Lendva Község Alapszabályának (az SzK Hivatalos Közlönye, 75/10-UPB, 48/11-popr.,
55/11-popr. és 56/11-popr. sz.) 17. cikke alapján Lendva Község Községi Tanácsa
2013.04.25-én megtartott 33./rendes/ ülésén elfogadta az alábbi kódexet
HELYI SZINTEN VÁLASZTOTT KÉPVISELŐK
ETIKAI KÓDEXE
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hangsúlyozva, hogy a helyi szintem választott képviselők kötelességeiket a
jogszabályok
keretei
között
és
a
választópolgároktól
kapott
megbízatásukkal összhangban látják el, továbbá, hogy a helyi lakosság
egészének – beleértve azon választópolgárokat is, akik nem szavaztak
rájuk – tartoznak felelősséggel;
figyelemmel arra, hogy a választóktól kapott megbízatás kereteinek
tisztelete egyenrangú az etikai normák tiszteletével;
kifejezve aggodalmukat a politikai képviselők által működésük során
elkövetett bűncselekmények miatt bíróságok előtt folyó botrányok
számának növekedésével kapcsolatosan, és megállapítva, hogy a helyi
képviselők sem mentesek ezen jelenségtől;
meggyőződve arról, hogy a választott helyi és regionális képviselők
figyelmébe ajánlott etikai kódex lehetővé teszi a helyi politikusok, valamint
az állampolgárok közötti bizalom megerősödését;
meggyőződve arról, hogy e bizalmi kapcsolat elengedhetetlen a
választott képviselők feladatának hatékony betöltéséhez;
tekintettel a különböző területekre – mint a közgazdasági, banki és
közigazgatási – vonatkozó jogszabályok etikai kódexekkel történő egyre
gyakoribb kiegészítésére;
attól az óhajtól vezérelve, hogy a választott helyi és regionális képviselőket
feladatukkal és hatáskörükkel összhangban lévő intézkedésekre kötelezzék;
meggyőződve arról, hogy a helyi képviselőkre vonatkozó etikai kódexben
szabályozott erkölcsi kötelezettségek meghatározása egyértelművé teszi
szerepüket és feladatukat, valamint megerősíti ezek fontosságát;
meggyőződve arról, hogy egy ilyen etikai kódexet a választottképviselő
tevékenységének lehető legszélesebb körére kell alkalmazni;
hangsúlyozva, hogy az erkölcsi szabályok meghatározása az erkölcsi
normák tiszteletben tartását is magában foglalja;
emlékeztetve arra, hogy a bizalom légkörének visszaállításához szükség
van a civil társadalom egészének bevonására, hangsúlyozva e tekintetben
az állampolgárok és a sajtó szerepét;
ismételten megerősítve, hogy a kötelezettségek meghatározása nem
lehetséges a helyi képviselők megbízatásának ellátásához szükséges
garanciák biztosítása nélkül, és emlékeztetve A helyi önkormányzatok
európai kartája, valamint A regionális önkormányzatok európai kartája
tervezetének vonatkozó rendelkezéseire;
figyelemmel a jelenleg hatályos jogszabályokra és a folyamatban lévő
nemzetközi munkákra;

