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Tisztelt Képviselőtestület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 83. §-a határozza
meg a közszolgálati tisztviselőkkel, vezetőkkel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket. A Kttv
231. §-a alapján a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait a
képviselő-testület állapítja meg.
Az Etikai Kódex célja, hogy a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal iránti közbizalom erősítése
érdekében meghatározza a Hivatal közszolgálati tisztviselőitől a szervezeten belül és a külső
kapcsolatokban is elvárt – kötelezően alkalmazandó munkajogi szabályként funkcionáló –
magatartási, viselkedési normákat, értékeket, melyek támogatják a megbízható, hatékony, minőségi
munkavégzést, felelősségvállalást, segítőkészséget. Az Etikai Kódex biztosítja, hogy a szervezet
betöltse funkcióját. erkölcsi keretet nyújt a közszolgálat ellátásához, és védelmezi a hivatásukhoz
méltó magatartást tanúsító közszolgálati tisztviselőket.
A Kttv. 83. §-a alapján a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvek különösen:
•

a hűség és elkötelezettség;

•

a nemzeti érdekek előnyben részesítése ;

•

az igazságos és méltányos jogszolgáltatás;

•

a méltóság és tisztesség;

•

az előítéletektől való mentesség;

•

a pártatlanság;

•

a felelősségtudat és szakszerűség;

•

az együttműködés;

•

az intézkedések megtételére irányuló arányosság és a védelem.

Fentieken túlmenően a vezetőkkel szemben támasztott további hivatásetikai követelmények
különösen:
•

a példamutatás;

•

a szakmai szempontok érvényesítése;

•

a számonkérési kötelezettség.

A közszolgálati tisztviselővel szemben etikai vétség elkövetésének gyanúja esetén etikai eljárást kell
lefolytatni. A Kttv. 231. §-a értelmében az etikai vétséget elkövető köztisztviselővel szemben
kiszabható büntetés a figyelmeztetés vagy a megrovás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a kódexet elfogadni
szíveskedjenek.

Mátraterenye, 2020. március

Urbányi Edina
jegyző

Határozati javaslat
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenyei Közös Önkormányzati
Hivatal etikai kódexének elfogadása című előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A képviselő-testület a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői számára a
melléklet szerinti tartalommal állapítja meg a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát és az etikai
eljárás szabályait magába foglaló Etikai Kódexet. Egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy az abban foglaltak
közszolgálati tisztviselők általi megismerését biztosítsa.
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