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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese               

Megbízási szerződés jóváhagyása (Irattárrendezés II. ütem) 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. december 14-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2018. november havi testületi ülésen fogadta el a Képviselő-testület Hernádi László vállalko-
zó árajánlatát az irattár rendezésére. A II. ütemben a 2001-2012. években keletkezett iratok 
rendezése, selejtezése, levéltári átadása valósulna meg. A novemberi ülésen feladatul kaptuk 
szerződés-tervezet bekérését. A tervezett megérkezett, melyet jóváhagyásra a Képviselő-
testület elé terjesztek.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. december 04. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Fodor Rita Mária 
                                                                                                             jegyző általános helyettese 
 
 

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

 
1. részben bemutatva 

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
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4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(XII.14.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban lévő 
irattár rendezés II. ütemére kötendő Megbízási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesz-
tést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést jóváhagyja. Felha-
talmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről Rétsági Polgármesteri Hivatal képviseletében dr. Varga Tibor 

jegyző mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről Hernádi László vállalkozó (adószáma: 49148806-1-32, nyilvántartási száma: 
6244613) 3142 Mátraszele, Táncsics út 28. szám alatti lakos, mint Megbízott (a továbbiakban: 
Megbízott) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1. Megbízó megbízza a Megbízottat Rétság Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának irattáraiban megtalálható, a hivatal által 2001-2012 között keletkeztetett iktatott 
iratok selejtezésével, rendezésével és ezen időszakból a levéltárköteles maradandó értékű 
iratok átadásának előkészítésével. 

A feladat végrehajtásához a következő munkák elvégzése szükséges: irattári anyag 
ellenőrzése, selejtezése, rendezése, a rendezett iratok levéltári dobozokba rakása és szakszerű 
feliratozása, segédletek (tételszintű átadás-átvételi jegyzőkönyv és jegyzék, selejtezési 
jegyzőkönyv és jegyzék, hivatalnál maradó iratok jegyzéke) készítése.   

2. Megbízó a feladat elvégzéséhez szükséges munkafeltételeket biztosítja. Megbízottnak 
engedélyezi, hogy az iratkezelői és az irattári helyiségekbe beléphet a hivatalos munkaidőn túl 
is. 

3. Megbízó kötelessége a levéltári átadásra kerülő iratok részére a szabványos levéltári 
dobozok beszerzése. 

4. A Megbízott a megbízást elvállalja, azt a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek 
megfelelően, a lehetőség szerinti legjobb minőségben 2019. január 1 és 2019. április 30. 
között köteles teljesíteni. 

5. A megbízás teljesítéséért a Megbízott egyszeri 530000 Ft bruttó összegű megbízási díjra 
jogosult, amelyet Megbízó a munka befejezésétől számított 8 napon belül átutalással teljesít 
Megbízott részére, a Kereskedelmi és Hitelbanknál lévő 10404247-90780060-01120000 
számú számlájára.  A megbízási díj tartalmazza a Megbízott valamennyi, a tevékenységével 
összefüggő indokolt költségét is. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok és a 
Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 
Rétság, 2018. december 3. 

 

megbízó       megbízott 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rétság, 2018. ……………………… 

 

…………………………………….. 

            pénzügyi ellenjegyző 


