
 1 

17. számú előterjesztés 
 Egyszerű többség 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 31-i rendes ülésére 
 
 
Tárgy:  A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal etikai szabályzata 
 
 
 
Előterjesztő: dr. Szabó Péter jegyző 
 
 
 
Készítette: Jegyző 
 
 
 
Tárgyalta:   Humán Bizottság 
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: - 
 
 
 
Készítő részéről ellenőrizte:  

dr. Szabó Péter jegyző 
 
 
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - 
    
 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte:   

dr. Szabó Péter jegyző 
 
 



 2 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) (1) bekezdése 
értelmében a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás 
szabályait a képviselő-testület állapítja meg. Az etikai vétséget elkövető 
köztisztviselővel szemben kiszabható büntetés a figyelmeztetés vagy a megrovás. A 
fenti rendelkezés alapján fogadta el a képviselő-testület a 2012. évben Dombóvár 
Város Polgármesteri Hivatalának Etikai Szabályzatát (a továbbiakban Szabályzat). 
 
A I. 129/2018. számú ellenőrzési program alapján a belső ellenőrzés áttekintette a 
közös hivatal szabályozottságát és megállapította, hogy a fenti etikai szabályzat a 
közös hivatal létrehozásakor nem lett felülvizsgálva. 
 
A Szabályzat meglehetősen általános kötelezettségeket és követelményeket ír elő, ezek 
a mai napig irányadónak tekinthetőek, jelentős módosításukat nem tartom 
szükségesnek. Meglátásom szerint viszont mindenképpen indokolt a köztisztviselők 
ruházatával kapcsolatos kérdések szabályozása, amelyet azonban nem jelen 
Szabályzatban, hanem – a szükséges rugalmasság biztosítása érdekében – munkáltatói 
utasításban javaslok megtenni. 
 
Az etikai eljárás szabályai a jelenleg hatályos jogszabályoknak is megfelelnek. 
 
A felülvizsgált Szabályzat hatályba lépésének feltétele, hogy azt valamennyi, a közös 
hivatalt alkotó település képviselő-testülete elfogadja. A módosítást a Szakcsi 
Kirendeltség vezetőjével leegyeztettem, annak tartalmával egyetértett. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását! 

 
Határozati javaslat 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Szabályzatának elfogadásáról 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatal Etikai Szabályzatát a melléklet szerint jóváhagyja és 
felkéri a jegyzőt, hogy terjessze elő jóváhagyásra a társult önkormányzatok 
képviselő-testületeinek. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szabályzatot a közös hivatalt alkotó 
önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyását követően az önkormányzat 
honlapján tegye közzé, illetve annak tartalmát ismertesse a hivatal 
köztisztviselőivel. 

 
Határid ő: 2018. június 15. - előterjesztésre 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
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