Lendva Község a választott helyi képviselőkre vonatkozó alábbi etikai kódexet
fogadja el:
I. HATÁLY
1. Cikk
A választott képviselő fogalma
A jelen kódex alkalmazásában „a választott képviselő” minden olyan helyi vagy
regionális önkormányzati képviselő, aki akár az általános választások (közvetlen
választási jog útján), akár közvetett (a végrehajtási feladatokra történő helyi vagy
regionális tanács általi) választás útján gyakorolja a megbízatást.
2. Cikk
A feladal fogalma
A jelen kódex alkalmazásában a 'feladat' az általános vagy közvetett választás
útján nyert megbízatást jelenti, valamint azon feladatok összességét, amelyeket a
képviselő választás útján nyert megbízásával összhangban lát el.
3. Cikk
A kódex célja
A jelen kódex célja a választott képviselők feladataik ellátása során tanúsítandó
viselkedési normáik meghatározása, valamint az állampolgárok tájékoztatása a
képviselőktől elvárható viselkedési normákról.
II. ÁLTALÁNOS ELVEK
4. Cikk
A jogszabályok és a közérdek elsőbbsége
A választott képviselő jogszabályok alapján tölti be megbízatását és látja el
feladatát.
A képviselő feladatai ellátása során a közérdeket helyezi előtérbe.
5. Cikk
A megbízatás tartalma
A választott képviselő a megbízatását körültekintően, átlátható módon, és
döntéseikért hajlandók felelősséget vállalni.
6. Cikk
A megbízatás ellátásának korlátozásai
A választott képviselő feladatai során tiszteletben tartja minden más politikai
megbízást ellátó személy és köztisztviselő hatáskörét és jogosultságát.

Feladata ellátása során tartózkodik bármely politikai képviselő vagy köztisztviselő s
jelen részben meghatározott elvek elleni felbujtástól, illetve az ebben való
közreműködéstől.
III. SPECIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK
1. A feladat kezdete
7. Cikk
A választási kampányra vonatkozó szabályok
A jelölt választási kampányának célja politikai programjának közvetítése és
magyarázata.
2. A feladat ellátása
8. Cikk
A klientelizmus tiltása
A választott képviselő feladatai ellátása és a feladatához kapcsolódó jogszabályok
alkalmazása során tartózkodik az egyéni vagy a csoportos érdekek érvényesítésétől,
amelyek közvetlen vagy közvetett egyéni érdekek megszerzését szolgálják.
9. Cikk
A személyes előnyök érdekében történő hatáskörgyakorlás tilalma
A választott képviselő feladatai ellátása és a feladataihoz kapcsolódó jogszabályok
alkalmazása során tartózkodik a közvetlen vagy közvetett egyéni érdekei
érvényesítésétől.
10. Cikk
Összeférhetetlenség
Amennyiben a helyi vagy regionális tanács vagy végrehajtó hatalom közvetlen vagy
közvetett egyéni érdekeit érintő ügyben dönt, a képviselő határozathozatal és
szavazás előtt köteles nyilatkozni ezen érdekeltségéről.
A választott képviselő minden közvetlen vagy közvetett egyéni érdekeit érintő
határozathozatalban vagy szavazásban való állásfoglalástól tartózkodnia kell.
11. Cikk
Tisztségek halmozása
A képviselő minden politikai tisztség halmozásának korlátozására vonatkozó hatályos
jogszabályt köteles betartani.

Ezenkívül a képviselő tartózkodik olyan feladatok megbízatások, foglalkozások vagy
kötelezettségek gyakorlásától, amelyek befolyásolhatják képviselői feladatának
ellátását, illetve amelyeket a képviselői feladatai feltehetően befolyásolhatnak.
12. člen
Döntéshozatali jogkör gyakorlása
A döntéshozatal során a képviselő tartózkodik minden olyan közvetlen vagy
közvetett egyéni érdeke, vagy egy adott személy egyéni érdeke, illetve csoportos
érdekek figyelembevételétől, amely alkalmas közvetlen vagy közvetett egyéni előny
megszerzésére.
A képviselő döntését részletes, a döntés alapjául szolgáló minden tényre kiterjedő
indokok alapján hozza meg, így különösen tekintettel van az alkalmazandó
jogszabályok rendelkezéseire, valamint azokra a tényekre, amelyek a döntés és ezen
jogszabályok közötti összhangot igazolják.
Jogszabályi rendelkezés hiányában a döntésnek arányos, méltányos és a
közérdekekkel összhangban álló indokokon kell alapulnia.
13. Cikk
A vesztegetés tilalma
A választott képviselők feladatai ellátása során tartózkodik minden hatályos, nemzeti
vagy nemzetközi büntetőjogi szabályozásban meghatározott aktív vagy passzív
vesztegetéstől.
14. Cikk
A költségvetési és pénzügyi szabályok tiszteletben tartása
A választott képviselő tiszteletben tartja a költségvetési és pénzügyi szabályokat,
biztosítja a közpénzek megfelelő, hatályos nemzeti jogszabályokban meghatározott
felhasználását.
A választott képviselő feladatai ellátása során tartózkodik olyan cselekedetektől,
amelyekkel elidegenítené a közpénzeket és/vagy a vissza nem térítendő
pénzeszközöket.
Továbbá tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amelyek
alkalmasak ezen közpénzek vagy a vissza nem térítendő eszközök közvetlen vagy
közvetett egyéni érdekekből történő felhasználására.
3. A megbízatás megszűnése
15. Cikk
Bizonyos megbízatások biztosításának tilalma
A választott képviselő feladatai ellátása során tartózkodik olyan intézkedések
meghozatalától, amelyek a megbízatása megszűnése esetén a jövőre nézve egyéni
szakmai érdekeket biztosítanak:
- olyan köz vagy magán társaságoknál, amelyek felett a feladatai ellátása
során ellenőrzést gyakorolt;

