4. melléklet a 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
HEVES MEGYEI KÖZGYŰLÉS
TAGJAIRA VONATKOZÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
Heves Megyei Közgyűlés az etikai normák, az erkölcsi elvek tiszteletben tartása, a közélet
tisztasága, a nyilvánosság erősítése, a képviselők magánjellegű gazdasági érdekeltségei
áttekinthetőségének növelése érdekében a Heves Megyei Közgyűlés tagjai, a Közgyűlés
bizottságának tagjai vonatkozásában a következő magatartási szabályokat határozza meg:
1. Bevezető rendelkezés
A Magatartási Szabályok megfogalmazásának célja, hogy a helyi önkormányzatok Európai
Chartájával és a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban meghatározza a
képviselőknek a feladataik ellátása során tanúsítandó viselkedési normáit, erősítse a
képviselők és az állampolgárok közötti bizalmat, s elősegítse, hogy a megye lakossága
egészének felelősséggel tartozó képviselők feladataikat a jogszabályok keretei között és az
állampolgároktól kapott megbízatásukkal összhangban lássák el.
2. Személyi hatály
A Magatartási Szabályok hatálya kiterjed Heves Megye Közgyűlésének választott
képviselőire és az állandó bizottságok külső szakértőire (továbbiakban: képviselő).
3. Tárgyi hatály
A Magatartási Szabályok rendelkezéseinek alkalmazása indokolt minden olyan ügyben,
amely a Közgyűlés és állandó bizottságainak munkájával, tevékenységével összefügg. A
rendelkezések különösen követendők a megye tulajdonában lévő vagyon hasznosítása esetén,
illetve minden olyan esetben, amikor a megye, illetve a megye tulajdoni részvételével
működő gazdasági társasága, továbbá intézménye bármely jogügyletben érdekelt fél, kivéve
az annak tevékenységi körébe eső és bárki által igénybe vehető szolgáltatásokat.
4. A jogszabályok és a közérdek elsőbbsége
A képviselő jogszabályok alapján tölti be megbízatását és látja el feladatát. A képviselő a
feladatai ellátása során a közérdeket helyezi előtérbe, és nem a közvetlen vagy közvetett saját
egyéni, illetve közvetlen vagy közvetett egyéni érdeke megszerzése céljából egyének vagy
egyének csoportjai érdekeit.
5. A képviselői megbízatás tartalma
A képviselő megbízatása során tiszteletben tartja minden más képviselő és köztisztviselő
hatáskörét és jogosultságait. Feladatai ellátása során a meggyőzés és az érvelés módszerével
tevékenykedik, tartózkodik mások rágalmazásától, mások befolyásolásától, valamint jogtalan
kedvezmények adásától és jogtalan előnyök ígéretétől, illetve elfogadásától.
6. A képviselői feladat ellátása
A képviselő feladatai ellátása, a feladatokhoz kapcsolódó jogszabályok alkalmazása során
tartózkodik a közvetlen vagy közvetett egyéni vagy csoportos érdekek érvényesítésétől,
amelyek a közvetlen vagy közvetett egyéni érdekek megszerzését szolgálják.
7. Összeférhetetlenség
Amennyiben a képviselő megbízatásával összefüggő, közvetlen vagy közvetett egyéni
érdekeit érintő ügyben dönt, a határozathozatal és a szavazás előtt köteles nyilatkozni

érdekeltségéről. A képviselőnek minden közvetlen vagy közvetett egyéni érdeket érintő
határozathozatalban vagy szavazásban való állásfoglalástól tartózkodnia kell. A képviselő
köteles betartani minden, az összeférhetetlenségre vonatkozó hatályos jogszabályt.
A képviselő tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely akadályozza képviselői
megbízatásának gyakorlásában, illetve amelyek feltehetően befolyásolhatják képviselői
feladatainak ellátását.
8. A döntéshozatali jog gyakorlása
A döntéshozatal során a képviselő tartózkodik minden olyan közvetlen vagy közvetett egyéni
érdeke, vagy adott személy egyéni érdeke, illetve csoportos érdekek figyelembevételétől, ami
alkalmas közvetlen vagy közvetett egyéni előny megszerzésére.
