
 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. szeptember  25-ei soros ülésére 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előterjesztés címe és tárgya: a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési 
szabályzatának módosítása 
 
 
 
 
A tárgykört rendező jogszabály: 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, 

- az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. 
(XII. 28.) BM rendelet 
 

 
 

Előterjesztő:   Oláh Gyárfás polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Dr. Fehér Diána aljegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Fejér Megyei Kormányhivatal 2013. június 26-án megkereste a Felcsúti Közös 
Önkormányzati Hivatalt annak érdekében, hogy az Iratkezelési szabályzatot módosítsuk a 
közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 
(XII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően.  

A szabályzat az alábbiak szerint módosult: 
- Javításra került a levéltár neve, 
-  a szabályzat 69. pontja módosításra került és  
- a 81. és 94. ponttal egészült ki, 
- valamint pontosításra került a 2. számú melléklet (FOGALOMTÁR) és a 8. számú 

melléklet (az irattári terv). 
 

 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az Iratkezelési Szabályzat módosítását tárgyalják meg és 
a határozati javaslatot szíveskedjenek támogatni. 

 
 
Alécsútdoboz, 2013. szeptember 17. 
 
                                                              Tisztelettel:                                                      

             Oláh Gyárfás 
             polgármester 

 
Határozati javaslat: 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013. (IX. 25.) számú határozata 

 
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési szabályzatának módosításáról 

 
Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak szerint 
módosítja a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési szabályzatát: 
 

1. A „69. Az iktatás a Hivatal Székhelyén és a Hivatal Kirendeltségein történik.” 
szövegrész helyébe: 
„69. Az osztott iktatás a Hivatal Székhelyén és a Hivatal Kirendeltségein történik”  
szövegrész lép. 

 
2. A szabályzat az alábbi pontokkal bővül ki: 

„81. A főszám elé a székhely település és az adott kirendeltség nevének nagy 
nyomtatott kezdőbetűjét kell írni az alábbiak szerint: 

- Felcsút Község „F”, 
-Alcsútdoboz Község „A”, 
- Csabdi Község „CS”, 
- Tabajd Község „T”, 
- Vértesacsa Község „V” betűt.”  



 

„94. Az elektronikus iktatókönyveket és a névmutatókat a zárást követően a 
tárgyévet követő január 30. napjáig ki kell nyomtatni.” 

3. A szabályzat 2. számú melléklete (FOGALOMTÁR) és a 8. számú melléklete (az 
Irattári terv) a jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálásra került. 

4. Alcsútdoboz Település Önkormányzata felkéri a székhely település polgármesterét, 
hogy a szabályzatot 6 példányba juttassa el a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei 
Levéltárához. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 


