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         Nyílt ülésen tárgyalandó! 
 A határozati javaslat 

elfogadásához egyszerű 
többség szükséges 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 26-i ülésére, az 
Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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. 
 
A Kttv. 83. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvek 
különösen: 
- hűség és elkötelezettség,  
- nemzeti érdekek előnyben részesítése,  
- igazságos és méltányos jogszolgáltatás,  
- méltóság és tisztesség,  
- előítéletektől való mentesség,  
- pártatlanság,  
- felelősségtudat és szakszerűség,  
- együttműködés,  
- intézkedések megtételére irányuló arányosság és a védelem. 

A Kttv. 83. § (2) bekezdése szerint a fentiekben ismertetett foglalt hivatásetikai alapelveken túlmenően 
a vezetőkkel szemben további etikai alapelvek különösen a példamutatás, a szakmai szempontok 
érvényesítése és a számonkérési kötelezettség. 

Az előterjesztés mellékletét képező Etikai Kódex tervezetének célja, hogy a Polgármesteri 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 elfogadásra beterjesztett Etikai Kódex biztosítja, hogy a szervezet betöltse funkcióját, erkölcsi 
keretet nyújt a közszolgálat ellátásához, és védelmezi a hivatásukhoz méltó magatartást tanúsító 
közszolgálati tisztviselőket. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
.../2019. (XI.26.) öh. az Alsóörsi Közös ÖnkormányzatiHivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének 
elfogadásáról 
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.) Alsóörsi Közös Önkormányzati Köztisztviselői Etikai Kódexét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja; 

2.) felkéri a polgármestert és a jegyzőt az Etikai Kódex aláírására; 
3.) felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az Etikai Kódex kihirdetéséről és a mellékletét képező 

megismerési záradék köztisztviselők által történő aláíratásáról, valamint és az Etikai 
Kódexben foglaltak betartatásáról. 

 
Felelős: 2. pont vonatkozásában:Hebling Zsolt polgármester és Báró Béla jegyző 
             3. pont vonatkozásában: Báró Béla jegyző 
Határidő: 2019. december 01., illetve folyamatos 
 
Alsóörs, 2019.11.19. 
 
 
       Báró Béla 
          Jegyző 
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Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 

8226 Alsóörs, Endrődi S. u. 49. 
Tel./Fax:(87) 447-192 

e-mail: hivatal@alsoors.hu 

    

    

   

ETIKAI KÓDEX 
 

I.  
PREAMBULUM 

 
Az Etikai Kódex célja a közszolgálathoz fűződő közbizalom erősítése, a hivatali ügyintézés 
színvonalának emelése, a hivatalon belüli munkatársi kapcsolatok fejlődésének elősegítése és a jó 
munkahelyi légkör kialakítása. 
Ennek érdekében az Etikai Kódex összefoglalja és rendszerezi a Közös Hivatal köztisztviselőitől a 
szervezeten belüli és a külső kapcsolatokban is elvárt magatartási, viselkedési normákat. Az etikai 
elvek kötelezően alkalmazandó munkajogi szabályként funkcionálnak a hivatalban, amelyek a 
köztisztviselők részére feladatuk ellátásához, hatáskörük gyakorlásához, valamint feletteseik 
utasításainak végrehajtásához támpontot, iránymutatást adnak. 
 

II.  
AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA 

 
Az Etikai Kódex személyi hatálya kiterjed a Hivatal valamennyi köztisztviselőjére, közszolgálati 
ügykezelőjére, továbbá a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló dolgozójára. 
Az Etikai Kódex területi hatálya kiterjed a Hivatal működésének teljes területére, a munkavégzés 
valamennyi helyszínére és minden olyan helyszínre, ahol a szervezet nevében bármely köztisztviselő 
e minőségében megjelenik. 
Valamennyi köztisztviselő az Etikai Kódex hatályba lépését követően köteles a megismerési 
nyilatkozat aláírásával igazolni, hogy azt megismerte, elfogadta, és magára nézve kötelező 
érvényűnek ismeri el. 
Minden újonnan belépő köztisztviselő a jogviszony létesítéséhez szükséges nyilatkozatok kitöltésével 
együtt tesz eleget az Etikai Kódex megismeréséről szóló nyilatkozat megtételével. 
 