-

olyan köz vagy magán társaságoknál, amelyekkel szerződéses kapcsolatban
állt a feladatai ellátása során;
olyan köz vagy magán társaságoknál, amelyek létrehozásában a feladatai
ellátása során és a kapott meghatalmazásaival összhangban közreműködött.

IV. AZ ELLENŐRZÉS ESZKÖZEI
1. A megbízatás megszerzése
16. Cikk
A választási kampány költségeinek korlátozása és bevallása
A jelölt a választási kampány során arányosan és ésszerűen korlátozza a választási
költségeit.
A jelölt köteles betartani a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, amelyek a
választási kampány során felhasznált pénzek eredetének és összegének
nyilvánosságra hozatalára, valamint a kiadásai jellegének és összegének
megismertetésére vonatkoznak.
Hatályos jogszabályok hiányában ezekről az adatokról egyszerű kérésre tájékoztatást
ad.
2. A feladatok gyakorlása
17. Cikk
Nyilatkozat az érdekeltségről
A választott képviselő tiszteletben tart minden, a közvetlen vagy közvetett érdekei,
feladatai, megbízatása és foglalkozása vagy a helyi szinten történő működése
nyilvánossá tétele vagy ellenőrzésére vonatkozó jogszabályt.
Hatályos jogszabályok hiányában ezekről az adatokról egyszerű kérésre tájékoztatást
ad.
18. Cikk
A hazai és nemzetközi ellenőrzés tiszsteletben tartása
A képviselő feladatai ellátása során tartózkodik a feladatai gyakorlásának indokolt
és áttekinthető, hazai és nemzetközi hatóságok általi ellenőrzések akadályozásától.
A képviselő ezen hatóságok az azonnali végrehajtást igénylő vagy jogerős
határozatait végrehajtja.
Az ellenőrző hatóságok által vizsgált tevékenységek és döntések alapja az ellenőrzés
meglétének tudatosítása és az illetékes hatóságok pontos meghatározása.
V. KAPCSOLATOK AZ ÁLLAMPOLGÁROKKAL

