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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

A jogszabályoknak való megfelelés és az irattár rendezettségének biztosítása érdekében a 

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén és Kirendeltségein működő Irattárak 

vonatkozásában ajánlatot kértünk az iratanyagok selejtezésének lebonyolítására. 

 

Mindhárom irattári helyen komoly problémát okoz az iratok szakszerű tárolása. 

A feladat lebonyolítására három árajánlatot kértünk be, melyek az előterjesztés mellékletét 

képezik. 

 

A jelenlegi költségvetésben nem terveztünk ilyen előirányzatot, ezért szükséges a Képviselő-

testületek támogatása a tekintetben, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó SFS LEVEL Kft.-vel 

szerződést tudjunk kötni, amely részben a 2022. évet, részben a 2023. évet érintené. 

Az árajánlat alapján, amennyiben a 3 telephelyen megrendeljük a selejtezési feladatok ellátását, 

úgy az adott árajánlatból 10% kedvezményt biztosít a kft. 

A feladat ellátása már 2022. év novemberében Szigliget településen venné kezdetét, majd ezt 

követően kerülne sor Nemesgulács és Badacsonytördemic településeken az iratok selejtezésére. 

 

A legkedvezőbb ajánlatot adó a 10% kedvezményt figyelembe véve Mindösszesen (a B és C 

ajánlati pontok szerint) 2.856.600, -Ft+ Áfa (bruttó: 3.627.882, -Ft) és 135.000, -Ft + Áfa 

(bruttó: 171.450, -Ft) ajánlati áron vállalná a feladatot, melynek elfogadását javaslom.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az iratselejtezési feladatok ellátására a 

kedvezményes szerződéskötést támogatni szíveskedjenek! 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

………….. Község Képviselő-testülete a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal szerződéskötését 

az SFS LEVEL Kft.-vel támogatja, mindösszesen bruttó 3.627.882, -Ft és bruttó 171.450, -Ft összegben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szerződés aláírására és a 2023. évi költségvetésben a 

szerződésben foglalt kötelezettség előirányzatának biztosítására. 

Határidő: 2022. november 17. (szerződés aláírása) 

    2023. február 15. (előirányzat biztosítása)   

Felelős: jegyző 

 

 

Szigliget, 2022. november 07.  

 

 

Balassa Dániel  

 polgármester 

 


