
vAc vAnos r,rvfr,rAu
26m V&. Mtucum l|. 4.

kv6lcln: 2.601 Vac. Pf. 59
TGL: 06-27-d{X1444. frr: 0G2El0 l,|7

E.D.il: irfo@vrcrrchivu D.h u
Hotrhp: vrcrrciivum.hu

T{rgr: Iratkezel6si szabiiyzx
6s iraltkiri terv

Hiv. sz:

Ea.: dr. Horvith Ferenc

15Gl12014. k. sz.

201{ AU6 0,6.

Vrnci V6rosfejlesz6 Kft
Dr. Tar Gy6rgr iigrvezet6 iqglto

VAc

Kdztdrsasig rit 34.

2600

Tisztelt Ugrvezet6 lgazgat6 Wl

Mell6kelten visszakiildiim a Vici V6rosfejleszt6 Kft. iratkezeldsi szabdlyzatrit 6s irattriri terv6g melyek meg-

felelnek a jogszabrilyi el6ir6soknak 6s haszr6lafra alkalmasak.

Vic, 2014. augusztus 6.

Mell6klet I db

Udvozlettel:

lrctpatt,
qt'



IRATKEZELESI
SZABALYZAT

Vic

20t4



Wcl virxgyr{r - t$z'J'c r,; :'.
2500 V5c, Kolersaseg rit 34..Tdelon: 27610-103.
30/t177-94,16 . Fax: 27151G108.
info@mdtoldingJru. wrnr.vadroHng.hu .

1.$
Az iratkezel6s szabrilyai

A kdziratokdl, a kozlevdltdrak6l ds_a magdnlevdltdri anyag vddelmdrol szdl6 1995. dvi LXVI. tdrveny ds a kdzfeladatotelliit6 szervek iratkezeldsdnek 4hal6nos kdvetelmdnyeii6i sz6lo 335/2005. (xll.2g.) Korm. renaeiet ataplan a vaciVdrosfejlesztti Kft. (tov6bbiakban Kl./ iratkezeldsi szabdly zat6r az alilbbiak szerint szab6lvozza:

l l Az iratkezeles feladata az iratok atvdtele, elektronikus rendszeren kereszttil t6ndn6 fogadasa, iktatdsa, kiosztiisa,nyilvdntart6sa, az ugyintezds sor6n kelettezo kiadvrinyok leirdsa, roviibbitasa, valamint az elint€zett iratokirattdri kezeldse, meg6rzdse, selejrezdse, illetve levdltriri Srizetbe adasa.

1.2. Az irat fogalrna az 1995. dvi LXVI. tdrvdny meghar6roz6seban:
Imtn€k min6sul minden olyan irott szoveg, sz6madatsor, tdrkdp, tervrajz, amely valamely szeru miikdddsdvel,illeloleg 

-szemdly tevdkenysdgdvel kapcsolatban bdrmilyen anyagon, alakban, form6ban es bdrmely eszk6zfelhasmdl6s6val keletkezen, kivdve a megjelenretds sziniekaval'kdizuh konyvjellegii r.grir"tot"i. 
"

l3' A. Kft miikdddscvel kapcsolatban keletkezett iratanyag rendszerezdse az iratkezelds i szabirlyzat melekletdtkipez6 iraniri rerv arapjdn torrdnik. Az irattari terv mag-aban f";i;lt;; ril ;il'64j,dilftiffii ugykdroket
Cs az iratokat.

2.$
Az iratkezel6s szervezete

2'l A Kft'. iratkezeldsdt az l)gyvezeto igazgat6 6ltal iratkezeldssel megbizott ,,iratkezelds felugyeletdt e1at6 felel6s,,(tovribbiakban i ratkezelds i iig)intez6) litja el.

2.2. A Kft. iratkezeldsenek ir6nyit6s6t ds szakmai felugyeleldt az 0g yvezet| tgazgalo v6gzi.

3.S
Az iratok 6rkez6se, 6tv6tele, ellen6rz6se

3.1. Az iratok drkezhetnek;
l. postiin,
2. kdzbesft6 ritj{n vagy szemdlyesen,
3. elektronikus rendszeren (h6l6zaton) keresaiil

3'2' A Posten, szemclyesen, bels6 k€zbesitcssel, illewe b6rmely m6s m6don bejov6 ktildemdnyek etvdtelemeghatalmazott 0gyintdz6 feladara.