III.  
AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA 

 
Az Etikai Kódex célja: a köztisztviselőre vonatkozó erkölcsi magatartási szabályok rögzítése a 
közszolgálat ellátásához, valamint segítségnyújtás a munkatársak számára a magatartási szabályok 
betartásához. 
 

IV.  
A KÖZTISZTVISELŐ TEKINTETÉBEN MEGFOGALMAZOTT RÉSZLETES HIVATÁSETIKAI 

ALAPELVEK 
 

A hivatali tevékenység és munkavégzés során elvárt magatartási követelmények 
 
1. Hűség, elkötelezettség 

 
A köztisztviselő Magyarországhoz hűséggel, hittel, kitartással, becsülettel, a személyére, 
tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat maradéktalanul megtartva, esküjének megfelelően 
végezze munkáját. 
A köztisztviselő az önkormányzat döntéseinek, a Hivatal szabályzataiban előírtaknak, és a vezetők 
által kiadott utasításoknak végrehajtásával azonosul a kitűzött célokkal és feladatokkal, a közjó 
előmozdításáért. 
A Hivatalban és azon kívül is olyan adatot, információt nem közölhet, amely nyilvánosságra hozatala 
az önkormányzat, vagy a Hivatal tevékenységének eredményességét veszélyezteti, egyúttal nem tart 
vissza közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot. 
 
2. Nemzeti érdekek előnyben részesítése 
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A köztisztviselő a magyar nemzet érdekeit szolgálja. A közérdek Magyarország és a magyar nemzet 
valamennyi jelenlegi és jövőbeni tagja érdekeinek összessége, amelyet a magán – és csoportérdekkel 
szembe előnyben kell részesíteni, de tiszteletben kell tartania a közérdek és a magánérdek közötti 
egyensúlyt. 
Jellemezze a szakma szeretete, a köz szolgálata, a Hivatal iránti elkötelezettség, amely annak 
elfogadását is jelenti, hogy a jó hírnév megtartása áldozatvállalásra is kötelez. 
 
 
3. Igazságos és méltányos jogszolgáltatás 

 
A köztisztviselő feladatainak ellátása során tanúsítson pártatlan magatartást, ennek keretében köteles: 

a) a törvényesség szigora megtartásával, elfogulatlanul, részrehajlás nélkül, nemre, fajra, 

nemzetiségre, felekezetre, pártállásra, társadalmi helyzetre tekintet nélkül, az eljárásra 

ésszerűen szükséges időt fordítva tevékenykedni; 

b) higgadtan, kulturáltan, humánusan viselkedni az ügyfelekkel, figyelmeztetve őket jogaikra és 

kötelességeikre; 

c) az ügyfelek személyiségi jogainak, emberi méltóságának megóvása mellett érvényesíteni a 

közigazgatás tekintélyét; 

d) tartózkodni a felelőtlen ígéretektől, valamint az indulatoknak, előítéleteknek, érzelmeknek, 

akár rokonszerv, akár ellenszenv kinyilvánításától; 

e) hiteles, megbízható tájékoztatást adni, a törvényes és az általa vállalt határidőket betartani. 

 
4. Méltóság és tisztesség 

 
Az emberi méltóság megőrzése érdekében az ügyintézést és a köztisztviselői kapcsolatokat a 
mindennapok embersége, az empátia, segítségnyújtás, a másik tisztelete, szociális érzékenység, 
bizalom jellemezze. 
A köztisztviselő köteles a hivatása gyakorlása során és a magánéletében egyaránt olyan magatartást 
tanúsítani, hogy megőrizze és megerősítse az állampolgároknak a közigazgatási szervek 
tisztességébe, semlegességébe és hatékonyságába vetett közbizalmat. 
A köztisztviselőnek olyan magatartást kell tanúsítania, amellyel ki tudja érdemelni és meg tudja tartani 
felettesei, munkatársai, valamint a közvélemény fenntartás nélküli bizalmát maguk, és az általuk 
képviselt közszolgálat iránt. 
 
