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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2018. április 23.-i ülésére 

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési szabályzatának elfogadása. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jegyző a Magyar Nemzeti Levéltárral, 

valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervévvel egyetértésben 

egyedi iratkezelési szabályzatot ad ki. 

A jelenleg hatályos iratkezelési szabályzatot Segesd, Ötvöskónyi és Beleg községek 

képviselő-testülete a 2014. november 26.-i közös testületi ülésén fogadta el. Az ASP rendszer 

bevezetése következtében egy teljesen új iratkezelési szabályzat elkészítése vált szükségessé. 

A képviselő-testületek általi elfogadást megelőzően, az egyetértés érdekében az iratkezelési 

szabályzatot felterjesztettük a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz, mely szervezet az 

aláírásával igazolta, hogy a szabályzatot elfogadta. Ugyanígy aláírta a Magyar Nemzeti 

Levéltár Somogy Megyei Levéltára/Kaposvári Város Levéltárának igazgatója is. 

 

Az új iratkezelési szabályzat hatálybalépésének dátuma 2018. január 1. napja. Kérem a T. 

Képviselő-testületeket az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2018. (….) önkormányzati 

határozata a közös hivatal iratkezelési szabályzatának elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal iratkezelési szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
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Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2018. (….) 

önkormányzati határozata a közös hivatal iratkezelési szabályzatának elfogadásáról. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal iratkezelési szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2018. (….) önkormányzati 

határozata a közös hivatal kiadmányozási szabályzatának elfogadásáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal iratkezelési szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

Segesd, 2018. április 16. 

  

                                                        

 dr. Varga Katalin 

  jegyző 

 


