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 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Évek óta jelezzük, hogy a Polgármesteri Hivatal irattárában áldatlan állapotok vannak. A prob-
léma 2007. évtől keletkezett.  
Több próbálkozás volt a rendezés érdekében, ezek azonban sikertelennek bizonyultak.  
 
A probléma megoldása részben megkezdődött, a volt szociális iroda helyiségbe testületi enge-
délyt kaptunk polcok vásárlására. Szeretnénk, ha az új helyre már úgy kerülnének iratok, hogy 
azok rendezése is megtörténik. Megnövekedett adminisztrációs terheink és lecsökkentett ügy-
kezelői létszámunk miatt azonban nincs arra lehetőség, hogy az ügyintézők nézzék át a több 
évvel ezelőtti iratokat. Már régebben is felmerült annak a lehetősége, hogy levéltári szakembe-
rek végezzék el az irattározást, a selejtezéseket, a levéltári átadásokat. Árajánlatokat kértünk 
levéltári szakemberektől.  
Konkrét elképzelésünk a következő: 

- az újonnan kialakuló földszinti irattába kerülnének azok az iratok, amelyek a mindennapi 
munkában kis valószínűséggel szükségesek (volt Gyámhivatali iratok, építéshatósági 
iratok stb.), 

- az emelti irattában felszabaduló helyekre bekerülnének ügyfélcsoportonként a tárolandó 
iratok, melyek jelentős része ügyintézői irodákban található, 

- aktuálisan elkészülne a levéltári átadás is. 
 
A következő árajánlatokat kaptuk: 

- Birinyi Tímea 5.000-7.000 Ft/iratfolyóméter, 
- Hernádi László 3.000 Ft/iratfolyóméter. 

 
Amennyiben sikerülne kialakítani az aktuális irattárat, karbantartása már a napi munka kereté-
ben elvégezhető. Az iratok folyóméterét becsülni nem tudjuk, mivel nem tudni, hogy irodákban 
mennyi az az iratmennyiség, ami hely hiánya miatt nem fért ki az irattárakba. Számolni a követ-
kezők szerint tudunk: amennyiben 100 iratfolyóméter anyag kerül rendezésre, a fizetendő díj 
300.000 Ft, mely egy garantált bérminimum fizetéssel rendelkező dolgozó 1,4 havi bérének felel 
meg. Azt is feltételezni kell, hogy a dolgozó ismeri az irattározás, selejtezés, levéltárba adás 
szabályait. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2007. évtől halmozódó áldatlan állapot megszün-
tetésében a külső szakember közreműködését támogatni szíveskedjenek. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
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Rétság, 2018. február 13. 
                                                                                                          
 
                                         dr. Varga Tibor                                          Fodor Rita Mária 
                                                   jegyző                                        jegyző általános helyettese                         
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az irattár rendezésének lehető-
ségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy az irattár rendbetételére külső szakember közreműködését 
a Polgármesteri Hivatal igénybe vegye.  A munkák elvégzésére Hernádi László egyéni vállalko-
zó 3.000 FT/iratfolyóméter árajánlatát fogadja el a Képviselő-testület. A vállalkozótól a munkák 
elvégzéséről szerződés-tervezetet kell kérni. 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az irattár rendezésének lehető-
ségéről készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület nem támogatja, hogy az irattár rendbetételére külső szakember közremű-
ködését a Polgármesteri Hivatal igénybe vegye. 
 
Határidő: --- 
Felelős: ---  

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



 
Rétság Város Jegyzője  
   Tárgy: Ajánlat iratok rendezésére,         

  
 
Varga Tibor jegyző 

                       
Tisztelt Jegyző Úr! 
 
Telefonon történt megbeszélésünk alapján a rétsági polgármesteri hivatalban elhelyezett 
iratok rendezésére illetve a levéltárköteles iratok átadásának előkészítésére az alábbi ajánlatot 
teszem. 
 