A köztisztviselők: 

 Törekedjenek jó kollegiális kapcsolat kialakítására, egymás kölcsönös segítésére, udvarias, 

kulturált hangvételre, egymás személyiségének, emberi méltóságának, korának tiszteletére. 

Saját hibájukat ne hárítsak át másra, a mások érdemét ne tartsak a sajátjuknak; 

 kerüljék a szükségtelen személyeskedő konfliktusokat, tanúsítsanak önmérsékletet, 

megértést; 

 a személyes sérelmeket, egyéni értékeléseket, gondokat, bajokat ne hivatalos tevékenységük 

színterén, oda nem illő módon hangoztassák; 

 ne szolgáltassanak munkakörükkel össze nem függő, továbbá személyeskedő információkat; 

 ne csatlakozzanak a reális érdemeket mellőző, vagy kijátszani törekvő érdekcsoportokhoz, 

illetéktelen befolyás gyakorlására szövetkező csoportosulásokhoz. 

 
5. Előítéletektől való mentesség 

 
Érvényesítse az egyenlő elbánás elvet, tartózkodjon minden önkényes intézkedéstől és a hátrányos 
megkülönböztetés valamennyi fajtájától, munkájában ne befolyásolja személyes, családi, politikai vagy 
anyagi érdek. 
Kerülje a nemzetiségen, nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi hovatartozáson, genetikai 
jellemzőkön, nyelven, valláson, hiten, politikai vagy egyéb meggyőződésen, tulajdonon, vagyoni 
helyzeten, fogyatékosságon, koron, szexuális beállítottságon stb. alapuló indokolatlan 
diszkriminációnak még a látszatát is. 
 
6. Pártatlanság, tisztesség 
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A köztisztviselő tevékenysége során nem lehet részrehajló, közhivatali tevékenységére és eljárására 
mindenkor az elfogulatlanság és a pártatlanság jellemző. Pártatlanul és tárgyilagosan kell támogatnia 
a Hivatal vezetését a döntések végrehajtásában, valamint a hivatal felelősségi körébe tartozó 
közügyek intézésében, ennek érdekében biztosítania kell a döntésekhez szükséges minden releváns 
és törvényesen hozzáférhető információt a hivatali vezetés számára. 
Ne éljen vissza hivatali beosztásával, a kezelésében álló közpénzekkel, vagyonnal vagy 
szolgáltatással, továbbá azokkal az információkkal, amelyek hivatali munkája során jutottak a 
tudomására, és ne használja fel azokat saját vagy mások egyéni érdekeinek előmozdítására még 
hivatali beosztásából való távozása után sem. 
Ne végezzen olyan üzleti tevékenységet, ne vállaljon olyan beosztást vagy funkciót, és ne 
rendelkezzen olyan pénzügyi, kereskedelmi vagy egyéb érdekeltséggel, amely összeegyeztethetetlen 
hivatalával, beosztásával, illetve közfeladatai ellátásával. 
Haladéktalanul köteles jelenteni felettesének, ha beosztása, feladatai és magánérdeke között 
összeférhetetlenséget észlel vagy vélelmez, illetve, ha közszolgálati jogviszonyának fennállása alatt 
összeférhetetlen helyzetbe kerül, és ez esetben tegyen eleget az annak kiküszöbölésére szolgáló 
intézkedésnek. 
A köztisztviselőnek lelkiismeretesen és pontosan, a törvényesség keretei között kell teljesítenie 
feladatait. 
 
7. Felelősségtudat, szakszerűség, gondosság 

 
A köztisztviselő jogalkalmazó tevékenysége során a jogszabályokat felelősségteljesen és 
szakszerűen, késedelem nélkül alkalmazza a gyakorlatban, a felelősségét másra alaptalanul nem 
hárítja át. Döntései és cselekedetei során figyelembe veszi azok belátható társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásait. Hibás döntései következményeit lehetőség szerint orvosolja, amennyiben ez 
jogsérelem nélkül nem oldható meg, jelzi felettesének. 
 