3 3 KCzbes{t6 rrtjrin, vagy szemdlyesen hozott imtok dtveteldt diitummal €s alairrissal kell igazolni.

3'4' A ktlldemdny atvdteldt kdvet6en 6ltal6nos biztons6gi vizsgdlatot - szemrevdtelezds, szokatlan tulaJdonsagfellelese, stb. - kell elvdgezni.

3'5 Az iratkezeldsi ilgyintez6 a. serult, nyitott killdemdnyekre a ,,serulten erkezett,, vagy ,,felbontva erkezett,,meg,egyzdst k6reles riivezerni.

3'6' Az ajanlott kuldemcnyeket a meghatalm azolt t)gyin:lJz' kdzbesit6konyvben regisdralja, es adja aziratkezeldsitlgyintdzdnek.

3'7' 
.A megkt onbdzteten jelzdssel -,,sk. felbont6sn" - drkezit iratokat a cimzettnek, illetve a Kft. iigyvezeroigazgat6j6nak kell etjunarni.
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3.8. A nd\re sz6l6 kuldemdn''t a cimzen tavolldteben az ugyvezetd igazgalb felbonthatja, ha az megiillapithat6an
hivatalos iratot tartalmaz. A vezet6 is a ndvre sz6l6 kuldemdnyek iimzettjei az iltaluk felbonton hivatalos
koldemdnyeket iktat6s cdlj6b6l soron kivul kdtelesek ritadni az iratkezel6nek.

3 9. A kiildemdny felbontdsa alkalm6val ellen6rimi kell, hogy a boritdkon jelzeft irarok, illetoleg az iratokon jelzett
melldklelek megdrkeaek-e.. Ha hi6n)'t 6llapttanak meg, e^ az iratra ra kell vezerni. A melftkletek hidnya nem
akad6lyozhatja a tovdbbi folyamatos kezeldst.

3'10. A kuldemdnyek tdves felbontasakor, valamint, ha kdsdbb deriil ki, hogy a kiildemdnyben a titkos ggykezelesi
szabalyzat rendelkezdsei al6.tartoz6 imt van, a boritdkot 0jb6l le kell ralasaani, rd keli vezetni a ielboni6 nevet,
a k0ldemdny a cimzetthez, illetve az tigivezet6 igazgat6hoz kell eljunaini.

3'll' Elektronikus eszkdzdkdn (h6l6zaton) kereszt0l 6rkez<i hivaralos - erdemi ugyintezest igenyt6, illetvejogkovetkezmCnnyel jdr6 - iratokat iktami kell.

4.1 .

4.S
Az iratok nyilvdntartdsba v6tele

Az iktatds soriin a becrkez6, illetve keletkezen dokumentumokat egyedi iktatoszdmmal kell elldtni, es az
azonositd adatokat az iratra is fel kell vezetni.

Az iktatds elektronikus iktat6kdnyvben sorszamos, ezen beliil alszamos ikhtasi m6d alkalmazdsdval tdftenik.

Az iktatOszim feldpllCse: sssss-aaaa,/eeee
sssss: egyedi sorsz6m
aaaa: alszfun (ffszAmon bel0l folyamatos sorsz6m)
eeee: Cvsz6m

Az iratokat 3 lgdlkezr:s napj6n, de legkes6bb az a4 k6vet6 munkanapon kett iktatni. Az iratokatiktatdbdlyegzdvel kell ellemi. Az iktatdsna[ - a hivatali okb6l szuks€ges soron kiviili ikraresrol eltekintvc - aziratok bedrkezdsi sonendjdben kell tdndnnie.