Elvégzendő feladatok: 
Az önkormányzat irattárában lévő, a hivatal és jogelődei által keletkeztetett iratok rendezése, 
selejtezése és levéltári átadásra történő előkészítése. Ennek végrehajtásához a következő 
munkák elvégzése szükséges: ellenőrzés, selejtezés, rendezés. A rendezett levéltárköteles  
iratok dobozolása és szakszerű feliratozása, tételszintű átadási és selejtezési jegyzőkönyvek és 
jegyzékek elkészítése, valamint a hivatalnál tovább őrizendő iratokról jegyzék készítése. A 
feladat végrehajtása a vonatkozó iratkezelési szabályzatok, az 1995. évi LXVI. Levéltári 
törvény, a 10/2002. sz. NKÖM rendelet és a hatályos adó és számviteli törvények alapján 
történik. 
A levéltári átadáshoz szükséges szabványos levéltári dobozok biztosítása a hivatal feladata. 
 
A fenti feladatok vállalási díja: bruttó  3000Ft/iratfolyóméter 
 
:  
Mátraszele, 2018. február 2. 
 
         Hernádi László 
                  egyéni vállalkozó 
 
 



Iratrendezési, iratselejtezési ajánlat önkormányzatok részére 

 

 

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 

 

Szeretném figyelmébe ajánlani vállalkozásom irattár rendezési-selejtezési szolgáltatását! 

 

Birinyi Tímea vagyok, több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem levéltár szakmai területen. 

Levéltári feladataim között szerepelt az önkormányzatok iratainak felügyelete, valamint kollégáimmal 

számtalan önkormányzatnál és egyéb szervezetnél végeztem iratselejtezést az elmúlt évek folyamán. 

Főbb referenciáim: Heves, Gyöngyös, Lőrinci, Verpelét város önkormányzata, Abasár, Egerbakta, Erdőtelek, 

Mátraballa, Csány, Tarnabod, Poroszló, Sarud községek önkormányzata stb.(levéltári alkalmazottként). 

Szabolcs Húsipari Vállalat Nyíregyháza, Tanácsépítő Vállalat Eger, Állami Építőipari Vállalat Eger, 

Tiszalöki Állami Gazdaság, Mátrai Állami Gyógyintézet, Encs Virágzó MgTsz, Mátagyöngye MgTsz stb. 

(Scriptum Kft.-ben). 

Megrendelőink maximálisan elégedettek voltak az elvégzett munkával. A hatályos jogszabályoknak 

megfelelő selejtezési folyamat eredményeként partnereink rövid időn belül megkapták a területileg illetékes 

levéltár jóváhagyását a selejtezni kívánt iratok megsemmisítésére. 

 

Iratselejtezési ajánlatom tartalmazza a meglévő iratanyag felmérését, rendezését, szakszerű 

selejtezését, a selejtezési jegyzőkönyv elkészítését levéltári jóváhagyásra. 

A munka befejeztével az irattárban az iratok egységesen, a vonatkozó rendeleteknek megfelelően rendezett, 

áttekinthető formában lesznek elhelyezve. Az iratokból a visszakeresés nem fog gondot okozni, és lesz hely a 

frissen keletkezett iratok elhelyezésére. 

Igény esetén gondoskodom a selejtezett iratok elszállításáról, jogszabály szerinti megsemmisítéséről. 

 

Az árképzést meghatározza a rendezendő dokumentumok mennyisége, állapota, feldolgozottsága, tárolása és 

kezelhetősége. Konkrét árajánlatot az iratok helyszíni felmérése után tudok adni. (Kb. bruttó 5000-7000 

ft/iratfolyóméter.) 

 

Amennyiben elnyerte tetszését ajánlatom, kérem, keressen, hogy személyesen is fel tudjuk venni a 

kapcsolatot, valamint minél előbb árajánlatot tudjak adni a 2018-as költségvetési évre, hogy még időben 

betervezhessék annak összegét! 

 

Elérhetőségeim: 

 Telefonszám: +36/20/221-5323 

 E-mail cím: iratrendezes2018@gmail.com 
 

 

 Tisztelettel: 

 Birinyi Tímea 
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