Gondossággal kell biztosítania a felelősségi körébe tartozó közpénzek és közvagyon törvényes, 
célszerű és eredményes felhasználását, valamint a munkájához igénybe vett pénzügyi és anyagi 
eszközöket rendeltetésüknek megfelelően kell használnia, kezelnie. Az irodai eszközök, 
berendezések rendeltetésszerű használatáról gondosan és takarékosan gondoskodik, azokat 
magáncélra indokolt és jóváhagyott esetben is a lehető legkisebb mértékben használja fel.  
 
Feladatát a legjobb tudása szerint a szakmailag elvárható minőségű munkavégzéssel végzi, szakmai 
ismereteit, képességeit saját és a Hivatal által biztosított lehetőségeihez mérten folyamatosan 
karbantartja és fejleszti, valamint törekszik a munka színvonalának további javítására. Munkája során 
kiemelt figyelmet fordít a határidők maradéktalan betartására. Az ügyintézés során úgy kell eljárnia, 
hogy mind a Hivatal és az önkormányzat, mind az ügyfél számára a lehető legjobb megoldás 
születhessen. 
8. Együttműködés, tisztelet 

 
A közjó hatékonyabb és eredményesebb szolgálata érdekében alakítson ki szoros együttműködést 
más munkatársakkal, hatóságokkal és szervekkel, építsen a közvetlenül érintettek együttműködésére. 
Folytasson érdemi és a nyilvánosság számára átlátható párbeszédet minden olyan társadalmi 
csoporttal (annak képviselőjével), amelyre munkája jelentős hatással lehet. Működjön együtt az érdek-
képviseletekkel, becsülje meg a munkatársaiért kiálló köztisztviselőt. 
Munkatársaival való hivatalos és magánérintkezéseit a kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen, 
kollegialitáson alapuló magatartás fémjelezze, tartózkodjon a mások önérzetét, emberi méltóságát 
sértő megjegyzésektől. 
A határidőre történő minőségi feladatellátás megköveteli, hogy a köztisztviselők szakmai, támogató 
munkakapcsolatban álljanak egymással. A más munkakört is érintő feladatokat a szervezeti egységen 
belül és a szervezeti egységek egymás közötti kapcsolatában a munkatársak összehangolt 
munkavégzéssel, felelősségteljes együttműködéssel végezzék.  
A Hivatal számára értéket jelent a munkatársi közösség, ezért a köztisztviselők törekedjenek arra, 
hogy csapatként lássák el feladataikat. 
 
9. Intézkedések megtételére irányuló arányosság 

 
A köztisztviselő döntési jogát részrehajlás nélkül, az ügy összes körülményét figyelembe véve, az 
arányosságot biztosítva gyakorolja, intézkedései a jogalkotó által meghatározott cél eléréséhez 
szükséges lehető legkisebb érdeksérelmet okozzák az ügyfél számára, annak jogait szükségtelenül 
ne korlátozzák. 
Intézkedései során tartsa tiszteletben a magánszemélyek érdekei és az általános közérdek közötti 
egyensúlyt. 
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10. Védelem 

 
A köztisztviselőt szakszerű feladatellátása, illetve törvényes és szakszerű munkavégzése közben 
pártatlan és pártpolitika-semleges magatartása miatt semmilyen hátrány nem érheti. 
 

A munkahelyén kívül elvárt magatartási követelmények 
 
1. A köztisztviselő példamutató módon teljesítse állampolgári kötelezettségeit, adó- és 

köztartozásaival önhibájából ne kerüljön hátralékba, tartsa meg a rá vonatkozó jogi és morális 

követelményeket. 

2. A vele szemben megállapított jogerős vagy előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított 

kötelezettségének önként tegyen eleget. 

3. Tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely veszélyezteti a Hivatal, mint közigazgatási szerv 

működéséhez, tekintélyéhez kapcsolódó közbizalmat. 

