
Előteľjesztő: Rimán Edina jegyző

A képvisolő-testtileti ülés időpontja: 2013. olĺtóber l6. . sz. napirenđ

Táľgy : Javaslat Etĺkai Szabźiyzat elfogadásáľa

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a határozat elfogadásahoz minősített
szav azattobb sé g szĹiksé ge s.

ElorÉszÍľó sZERVEZETI EGYsÉG: JEGY Z)IKABINET
KÉszÍľerrE: DR. SÁNľ,ł ZsoľrĺP
PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NpIvĺ lcÉNyBL. IGAZoLÁs:

JocI roNľRoI,l: ý- tr-
U

BnľpnĺpszľÉsnp ALKALMAS :

JEGYZO

Yáľosgazdálkodási ós Pénzüryi Bĺzottság véleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi

Hatáĺ ozati j av as|at a bizottsźlg szźlmźtr a:

Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
testiilete számáľa

Tisztelt Képviselő.testület!

1. Előzmények

A közszolgálati tisztviselőkről szőIo 2011. decembeľ 30. napján kihirdetett és 2012. maľcius
1. napjan hatáIyba lépett 201l|. évi CXCD(. törvény 83. $-a lehetővé teszi a norÍna címzettjei
(áI|anigazgatási szervek, önkoľmlínyzatok) számára, hogy a kozszolgá|at színvonaliának
emelése, a szakmai elhivatottság elmélyítése érđekében a közszo|gźl|ati tisztviselők által
követendő általanos hivatásetikai elveket fogalmazzanak meg, illetőleg meghatźrozzźk ennek
rész|etszabá|yait és az eljárźts rendjét. A törvény 231. $-a külĺjn is rögzíti ezt a|ehetőséget az
önkoľmĺĺnyzatok vonatkozásźtban azzal, hogy az elvek részletes taľtalma, valamint az etĺkai
eljaľás szabźiyai meghatározásanak jogát a képviselő-testülethezte|epíti.
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il.[I. A beterjesztés indoka' tényállási adatok

Az előteľjesztés célja és indoka az, hogy _ élve a jogszabźtly źůta| adott lehetőséggel, más
tlnkoľmĺányzatok, itletőleg áIlaĺnigazgatásí szervekhez hasonlóan Józsefuĺĺľos a
Polgáľmesteri Hivatďra is megalkossa azokat az alapveto hivatásetikai normiíkat, amelyek
betaľtása ésbetartatása a hatékony közigazgatás és a hivatásľendhez méltó tisztviselői eljaľás
érdekében hasznos és sztikséges. A tewezett szabáIyozás tehát egyrészrőI a Hivatal
közszolgalati jogviszonyban álló tisztviselőit felelősségteljes és szakszeru ügyintézésľe
ösztötui, másrészt szźndéka szerint az źilampolgĺíľok kozígazgatásba vetett biza|mtnak
me gszi l aľd ítását is céIozza.

Iv. A diintés taľtalmának ismertetése

Az Etikai Kódex 4 címből áll:

Az első cím az általanos elveket rcgzití, amelyek a kozszolgá|ati tisztségviselő az
Alaptöľvényhez és az abbanrogzitettjogállami értékekhez, és a hivatásához való etikailag
elváľt hozzáźi|ást íľja köľtil, külön is kiemelve a munkahelyen kívül is megkövetelt
magataľtáskulťura standaľdj ait.

A második cím a munkavégzéssel kapcsolatos és a munkahelyen kíviili magataľtásra
vonatkozó etikai noľmĺĺkat ňgzíti. Ezek az előírások a munkavégzés elváľt szakmai
színvonalához, az igyfelekkel és a munkatĺĺľsakkal szemben tanúsítandó magataľtáshoz, a
vezetőkkel szembeni lojalitáshoz, a munkahelyi megjelenéshez, stb. kapcsolódnak.

A haľmadik címben a vezetőkkel szembeni külĺjnös etikai előírások keľĹiltek
megfogalmazźsra.

A negyedik cím a kódex előíľásainak megszegése esetén követendő eljaľás és az alkalmazhatő
jogkövetkezmények ľendjét hatérozza meg. Etikai vétséget elkövetővel szemben
Íigyelmeztetés és megľovás a|ka|mazható szankcióként, a szabáIyozás lényege szerint az
eljáľás megindítása felől _ írásbeli jelzés alapjan _ a jegyző dönt, az etikai felelősség
megźi|apításaľa és a konkľét jogkövetkezmény meghatározására pedig az esetileg felállított
etikai bizottság jogosult.
AzBtikai Kódex az előteľjesztés mellékletét képezi.

