzaL honlapj 6n (www. arlo.hu).

A szab6lyozds 202A janu6r 01-j6n l6p hat6lyba, az etikai v6ts6g miatti eljfr6sra vonatkoz6
rendelkez6sert az azt krivetoen elkiivetett etikai v6tsdsekre kell alkalmazni.

A jagyzbnek gondoskodni kell, hogy az ctikai elj6r6sra vonatkoz6 szabillyzatban foglalt
el6ir6sokat az lrintett munkatArsak megismerj6k, annak t6ny6t a szab|lyzat 1" szfmf
mell6klet6ben szereplo megismerdsi nyilatkozaton al6ir6sukkal igazoljtrk a hatdlybaldpds
napj 6val e gyidejrile g.

Kelt,. l.
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Zfrad,fik Aszabhlyzatot ,{116 Nagykozs6g OnkormfnyzatdnakKdpvisel6-testiilete a

6 0 I 2020 (I il. 0 9 .) sz6mt hat6r o zatSv al j 6v 6hagyta.

4116.2020. m6rcius 09.

Klis6czkin6 Papp Andrea
jegyzo
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