4. Kellő elővigyázatossággal járjon el a világháló használatakor, személyére és hozzátartozóira 

vonatkozóan kizárólag olyan információt, hang- és képfelvételt osszon meg, amely a 

köztisztviselői méltóságot nem csorbítja, a világhálón történő vélemény-nyilvánítása ne sértse a 

Hivatal tekintélyét, a közszolgálati hivatás méltóságát, illetve a nyilatkozattételre irányadó 

szabályokat. 

5. A köztisztviselő felhatalmazás nélkül nem hozhat nyilvánosságra és nem oszthat meg illetéktelen 

harmadik személyekkel olyan hivatalos információkat, amelyek a hivatalon belüli vagy más 

forrásból bizalmasan jutottak a tudomására. 

6. A köztisztviselő az állam- és hivatali titoknak esküjében is fogadott megtartásán kívül mind 

hivatalos, mind magánérintkezései során köteles tartózkodni olyan információk, adatok, tények 

közlésétől, amelyek nyilvánosságra hozatala az önkormányzat vagy a Hivatal tevékenységének 

hatékonyságát és eredményességét veszélyeztetik. 

 
V. 

A VEZETŐ MUNKAKÖRT BETÖLTŐ KÖZTISZTVISELŐVEL SZEMBEN 
TÁMASZTOTT TOVÁBBI ETIKAI KÖVETELMÉNYEK 

 
1. A vezetőnek törekedni kell arra, hogy az általa vezetett szervezet tekintélye, elismertsége, 

előnyös megítélése fennmaradjon. A szakmai és közéleti fórumokon képviselnie kell a pártatlan 

közigazgatás egyetemes értékeit, törekednie kell arra, hogy megnyilvánulásaival erősítse a 

szakma tekintélyét. A vezetőknek egymás közötti kapcsolataikban szolidárisnak, 

segítőkészeknek kell lenniük. 

2. A vezető a vezetése alá tartozókkal szemben – a személyiségi jogok, és az emberi méltóság 

tiszteletben tartása mellett – köteles a köztisztviselőkhöz méltatlan magatartás minden 

megnyilvánulása ellen igazságosan fellépni, és ennek kapcsán érvényre juttatni az Etikai 

Kódexben megfogalmazott értékrendet. 

3. A vezetőnek tartózkodnia kell attól, hogy valamely párt, vagy politikai szervezet mellett, vagy 

ellen nyilatkozzék, vagy egyéni véleménye szerinti elkötelezettséget és megnyilvánulást kívánjon 

beosztottjaitól. 

4. A vezető feladata különösen: 

a) az általa vezetett szervezet eredményes működésének legjobb tudása és ismeretei szerinti 

biztosítása, 

b) a saját szakmai ismereteinek továbbfejlesztése, a változó jogszabályok figyelemmel 

kísérése, tanácskozásokon, szakmai konferenciákon, konzultációkon való részvétel, 

c) a vezetése alá tartozók motiválása, a kollegiális kapcsolatok erősítése, 

d) a részére biztosított utasítási jog körültekintő gyakorlása, és a döntéseihez kapcsolódó 

felelősség vállalása. Legyen munkatársaival igazságos, következetes és méltányos, 

rendszeresen végzett ellenőrző tevékenysége során alkalmazzon egyenlő mércét minden 

beosztottjával szemben, a diszkrecionális jogkörben hozott döntések, a minősítés, 

teljesítményértékelés, illetve az anyagi és erkölcsi elismerés során – a szubjektivizmust 

mellőzve – a tárgyilagos értékelés módszereit érvényesítse. 
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e) a Hivatal céljai és érdekei érvényesítésén túl törekedjen a többi szervezeti egységgel 

eredményes együttműködés kialakítására; segítse elő a támogató, konstruktív munkahelyi 

kapcsolatrendszer, valamint a kölcsönös bizalmon alapuló kiegyensúlyozott munkahelyi 

légkör kialakulását és megőrzését. 

f) tartózkodjon a beosztottai emberi méltóságát sértő magatartástól, kijelentéstől, 

cselekedettől, feladatát a munkatársaitól elvárt szakmai és morális követelményeknek 

megfelelően, példamutatóan lássa el. 

g) ügyeljen arra, hogy munkatársai hivatásukhoz méltó magatartást tanúsítsanak, lépjen fel —a 

személyiségi jogokat és az emberi méltóságot tiszteletben tartva – a köztisztviselőkhöz 

méltatlan magatartás minden megnyilvánulása ellen, és ennek kapcsán juttassa érvényre a 

Kódexben megfogalmazott értékrendet. 

