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A határozati javaslat elfogadásához a jelen lévő képviselők több ,
mint felének „igen” szavazata szűkséges (egyszerű többség )

Tisztelt Képviselő-testület !
Az önkormányzat , a körjegyzőség iratai , és a jogelőd szerve iratainak egy része (Községi
Közös Tanács , Tanács vb. ) jelenleg az önkormányzati épület részét képező , garázsnak
épített helyiségben van tárolva. A közokiratokról , a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelméről. szóló 1995.évi LXVI törvény értelmében az önkormányzat közfeladatot
ellátó szervnek minősül , és az ilyen jogállású szervezetekre az átlagosnál szigorúbb
előírások vonatkoznak.
A hivatkozott törvény , valamint a Kormányhivatal által jóváhagyott , a Megyei Levéltár által
véleményezett helyi Iratkezelési Szabályzat rendelkezései értelmében a közfeladatot ellátó
szerv köteles az ügyintézés során a selejtezhető , valamint a maradandó értékű iratokat az
irattári tervnek megfelelő tételekbe sorolni , megőrizni , illetve a selejtezhető iratokat
selejtezni.
Az elmúlt évtizedek alatt felhalmozódott iratanyag mennyiség akkora , hogy álláspontom
szerint a selejtezés nem halasztható ! A maradandó értékű iratok biztonságos megőrzése a
jelenlegi állapotok mellett felelősséggel nem biztosítható.
Annak érdekében , hogy a selejtezés szakszerűen lebonyolítható legyen külső szakértőre van
szükség , mivel a hivatal munkatársai ehhez a feladathoz nem rendelkeznek megfelelő
szakértelemmel és kapacitással sem.
Az ajánlattevő személy Szamosvári Tiborné nyugállományba vonulásáig Tapolca Város
Önkormányzat központi irattárában dolgozott , megfelelő szakmai felkészültséggel , levéltári
- szakmai kapcsolatokkal rendelkezik.
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A Megyei Levéltár az elmúlt évek során már több alkalommal jelezte , hogy irattári
ellenőrzést fog tartani az önkormányzatunknál , de – szerencsére – kapacitás hiányára
hivatkozva visszamondták az ellenőrzéseket. Természetesen ebből nem következik az , hogy
az irattár rendezést ne kellene elvégezni , és nem csak az ellenőrzés miatt , hanem elsősorban
azért , hogy az irattár feleljen meg a jogszabályi előírásoknak , és biztosítsa az iratok
biztonságos megőrzését , az előzményi iratok gyors keresését.
Az irattárban tárolt iratanyag évköre az 1980 as évek vége , és a 2018 közötti időszak ,
mennyisége kb. 170 folyóméter.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést vitassa meg , és döntsön a
beérkezett ajánlatról !

HATÁROZATI

JAVASLAT

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalahaláp Község
Önkormányzata iratanyagának rendszerzésére , selejtezésére vonatkozó ajánlatot
elfogadja . A bruttó 950.000 Ft. vállalkozói díj magában foglalja az alábbi feladatok
elvégzését:
- a hatályos jogszabályok alapján selejtezés , erről jegyzőkönyv készítése,
- az irattárban maradó iratanyag vonatkozásában szakszerű irattári rend kialakítása,
-a Veszprém Megyei Levéltárral való folyamatos kapcsolattartás,
-a levéltárba adandó iratok elkülönítése , átadás -átvételi jegyzékkel történő ellátása,
-a selejtezett iratanyag elszállítása , megsemmisítése.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
A képviselő-testület a vállalkozói díj fedezetét a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: a szerződés megkötésére 2019. június 1.
Felelős : Bedő Lajos Sándor polgármester
Zalahaláp, 2019. május 21.
Bedő Lajos Sándor
polgármester
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