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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 23-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Irattárban  található  dokumentumok  rendszerezésére,  selejtezésére
ajánlattevők kiválasztása

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A  2020.  június  29-i  ülésen  a  képviselő-testület  nem  fogadta  el  az  irattárban  található
dokumentumok rendszerezésére, selejtezésére érkezett ajánlatot.

Mivel az önkormányzat hivatali épületében található helyiségek jelentős részét foglalják el a
selejtezési  idő  végéig  kötelezően  megőrzendő  levéltári,  irattári  dokumentumok,  melyek
elrendezése, tárolásának körülményei is hagynak maguk után kívánni valót, ismét javaslom,
hogy a rendszerezésre, selejtezésre, levéltári átadás előkészítésére kérjünk ajánlatot.

Közel  30  éve  nem  volt  selejtezés,  az  1990-es  évek  elején  keletkezett  dokumentumokat,
iratokat  is  őrzünk,  melyeknek  a  megőrzési  ideje  már  hosszú  évek  óta  lejárt,  régen
selejtezhetővé váltak. Vélhetően az iratok nagy része megsemmisíthető, egy része levéltárba
adandó, és csak egy kis része az, amelyet az önkormányzatnak továbbra is őriznie kell.

A kialakult helyzet felszámolása és az önkormányzat iratanyagának teljeskörű rendszerezése,
selejtezése meghaladja a hivatal jelenlegi kapacitását, így az irattározási, selejtezési munkára
végzettséggel,  képzettséggel  rendelkező  cégeket  kérnénk  fel,  akik  a  jogszabályoknak
megfelelően végeznék el a munkát.

Az  önkormányzat  hatályos  beszerzési  szabályzata  értelmében  a  saját  pénzeszközből
megvalósuló, és nettó 1.000.000 Ft értéket meghaladó beszerzések esetén legalább három
árajánlatot  kell  kérni,  mely  során  az  ajánlattételre  felkért  gazdasági  szereplőket  és  a
beszerzési eljárás bírálati szempontját a képviselő-testület határozza meg.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  határozatot
meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  az  önkormányzat  hivatali
helyiségeiben található iratok jogszabályi keretek



között  történő  teljes  körű  felülvizsgálatára,
rendezésére,  selejtezésére,  levéltári  átadás
előkészítésére  ajánlattételre  kéri  fel  az  alábbi
gazdasági szereplőket:

1. Birinyi Tímea e.v.
3397 Maklár, József A. u. 23.

2. EURODOC 2000 Kft.
2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2.

3. Baracskai András Béla e.v.
9029 Győr, Csalogány u. 111.

A  szükséges  forrást  a  2020-as  költségvetésről
szóló rendelet tartaléka terhére biztosítja.

A  beszerzési  eljárás  bírálati  szempontja  a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  eljárás
lefolytatására  és  az  egyéb  szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Balatonszepezd, 2020. szeptember 21.

Dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester


