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Egyszerű szótöbbség 
 
Előterjesztés Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. 
szeptember 30-i ülése 6. napirendi pontjához: 
 
Döntés a köztisztviselői Etikai Kódex elfogadásáról 
Előadó: Dávid Tímea polgármester, dr. Dobai Sándor jegyző 
 
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 hivatáseti-
kai alapelvek különösen: hűség és elkötelezettség, nemzeti érdekek előnyben része-
sítése, igazságos és méltányos jogszolgáltatás, méltóság és tisztesség, előítéletektől 
való mentesség, pártatlanság, felelősségtudat és szakszerűség, együttműködés, in-
tézkedések megtételére irányuló arányosság és a védelem.  
 
A Kttv. 83. § (2) bekezdése szerint a fentiekben foglalt hivatásetikai alapelveken túl-
menően 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 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, viselke-
dési normákat, értékeket, melyek támogatják a megbízható, hatékony, minőségi mun-
kavégzést, felelősségvállalást, segítőkészséget.  
 
Az elfogadásra beterjesztett Etikai Kódex biztosítja, hogy a szervezet betöltse funkci-
óját, 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 Etikai 
Kódex elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 

Aparhant Község Képviselő-testületének /2020. (IX. 30.) 
határozata az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal 
Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadásáról: 
 
Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Aparhanti Közös Önkormányzati Köztisztviselői Etikai 
Kódexét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfo-
gadja. 
A Képviselő-testület felkéri Dávid Tímea polgármestert és 
dr. Dobai Sándor jegyzőt az Etikai Kódex aláírására. 
A Képviselő-testület felkéri dr. Dobai Sándor jegyzőt felkéri 
a jegyzőt, hogy gondoskodjon az Etikai Kódex 
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kihirdetéséről és a mellékletét képező megismerési zára-
dék köztisztviselők által történő aláíratásáról, valamint és 
az Etikai Kódexben foglaltak betartatásáról.  
 
Felelős: Dávid Tímea polgármester, dr. Dobai Sándor 
jegyző  
Határidő: azonnal 
 

 
Aparhant, 2020. szeptember 24. 
 
 
 Dávid Tímea sk. dr. Dobai Sándor sk. 
 polgármester jegyző 