19. Cikk
A döntések nyilvánossága és indokoltsága
A választott képviselő a megbízatása időtartama alatt a helyi lakosság egészének
tartozik felelősséggel.
A választott képviselő válaszol az állampolgárok valamennyi kérdésére, amely
feladatainak végrehajtására, annak indokoltságára vonatkozik, vagy azon
szolgálatok működését illeti, amelyekért felelősséggel tartozik.
Támogatja és fejleszti a hatásköre, hatásköre gyakorlásának és azon szolgálatok
működésének átvilágíthatóságával kapcsolatos intézkedéseket, amelyekért
felelősséggel tartozik.
VI. KAPCSOLAT A KÖZIGAZGATÁSSAL
20. Cikk
Foglalkoztatás
A választott képviselő köteles megakadályozni a közigazgatás állományának
érdemek elismerésén és a szakmai ismeretek és/vagy a közigazgatás érdekeit
szolgáló egyéb szempontokon túlmenően történő kiválasztását.
A képviselő kinevezés vagy előléptetés esetén a tények, illetve megfelelő indokok
alapján és körültekintően dönt.
21. Cikk
A közigazgatás feladatának tiszteletben tartása
A választott képviselő feladatai ellátása során tiszteletben tartja a helyi
önkormányzat
alárendelt
tisztségviselőinek
szerepét,
azok
hierarchikus
illetékességeinek jogszabályi ellátására történő saját befolyása nélkül.
A képviselő tartózkodik a köztisztviselőket olyan tevőleges vagy nem tevőleges
magatartásra kérni vagy kötelezni, amely számára közvetlen vagy közvetett egyéni
előnnyel jár, illetve más személyek vagy csoportok számára nyújtott előnyök
biztosítása révén közvetlen vagy közvetett módon egyéni érdekeit szolgálja.
22. Cikk
A közigazgatás értékeinek megőrzése
A képviselő feladatai ellátása során ügyel, hogy minél alaposabban bemutassa a
helyi önkormányzatok alárendelt közigazgatási alkalmazottak feladatait és szerepét
az állampolgárok számára.
A választott képviselő támogatja és az állampolgárok számára bemutat minden
olyan intézkedést, amely fokozzák a szolgálatok vagy azok hatáskörébe tartozó
osztályok teljesítményét, valamint a foglalkoztatottak motivációját.

VII. KAPCSOLAT A SAJTÓVAL
23. Cikk
kapcsolat a sajtóval
A választott képviselő kimerítően válaszol a sajtó minden, feladatának ellátásával
kapcsolatos kérdésére, kivéve a minősített információkat, illetve a választott
képviselők vagy harmadik személyek magánéletére vonatkozó adatokat.
A képviselő támogat és előmozdít minden olyan intézkedést, amely a hatáskörére,
feladatának gyakorlására, valamint azon szolgálatok működésére vonatkozó
információk sajtó útján való terjesztését ösztönzi, amelyekért felelősséggel tartozik.
VIII. INFORMÁCIÓ, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS FELELŐSSÉGÉRZET
24. Cikk
A kódex képviselők előtti kihirdetése
A képviselő a jelen kódex rendelkezéseit, illetve az abban hivatkozott szabályokat
elolvasta és megértette, továbbá kijelenti, hogy a kódex rendelkezéseit be kívánja
tartani.
25. Cikk
A kódex megismertetése az állampolgárokkal, a köztisztviselőkkel, valamint
a médiával
A választott képviselő támogat és előmozdít minden olyan intézkedést, amely
megismerteti a kódexet és a benne foglalt elveket a felelősségi körébe tartozó
köztisztviselőkkel, valamint az állampolgárokkal és a médiával.
IX. NADZOR NAD SPOŠTOVANJEM IN IZVAJANJEM KODEKSA
26. Cikk
Etikai Bizottság
A Községi Tanács a kódex tiszteletben tartásának és gyakorlásának ellenőrzésére
Etikai Bizottságot nevez ki. A Szlovén Községek Közössége saját tagjai számára közös
etikai bizottságot hozhat létre, valamint több község együtt is alapíthat etikai
bizottságot.
A község által létrehozott Etikai Bizottság összetételét illetően figyelembe kell venni,
hogy a községi tanácstagok, a közmeghatalmazással rendelkező személyek, az
alkalmazottak és a polgárok, illetve a közszolgáltatási fogyasztók egyforma
arányban kerüljenek kinevezésre. A községi Etikai Bizottság tagjaira vonatkozó jelölési
eljárást a Községi Tanács Ügyrendjével összhangban a Községi Tanács választásokért
és kinevezésekért felelős bizottsága folytatja le.

