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3. Napirend 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
Iratkezelési szabályzat felülvizsgálata, módosítása 

 

 
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 

(a továbbiakban: Ltv.) 10.§ (1) bekezdés c) pontja alapján egyedi iratkezelési szabályzatot ad ki az 

önkormányzati hivatal számára a jegyző (főjegyző) a Magyar Nemzeti Levéltárral, a 18. § (2) 

bekezdésében meghatározott esetekben Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott levéltárral és 

a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervével egyetértésben. 

 

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 3.§ (1) bekezdése alapján az Ltv.  9. § (4) bekezdésében 

meghatározott iratkezelési szabályzatot évente felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell. 

 

A Korm.rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint az irattári terv1 az iratkezelési szabályzat kötelező mellékletét 

képezi, melyet évente felül kell vizsgálni, és az irattári tervet alkalmazó szerv (szervek) feladat- és 

hatáskörében bekövetkezett változás vagy az őrzési idő megváltozása esetén módosítani kell. 

 

Mindezek alapján a jelenleg hatályos iratkezelési szabályzat felülvizsgálatra, áttekintésre került, amely 

alapján a belső szervezeti tagozódás, valamint személyi állomány változása, illetve az önkormányzati 

hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012.(XII.28.) BM rendelet módosítása miatt 

módosítani szükséges az iratkezelési szabályzat mellékletét képező alábbi dokumentumokat, 

jegyzékeket: 

• az iratkezelés felügyeletét ellátó jegyző tartós távolléte esetén az iratkezelés felügyeletére 

vonatkozó személy meghatalmazását, 

• a küldemények átvételére jogosultak jegyzékét, 

• küldemények felbontására és érkeztető bélyegzővel való ellátására jogosultak jegyzékét 

• küldemények szignálására jogosultak jegyzékét, valamint  

• az egységes irattári tervet. 

  

 

Bánk, 2020. december 12. 

 

 

 Torma Andrea  

 polgármester

 
1 Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt 

esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodó rendszerezésben 

sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének 

időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. Az irattári terv általános és különös 

részre oszlik. 

Az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetőség szerinti csoportosítását és a levéltári átadás időpontját 

az irattári tervben rögzített irattári tételszám mutatja, amely egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is. 
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…../2020. (…..) határozati j a v a s l a t  

 

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – miszerint 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja – a képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi határozatot 

hozom: 

 

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. január 1-jétől hatályos Iratkezelési szabályzatát 

az előterjesztettek szerint elfogadom és jóváhagyom.  

 

Felkérem a jegyzőt, hogy az Iratkezelési Szabályzatot a szükséges jóváhagyások érdekében küldje 

meg a Nógrád Megyei Kormányhivatal, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei 

Levéltára részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 


