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Elıterjesztés Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat
módosítására
Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 12 sz.
melléklete tartalmazza a polgármesteri hivatal iratkezelési szabályzatát. Az iratkezelési
szabályzat elıírásai 2010 január 1.-én módosult az önkormányzati hivatalok egységes irattári
tervének kiadásáról szóló 29/2009. /X. 30./ ÖM rendelet elıírásaival.
Az iratkezelési szabályzat melléklete helyében az fentebb hivatkozott rendelet mellékletében
szereplı egységes irattári terv szövegtartalma kerül.
Javaslom a Tisztelt képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat SzMSz-nek 12. sz. melléklete
közül az iratkezelési szabályzat kerüljön törlésre, ezzel egyidejőleg a 13- számozásra került
mellékletek - 1- el átszámozásra kerülnek és ez kerüljön átemelésre az Önkormányzat SzMSz.
11. sz. Polgármesteri Hivatal SZMSz függelékei közé.
Figyelemmel a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésnek általános követelményeirıl szóló
335/2005 /XII.29./ Korm. rendelet
- módosított - elıírásaira a „szerv vezetıje a szerv
szervezeti és mőködési szabályzatában határozza meg az iratkezelés szervezeti rendjét, az
iratkezelésre, valamint az azzal összefüggı tevékenységekre vonatkozó feladat- é s hatásköröket,
továbbá kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetıt”
A csatolt melléklet alapján javaslom elfogadásra az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítását.

Melléklet: 1 db módosított önkormányzati rendelet tervezet és annak melléklete

A s z ó d, 2010. január 10.

Kissné Kulybus Gizella
jegyzı

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselı-testületének

……./2010.(I.31.) ÖR-el módosított
27/2008.(XI.15.) ÖR

RENDELETE

Helyi önkormányzat Szervezeti és Mőködési
szabályzatáról

1.§
/1/ A rendelet 38.§ (6) a.) pontjának 5. francia bekezdése „-iratkezelési szabályzatot a 12. sz.
melléklet tartalmazza” szövegrész hatályát veszi.
Ezzel egyidejőleg a rendelet 11.sz. mellékletében szereplı „Aszód Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal szervezeti és Mőködési Szabályzat III. fejezet 7.) pontja az alábbi
szövegrésszel egészül ki;
„A Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatát Aszód Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 8. sz. függeléke tartalmazza”.
(a 8-19. sz. függelékek sorszáma eggyel növekszik.)

2.§
/1/ A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
/2/ A kihirdetésrıl a jegyzı gondoskodik.

Aszód, 2010. január 18.

Sztán István
polgármester

Kissné Kulybus Gizella
címzetes fıjegyzı

A rendelet 2010. január 31.-ig kihirdetésre került.
Kissné Kulybus Gizella
címzetes fıjegyzı
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