V. A döntés célja' pénzügyĺ hatása

A Képviselő-testület a jogszabályok keľetei kĺizött megállapítjaakoztísztviselőkľe vonatkozó
hivatásetikai altalanos elveket, a noľmákat, valamint a részletes eljĺĺľási szabályokat.
Az Etikai Kódex elfogadása pénzĹigyi fedezetet nem igényel.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismertetése

A Képviselő-testiilet döntése akozszolgáIatitís^łiselőkľől szo|ő20|1. évi CXCX. törvény
83.$-an és a231. $.an aIapul.

'83. $ (I) A kormánytisztviselőre vonatkozó hivątásetikąi alapelvek kijlönösen a hiiség és
elkÓtelezettség, a nemzeti érdekek előnyben részesítése, az igazságos és méltónyos
jogszolgáltatás, a méltósóg és tisztesség, az előítéletehől való mentesség, a pártatlanság, a

felelősségtudat és szakszerűslźg, az egłüttműkadés, ąz intézkedések megtételére irdnyuló
aľányosság és a védelem.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt hivatásetilrni alapelveken túlmenően a vezetőkkel szemben
további etilrni alapelvek kiilÓnÓsen a példamutatós, a szakľnai szempontok érvényesítése és a
s zámonkźr é s i kotel ezetts é g.',



,231. s (]) A 83. $ azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogl a hivatásetilrni alapelvek
részletes tartalmót, valamint ąz etikai eljárós szabályait a képviselő-testület, illetve a 2. $-ban
felsorolt szervek vezetője állapítja meg. Az etikni vétséget elkövető köztiszniselővel szemben
kisząbható biintetés aJiglelmeztetés vagł a megrovás.',

Kéľemaza|ábbihatáľozati javaslatelfogadását.

Ha,ľÁnozĺ,ľI JAvAsLAT

A Képviselő.testiilet úgy dönt' hogy

1. elfogadja az előterjesztés mellékletét képezo Etikai Szabźiyzatot, mely 2013.
november 01. napjan lép hatályba.

Felelős: polgáľmesteq jegyzo
Hataridő: 201'3. október 1 6.

2. felkéľi a Polgáľmestert és a Jegyzot az 1. pont szerinti Etikai Szabá|yzat aláirásfua.

Felelős : polgĺĺľmeste 1 jegyző
Hataľidő: f0I3. októbeľ 31.

Budapest, 2013. október 07. .}\.J
fumrfi Edina

jegyzo

Törvényességi ellenőľzés:
Riman Edina

jegyzí5
nevében és megbízásából:

ďŔ"'k, Ł,,
aljegyzí5
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I. Alapvetés:

Jelen Etikai SzabáIyzat szeméIyi hatálya a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefiĺĺĺrosi
Polgáľmesteľi Hivatal közisztviselőire és közszolgáIati ügykezelőiľe (a továbbiakban:
köztisztviselő) teded ki.

A köztisĺviselő

a. hivatása gyakorlása során k<jteles tiszteletben taľtani Magyarország A|aptorvényét és
az egyéb jogszabályokat, a demokľatikus berendezkedés alapéľtékei inánti feltétlen
elkĺitelezettségét kifej ezve a jogbiaonság védelméľe, ugyanakkor az igazságos és
méltrányos j ogszolgáltatásľa töľekszik;

b. feladatainak e||átása sorĺĺn a nęmzet érdekeit mindenkor szem előtt tartja,
Magyarors zág és Józsefu ĺĺľo s j avát szolgźtlj a;

c. feladatait páľtatlanul, szakszeľíĺen és nagyfokú alapossággal, munkatarsaival
együttműködve lelkiismerętesen végz| vezetőivel szemben szakmailag elkötelezett;

d. mind a munkahelyén, mind pedig azon kíviil megőrzi hivatásľendjének méltóságát,
taľtózkodik minden olyan magataľtástól, amely figyelemmel a taľsadalom
általiínosan elfogadott erkcĺlcsi noľmáira _ a közszo|gá|at iranti tisztelet és biza|om
csorbításiíľa alkalmas.

II. A munkavégzéssel kapcsolatos és ą munkahehlen kívüli
magatartásra vonątkozó etikai normák:

t. A köztisztviselő feladatainak ellátása sorĺín köteles a jogszabályoknak megfelelően
eljámi, a vezetői utasításokat meglartja, a töľvényesség feltétlen érvényesülése
érdekében minden szfüséges és lehetségęs intézkedést kÓteles megtenni.

A kóztisztviselő munkáját lelkiismeretesen és köľültekintően köteles ellátni, ennęk
megfelelően a rźhízott ügy, vagy egyéb feladat elvégzéséhez sztikséges adatok és
infoľmációk, illetőleg a vonatkozó és kapcsolóđó joganyag teljeskönĺ megismeréséľe
és megismertetésére töľekszik, figyelemmel kíséri a feladatkörébe :a.rtozó iigyek vitele
során a|ka|mazandó és elsajátítandó jogszabályok változásait is.

3. A köaisztviselő pártatlanul köteles
személyes érdek, családi, vagy baráti
anyagi szempont nem befolyásolhatja,
|átszaténak elkerülé sére i s.

munkáját végezĺi, döntéseiben, eljaľásában
kapcsolat, politikai meggyőződés, illetőleg
törekedni köteles továbbá mindezek puszta



4.

6.

7.

A köztisztviselő a kiszámíthatóság követelményének éľvényesülése éľdekében
következetesen k<ĺteles ellátni feladatait, az adott intézkedés és az azzal elérni kívant
cél közötti aľĺĺnyosság megteremtésére tĺjrekszik.

A köaisztviselő a döntés mega|apozottságának és az eljźrás szakszenĺségének
ellenőrizhetősége, illetőleg az átlźúhatóság éľdekében köteles a figyelembe vett
adatokľól és az ilgy megítélése szempontjából jelentős egyéb körülményekľől a
szfüséges és indokolt méľtékben tájékoztatni a döntéséľt felelős hivatali felettesét,
vezetójét. Tilos elhallgatni minden olyan _ akar hivatalos liton, akar más módon
fudomásaľa jutott _ infoľmációt, amely alkalmas lehet az érdemi döntés, az ügyvitel,
illetőleg az eljarás valamely lényegi elemének befolyásolásaĺa.

A köztisztviselő az tigyfelekkel szemben kellő udvaľiassággal köteles viselkedni, az
ügy teľmészetéhęz képest megfelelő tapintattal és figyelemmel jĺáľ el, a feladat- és
munkakörébe tartoző, valamint azngyfé| által kért és indokolt tźljékonatźtst, sziikséges
felvilágosítást készséggel megadja.

A közisaviselő k<jteles szigoruan és következetesen fellépni a komrpció valamennyi
foľmájával szemben. Köteles továbbá munkája során az ĺjnkormźnyzati vagyon
megóvása érđekében szfüséges, tőle elvarható minden intézkedést megtenni. A
közvagyon sérelmével jérő, az önkoľmrĺnyzď érdekeit csorbító, vagy egyéb hasonló
jellegtĺ visszaélést a tudomásra jutást követően haladéktalanul jelezni köteles az
illetékes vezető felé.

A köztisztviselő hivatalos működésével összefüggésben, illetőleg arra tekintettel nem
fogadhat el ügyfelektől (ľájuk tekintettel mástól) ajándékot, vagy bĺĺľmely más
jogtalan előnyt, ennek igéretét pedig kciteles visszautasítani. Ebben a körben
ajandéknak, illetőleg jogtalan előnynek tekintendő minden olyan dolog, szolgáltatás
(pl. kölcsön, haladék, szívesség, stb.), amelynek akar anyagi, akaľ eľkölcsi éľtelemben
kifejezhető éľtéke van és amelyhez a köztisztviselő ellenszolgáLtatźts nélkül, vagy
kedvezőbb feltételek mellett, jogtalanul jut, vagy jutna hozzźt, A szokásos mértékű,
illetőleg jelképes (protoko11ĺĺľis), a kollegialitás, illetőleg a kölcsönös udvaľiasság
alapjtn adott ajĺándék a Hivatalmunkataľsai között megengedett.