A képviselő a 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 a jogszabályok közötti
összhangot alátámasztják. A képviselő döntésének arányos, méltányos, a közérdekkel
összhangban álló indokokon kell alapulnia.
9. A vesztegetés tilalma
A képviselő feladatai ellátása során tartózkodik minden hatályos, a nemzeti, vagy az uniós
jogszabályokban meghatározott aktív vagy passzív vesztegetéstől.
10. A pénzügyi szabályok tiszteletben tartása
A képviselő tiszteletben tartja az irányadó költségvetési és pénzügyi szabályokat, biztosítja a
közpénzek megfelelő, a hatályos jogszabályok keretei között történő felhasználását. Feladatai
ellátása során tartózkodik a költségvetési és pénzügyi források nem rendeltetésszerű
felhasználásától, valamint minden olyan intézkedéstől, amelyek alkalmasak a pénzforrások
közvetlen vagy közvetett egyéni érdekből történő felhasználására.
11. A bebiztosítás tilalma
A képviselő feladatai ellátása során tartózkodik olyan intézkedések meghozatalától, amelyek a
megbízatása megszűnése esetén a jövőre nézve egyéni szakmai érdekeket biztosítanak olyan
közcélú vagy magántársaságoknál, amelyek felett a feladatai ellátása során ellenőrzést
gyakorolt, amelyekkel szerződéses kapcsolatban állt, amelyek létrehozásában a feladatai
ellátása során közreműködött.
12. Nyilatkozat érdekeltségről
A képviselő tiszteletben tart minden, a közvetlen vagy közvetett érdekei, feladatai,
megbízatása és működése nyilvánossá tételére vagy ellenőrzésére vonatkozó jogszabályt.
Gazdasági érdekeltségéről – a jogszabályok által kötelezően előírt vagyonnyilatkozat
keretében – tájékoztatást ad, illetve bejelentést tesz.
13. Az ellenőrzés tiszteletben tartása
A képviselő feladatai ellátása során tartózkodik a feladatai gyakorlásának indokolt és
áttekinthető, az ellenőrző szervek és hatóságok általi ellenőrzésének akadályozásától. A
képviselő az ellenőrző szervek és hatóságok határozatait végrehajtja.
14. A döntések nyilvánossága és indokoltsága
A képviselő a megbízatása időtartama alatt, feladatai ellátása során a megyei lakosság
egészének tartozik felelősséggel. A képviselő minden tevőleges magatartásra vagy
tartózkodásra irányuló döntését a döntés alapjául szolgáló valamennyi körülményre kiterjedő
indokok alapján hozza meg. A képviselő körültekintően válaszol az állampolgárok

valamennyi kérdésére, amelyek feladatainak végrehajtására, működésére, annak
indokoltságára vonatkoznak. A képviselő támogatja a hatásköre gyakorlásának és
működésének átvilágíthatóságával kapcsolatos intézkedéseket.
15. A közigazgatás tiszteletben tartása
A képviselő feladatai ellátása során tiszteletben tartja a közigazgatási szervek hatáskörét,
illetékességét. Tartózkodik a köztisztviselőket olyan tevőleges vagy nem tevőleges
magatartásra kérni vagy kötelezni, amely számára, illetve más személyek vagy csoportok
számára közvetlen vagy közvetett előnnyel jár. A képviselő feladatai ellátása során ügyel arra,
hogy a közigazgatás szerepének és feladatának alapvető érdekeit megőrizze.
16. Kapcsolat a sajtóval
A képviselő körültekintően, őszintén, tárgyszerűen válaszol a sajtó minden, feladatának
ellátásával kapcsolatos kérdésére, kivéve a minősített információkat, illetve a képviselő vagy
más személy magánéletére vonatkozó adatokat. A képviselő támogat és előmozdít minden
olyan intézkedést, amely a feladatainak gyakorlására és működésére vonatkozó információ
sajtó útján való terjesztését ösztönzi, jelen magatartási szabályok tartalmát az állampolgárok
széles tömegével megismerteti.