 
VI. 

A HIVATÁSETIKAI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 

 

1. Az a köztisztviselő, aki megsérti a hivatásetikai szabályokat, etikai vagy fegyelmi felelősséggel 

tartozik. Etikai vétség a köztisztviselő hivatásetikai alapelveket vagy hivatásetikai 

részletszabályokat megszegő azon cselekménye, amely a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) etikai szabályaival, valamint a Kódex 

rendelkezéseivel ellentétes, és az nem minősül bűncselekménynek, szabálysértésnek vagy 

fegyelmi vétségnek. 

2. Az Etikai Kódexben foglaltak megsértése eseten a köztisztviselővel szemben a munkáltatói 

jogkör gyakorlója dönt a kiszabható – a Kttv. 231. § (1) bekezdése szerinti – figyelmeztetésről, 

illetve súlyosabb esetben megrovásról. 

3. A hivatásetikai eljárás szabályai megsértésének gyanúja esetén, etikai eljárás lefolytatására a 

munkáltatói jogkör gyakorlója az eset tudomására jutásától számított egy hónapon belül 

intézkedhet. A munkáltatói jogkör gyakorlója az eljárás lefolytatására három tagból álló 

bizottságot jelöl ki, melynek feladata a szabályszegés körülményeinek és következményeinek 

feltárása, vizsgálati eredményének összegzése. A vizsgálat során az eljárás alá vont személyt 

meg kell hallgatnia, a meghallgatásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A bizottság – az eljárás 

végén – szükség esetén javaslatot tesz az eljárás alá vont köztisztviselővel szemben 

alkalmazandó büntetésre. A bizottság a javaslatát szavazattöbbséggel hozza meg. 

4. A hivatali szervezet vezetője esetében a 3. pontban foglaltakat azzal az eltéréssel kell 

alkalmazni, hogy a bizottság vezetője a székhelytelepülés polgármestere, aki a bizottság további 

tagjait a többi település polgármesterei közül jelöli ki. 

5. A köztisztviselő a 2. pont szerinti büntetés kiszabása esetén – amennyiben fegyelmi eljárásra 

nem kerül sor – a Kttv. 238. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulhat. 

6. Amennyiben a köztisztviselő magatartása, vagy annak következménye megalapozza a 

köztisztviselő fegyelmi felelősségét, a munkáltatói jogkör gyakorlójának kezdeményezésére a 

fegyelmi eljárás lefolytatására a Kttv., valamint a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi 

eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
VII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Az Etikai Kódexben foglaltakról a Hivatal köztisztviselőit tájékoztatni kell. A tájékoztatás az Etikai 
Kódex elektronikus megküldésével történik, a köztisztviselő a megismerési nyilatkozat aláírásával 
igazolja annak megismerését. 
A Kódex normarendszere 2020. január 1. napján lép hatályba, az etikai vétség miatti eljárásra 
vonatkozó rendelkezéseit az azt követően elkövetett etikai vétségekre kell alkalmazni. 
Alsóörs Község Önkormányzata és Lovas Község Önkormányzata által 2013. január 1. napjával 
létrehozott Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban az etikai kódex alkalmazását 2020. január 1-től 
elrendelem.  
 
Záradék 
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Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal etikai kódexét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 231. § (1) bekezdése alapján Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
…/2019. (XI. …) és Lovas Község önkormányzata a …/2019. (XI. 27.) önkormányzati határozatával 
jóváhagyta. 
 
Alsóörs, 2019. november 18. 
 
 
 
Hebling Zsolt         Ferenczy Gáborné 
polgármester         polgármester 
 Alsóörs               Lovas 
       
 

Báró Béla 
         jegyző 
 