A köztisztviselő jogosult és köteles a feladatkörébe tartozó ügyek intézése soriĺn
kialakult esetleges szakmai vita keretei között a felettese figyelmét felhívni a
mega|apozott, jogszabályoknak megfelelő érdemi döntés kialakítása szempontjából
releváns szakmai érvekľe, ebben a köľben a mźr kiďakult többségi állásponttal
ellentétes szakmai véleményét is kifejtheti, a vezetó döntését azonban a
közszo|gźiati tisztviselőkľől szo|ő 2011. évi CXCX. tĺiľvény 78. $-ában foglalt
előíľások keretei között - szakmai meggyőződése ellenére is köteles végrehajtani, a
szakmai vita keretein túlmenően a döntést nem vitathatja, helyességét nem vonhatja
kétségbe, egyéb módon sęm kľitizálhatja. A kcizszolgálati tisztségviselő e jogával nem
élhet vissza, a szakmai vita az onkoľmźnyzat érdekeit szolgáló hatékony és gyoľs
ügymenetet nem akadályozhatja, a kialakult egységes álláspont érvényesítésének
cincélú,rosszhiszemuhźLtÍá|tatźlsaľanemiľĺĺnyulhat.

8.

9.



10. A kciztisztviselő beosztástól ftiggetlenül - munkatiíľsaival szemben is kellő
udvaľiassággal tartozik, a k<jzhivatal szelleméhez méltó hangnemben és formában
köteles kifejeznie szakmai és egyéb álláspontjĺít. E kötelezettség a hivatali paľbeszéd
valamennyi foľmája vonatkozásában éľvényes. A fenti előírások mellett a
kozszolgźlati tisztségviselő feletteseivel szemben a vezetoi tisztséggel jtlÍő
tekintélynek megfelel ó magatartást köteles tanúsítani.

11. A köztisztviselő a hivatďhoz méItő óllapotban, tisztón, a bcosztástól ftiggő méľtékben
elegánsan, a hivatalt övezo köztiszteletnek megfelelő kulturált öltözékben köteles
munkahelyén megjelenni. Szeszes ital fogyasztása munkaidőben _ a pľotokolláľis
események, illetőleg avezető által engedé|yezett esetek kivételével _ tilos, úgyszintén
a mások által felismeľhetően szeszes italtól befolyásolt állapotban történő hivatali
megjelenés.

12. A köZtisztviselő mindenkoľ felelősséggel taĺtozik a hivatalba és tisztviselőibe vetett
biza|om, a hivatásrend becsiiletének megőľzésééľt. Ennek megfelelően taľtózkodni
köteles a końisffiiselői hivatással, a kiz szo|gá|atźxal cjssze nem egyeztethető
életviteltől, megnyilvanulásoktól a munkďrelyén kí\Ąil is. Ebben a köľben a
tisztségviselő _ figyelemmel a hivatal szakmai integritása melletti elkötelezettségre és
a vezetőkkel szembeni lojalitásra taľtózkodni kĺiteles minden olyan
megnyilatkozástőI, amely _ ftiggetlenül annak formájától _ a hívata|, avagy annak
valamely vezeto beosztású tisztségviselőjének személyes, illetőleg szakmai
megítélését hátrĺĺnyosan befolyásolná, tekint é|yét a|aasná.

III. A vezetőlcre vonątkozó kiilönös etikai előírósok:

1. A vezető akijz szo|gźůata iľĺĺnti elkötelezettség, a munkamorál és a munkakapcsolatok
ďakítása terén tanúsított szęmélyes példamutatásával is ktĺteles elősegíteni azon céI
megvalósulását, hogy az kányitása alatt ál1ó tisztviselők az I. és II. címben foglalt
előírásokat és követelményeket megtaľtsfü.

2. A vezető az irźnyítása aIá tartoző szervezeti egység feladatainak meghatźroztsa, a
munka megszervezése soľán, a hatékony, eredményes és gyors ügyvitel érdekében
köteles a tisztviselők egyenlő és aľĺĺnyos terheléséľe törekedni, ugyanakkoľ figyelembe
veszi a beosztottak képességeit, adottságait és az indokolt méľtékig _ az ađott
munkatars személyes kdrĹilményeit is.

3. A vęzető a munkavégzés koordinálása, a tisztviselők utasításokkal való el|átása, az
egységes követelményľendszer kialakítása és az e|ozőe|r,hez kapcsolódó folyamatos
szĺĺmonkérés soľián következetesen, az kźnyítása a|á tartoző szewezeti egység
optimális mfüĺidésééľt viselt felelősség fudatában köteles eljrĺľni.



1.

2.

U. Az etikai eljárás

Az etikai eljáľás céIja a munkavégzés hatékonyságĺĺnak és színvonalának megőrzése, a
kĺizszolgálat méltósága iľĺĺnti felelősség elmélyítése éľdekében az Etikai Kódex
ęlőírásainak következetes betartatása.

Az etikai eljarás alapja az etíkai vétség. Etikai vétséget követ el a Polgármesteľi
Hivatal azon köztisztviselője, aki az Etikai Kódex szellemével és céljaival ellentétes
cselekményével vagy mulasztásával annak valamely előirásźt tudatosan, avagy
hanyagságból fakadó módon megszegi. Amennyiben a szóban forgó magatartás, vagy
mulasztás fegyelmi eljaľás lefolytatását alapozza ffi€g, úgy a kozszo|gá|ati
tisztviselőkľől szóló 20I|. évi CXCX. törvény szerint kell eljáľni.

3. Etikai vétség esetén a|ka|mazható szankció a ťrgyelmeztetés és a megľovás.

Etikai vétség észlelése esetén a Polgármesteri Hivatal bĺĺľmely dolgozója jogosult
íľásos feljegyzésben (megjelölvę az Etikai Kódex megséľteni vélt rendelkezését)
jelezni az á|ta|atapasztaltakat a jegyző fe|é.

A nyilvlínvalóan a|apta|an' rosszhiszemű feljegyzés visszaélésszenĺ benyrijtása a jelen
EtikaiSzabźtlyzata|kalmazásábanetikaivétségnektekintendő.

A jegyző saját hatáskörben megállapíthatja' hogy a feljegyzésben megjelölt esemény,
magataľtás nyilvánvalóan nem ütközik azEtikai Szabá|yzat előírásaiba, íIlető|eg _ az
eset súlyaľa és annak összes köľülményeiľe, illetőleg a köztisztviselő személyére,
előmeneteléľe tekintette| _ az etikai eljaľás lefolytatása egyébként sziikségtelen. A
jegyző ezen döntéséről rövid indokolással ellátott feljegyzésben tájékoztatja mind a
kezdeményezőt, mind pedig az énntett kĺĺztisztviselőt.

A jegyzo az etikai vétséget állító feljegyzésben foglaltak a|apjan - amennyibeĺ az
érintett köaiszbviselő felelősségét elismeri és az eset súlyaľa tekintettel etikai eljarás
lefolytatása megítélése szerint sziikségtelen saját hatáskörben (hatźrozatban)
megállapíthatja az etikai vétség megvďósítását és a tisztviselőt figyelmeztetésben
ľészesítheti. A jegyzł| ezen utóbbi döntésével szemben jogoľvoslatnak helye nincs, de
a köztisztviselő kérheti az etikai eljaľás lefolýatását. Ebben az esetben _ a jegyzó áItaI
hozotthatźltozat egyidejti hatályon kívül helyezése mellett _ az etikai eljaľást meg kell
indítani.

Etikai eljaľás a jegyzo _ a 16. pont szeľinti eljáľás esetén a polgáľmester - döntése
alapjan indul.

4.

5.

6.

7.

8.



9. Az etikai vétség megvalósítása és az e|jarás alá vont közisztviselő felelőssége,
illetőleg az emiaĺI a|ka|mazartdó szankció felől haľomtagú, esetileg felállított etikai
bizottság hatźroz. Az etikai bizottság tagjait a Hivatal kĺjztisztviselői köľébő| a jegyző
jelĺili ki, legalább egy tagja jogi végzettségĺi tisztviselo. Az etikai bizottság legalább
egy tagja az e|jźtrás alá vont köztiszťviselővel źLzonos (ebben az esetben ľangidős),
vagy magasabb hivatali beosztású.