A Szlovén Községek Közösségének Etikai Bizottsága esetében a fenti rendelkezések
hasonló módon kerülnek figyelembevételre, az Etikai Bizottság tagjai pedig
különböző községek polgárai közül kerülnek ki. Az Etikai Bizottság tagjait a Szlovén
Községek Közösségének Elnöksége nevezi ki.
A községi Etikai Bizottságának taglétszáma páratlan, legkevesebb három és legtöbb
hét tagból áll . Amennyiben az Etikai Bizottságot a Szlovén Községek Közössége vagy
több község együttesen hozza létre, úgy a tagok létszáma kilenc fő is lehet.
A kinevezett tagok maguk közül kinevezik az Etikai Bizottság elnökét. Az ülések
egybehívásának, vezetésének és lefolytatásának módját az Etikai Bizottság
Ügyrendben szabályozhatja.
Döntéseit az Etikai Bizottság az összes tag többségével hozza meg.
27. Cikk
A kódex megsértésének szankcionálása
Az Etikai Bizottság megvizsgálja a feljelentését a kódex nyilvánvaló cselekmények
illetve a jelen kódexszel ellentétes cselekmények elkövetése alapján.
Amennyiben megállapításra kerül a kódex elveinek és szabványainak figyelmen kívül
hagyása, az Etikai Bizottság a megsértések ellen figyelmeztetést alkalmaz.
Abban az esetben, ha valaki a kódex megsértését megismétli, illetve rendkívül
súlyosan megsértette azt, az Etikai Tanács javaslatára a Községi Tanács a
szabálysértőt nyilvános figyelmeztetésben részesíti. Abban az esetben, ha a nyilvános
figyelmeztetésben a tisztségviselőt részesítik, a Községi Tanács erről értesíti a
felügyelő szerveket. Megállapításairól pedig tájékoztatja a nyilvánosságot is.
28. Cikk
A kódex alkalmazásának figyelemmel kísérése
Az Etikai Bizottság figyelemmel kíséri és ellenőrzi a kódex alkalmazását a
tisztségviselők és az alkalmazottak etikai magatartása rendszeres értékelésének
keretében.
Az Etikai Bizottság a Községi Tanácsnak évente legalább egyszer számol be a kódex
alkalmazásáról, illetve tájékoztatja az ezzel kapcsolatos helyzetről. A Szlovén
Községek Közössége mellett működő Etikai Bizottság a megállapításairól évente
egyszer számol be, a beszámolót pedig eljuttatja azon községek számára is, amelyek
számára az Etikai Bizottságot létrehozták.
Az Etika Bizottság biztosítja a jelen kódex folyamatos ellenőrzését, egyeztetését és
annak szükségszerinti kiegészítését és bővítését, beleértve az Európai Tanács
irányzatait is a helyi szintű közetika bevált gyakorlatának érvényesítésével együtt.
X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

29. Cikk
A Kódex hatálya
A kódex az elfogadásának napjával lép hatályba. A jelen kódex hatálybalépésének
napjával hatályát veszti Lendva Község községi tisztségviselőinek magatartási
kódexe, szám: 007-0008/2008, kelt 2009.04.23.

Szám: 03504-0004/2013
Lendva, 2013.04.25
mag. Anton BALAŽEK, s.k.
Župan – Polgármester

LENDVA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA TAGJAINAK NYILATKOZATA
/2014-2018/
Lendva Község Községi Tanácsa tagjai kijelentjük, hogy munkánk során tiszteletben
tartjuk és alkalmazzuk Lendva Község Községi Tanácsa 2013.04.25-én megtartott 33.
ülésén elfogadott A helyi szinten választott képviselők etikai kódexének
rendelkezéseit.
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6.

SOMI Janez

7.

HORVAT Gyöngyi

8.

GJERKEŠ Stanislav

9.

mag. BALAŽEK Anton

10.

UNGER Marija

11.

POŽGAI HORVAT Olga

12.

KONCUT Ivan

Aláírás

13.

KULČAR Igor

14.

GÖMBÖŠ Daniel

15.

SOBOČAN Gabriela

16.

GERENČER Jožef

17.

POŽONEC Robert

18.

HORVÁTH Ferenc

19.

HORVAT Nataša

Lendva, 2014.10.30.