10. Az etikai bizottság minden esetben meghallgatja az eljĺíľás alá vont szomólyt, valamint
a kezđeményező köztiszťviselőt. Emellett az etikai bizottság az e|jźtźsban szfüség
esetén bárkit meghallgathat, báľmely, azvgy eldöntése szempontjából lényeges iľatba
betekinthet, bizonyítékként azt fe|használhatja. Amennyiben az e|jańs alá vont
köztisztvise|ó az eljáľás megindítására okot adó eseményt nem vitatja és egyébként
nem kéri (illetőleg a bizottság megítélése szerint a köľülmények nem indokoljfü), úgy
a további bizonyítás mellőzlrető.

|I. Az etikai bizottság indokolt hatátozatot hoz, amelýen megállapitja az eljaľás alá vont
köztisztviselő etikai felelősségét, aYagy annak lllanyát. Az etikai felelősség
megállapítása esetén figyelmeztetést, súlyosabb esetben megľovást a|ka|maz.
Amennyiben az etikai bizottság megítélése szerint az e|ótte fekvő ügy fegyelmi eljárás
lefolytatĺĺsĺĺnak szĹikségességét veti fel, úgy erĺől haladéktalanul tźljékoztatja a
fegyelmi jogköľt gyakorlót. Ha a fegyelmi jogkĺir gyakorlója fegyelmi eljaľást nem
kezdeményez, a bizottság folytatja az eljarást, ellenkező esetben az eljáĺás
automatikusan megszűnik.

|2. Az etikai bizottság szótöbbséggel hatźroz. Éľdemi döntését az etikaí eljĺárás kezdó
napjától (az e|jarás megindítását elrendelo fuat dátuma) számított 20 munkanapon
belül hozza. A hataľidő kiilönösen indokolt esetben további 20 munkanappal
meghosszabbítható.

|3. Az etikai bizottság ülése zĺĺľt. Az tilésről jegyzőkönyv készĹil. Az ülésen _ az eIjnás
alá vont kĺiztisztviselőn és akezđeményezőn kíviil . a bizottság áItaI nyi|atkozattételre
felhívott, illetőleg egyébként meghívott személyek, valamint az e|jarás alá vont
kĺĺztisztviselő által megjelölt további két személy vehet részt. Az etikai bizottság az
eljáľás során külcinösen ügyel a hivatali titok, minősített adat, illetőleg személyes
adatok védelmére, ennęk éľdekében _ az e|játás alá vont tisztviselőn kívĺil _ báľmely
jelenlévőt az iilés elhagyásaľa szólíthatja fel.

14. Az etikai bizottság tilésén meghallgatott személyek kötelesek az igazmondźsra, az
ezen kötelezettség megszegése, úgyszintén a nyilatkozattétel jogosulatlan
megtagadása a jelen Etikai Kódex a|kalmazásában etikai vétségnek tekintendő. Az
etikai bizottság altal meghallgatni kívant kciaisztviselő a nyilatkozattételt abban az
esetben jogosult megtagadní, ha ezze| saját magźtta, avagy közeli hozzátartozőjźra
vonatkozóan bűncselekményľe, szabályséľtésľe, fegyelmi vétségre, illetve etikai
eljáľást megalapoző magatartásra utaló tényt hozna az etikai bizottság fudomásaľa. A
meghallgatandó köaiszwiselő a nyilatkozat meglagadását a fentiekre tekintettel
indokolni köteles.



|5. Az etikai bizottság dĺjntésével szemben _ a hatá'rozat kézhezvételétől szźtmított _ tíz
munkanapon belül a jegyzőhöz intézett fellebbezésnek van helye. A jegyző a
fellebbezésalapjanazetikaíbizottságdöntéséthatźltozatában:

. hatályábanfenntaľtja,
- aza|ka|mazott szankciót enyhíti, vagy
- az etikai eljĺĺľást megsztinteti.

16. Az etikai eljárás a jegyző esetén a polgĺĺľmesteľ döntése alapjan indul. Ebben az
esetben az etikai bizottság egyik taga a polgáľmesteľ és legalább egy tagja
alpolgáľmester. A jogoľvoslat felől ebben az e|jáľásban a képviselő-testiilet egyszerű
szótöbbséggelhatároz. A jegyzővel szemben folytatott etikai eljríľásľa egyebekben az
általános szabálvok értelemszenien alkalmazandók.

Jelen Etikai SzabźĺIyzatot Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi Önkoľmányzat
Képviselő-testiilete a .....l20l3.(X.16.) szémíhatározatával hagytajóvá.

Jelen szabáIyzat\I|3. november 01. napjan |éphatźĺIyba.

Budapest, f0I3. október 07.

Dr' Kocsis Máté
po1gáľmester

Rimĺĺn Edina
jegyző
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