Az iktat6kdnyvnek kdtetezoen kell tanalmaznia az aliibbi adatokat:

a, iktat6szem.
b/ ikatis id6pontja,
c/ bedrkezds id6pontja, m6dja, drkeaetdsi azonositdja,
d). adaihordozO tipusa (papir alapri, elektronikus), ad'athordo z6 fay6ja,
e)kuldds idopontja, modja,

/, kuld6 adatai (niv, cim),
&) cimzett adatai (nev, cim),
h) hivatko4si szim (idegen szdm.1,

, melldkletek szima, tfpusa (papir alapt, elektronikus),
/)ilgyintdz6 neve ds a szervezeti egysdg megnevezdse.
K) 

'rat 
lArgya,

, el6- ds utOiratok iktat6sz6ma,
n) kezeldsi feljegyzdsek,
rr) intdzts hatdrideje, m6dja ds elintdzds idtiponda,
o) irattdri tCtelszdm.
p, irattArba helyezds.

Az iktat6bdlyegzo adatai a kovetkez6ek:
Erkezett . . . dv... hd ...n.
Iktat6szdm: .../... (dvszim)
Melleklet: ... db El6ad6: ...
lrattari tdtelszim: ...

AIaDsz6m: ...

4.4.

4.5.
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4.6. Imttdri tetelszimon az iratnak az iratt|ri tervben meghatiirozott tiirgyi csoportba ds irarfajriiba sorol6set,
selejtezhetosdg szerinti csoponosft6sAt kell drteni. A tdtelszamokat a szabiilyzat melldklete (irattdri terv)
tartalmazza.

4.7. Az elektronikus iktat6kbnyvben visszaolvashatd, de nem v6lbaathat6 modon rdgziteni kell az iktatdkttnyv
elindit6s6nak d6tum6t, a bejegyzdsre jogosult szem{lyek megnevezdsdt.
Az elektronikus ikatdkonyvben vdgzett m6dosit6sok, atirfuok, ut6lagos bejegyzdsek user lD-vel (felhaszn6l6i
azonosit6val) azonositott, idoponttal kiegdszitett napl6z6sa kdtelez6.

4.8. Az iktat6konyvben rogzitett irat temdjdvtd;rgy6j lW kell megjeldlni, hogy az iigy ldnyegdt rdyiden es szabatosan
fejezze ki (szemdlyndv, helyndv, t6rg) es annak alapj6n a visszakeresds elvdgezhet6 legyen.

4.9. Az iktat6s szab6lyszer{ vdgzesdt az tigyvezet6 legaliibb dvenkdnt kdteles ellendrizni.

4.10. Egy-egy iktaldszirua csak egy tlgyet szabad beiktatni. Amennyiben egy dven belul ugyanabban az ttgyben rttbb
irat keletkezik, az Ugy nyilv6ntart6s6ra szolg6l6 sorsz6mokniil a megfelel6 sz6mok kdlcsonds bejegyzdsdvel
jelolni kell az osszetartozist. Az Ugyben keletkezett els6 irat iktatdsi sorszema egyilttal az egdsz tlgy alapszama.
Ha az tiryben t0bb dven 6t keletkeznek iratok, az uj esaendciben mindig uj sorsz6mon kell kezdeni az iratok
nyilv6ntart6sdt. Ebben az esetben mindig a t6rgydvben keletkezeft els6 irat sorsziima lesz az iigy alapszdma.

4.11. Nem kell ikatni, de jogszab6lyban meghat6rozoh esetekben nyilv6n kell tanani:

a) konyveket,tananyagokat;
b) reklamanyagokat, tajdkoaat6kat;
c) jogkovetkezndnnyel nem j6r6 meghiv6kat, Udvdzl6 lapokat;
d) nem szigoru sz6madiisu bizonylatokat;
e) bemutatdsra vagy j6v6hagyds cdljiibdl visszav6r6lag drkezett iratokat;
f) nwgtrilGt, pdnzugyi kimutatdsokat ds nyilydntartdsokat, fizetdsisz6mla-kivonatokat, szamldkat;
g) munkaugyi nyilv6ntart6sokat;
h) anyagkezeldssel kapcsolatos nyilvAnbrtfuokat;
i) kozlonyoket,sajtotermdkeket;
j) visszadrkezett tertivevenyeket es elektronikus visszaigazoliisokat.

s.s
Az iratok int6z6se

5.1. Az iratkezelCsi ugyintdzit az iktatott, ds el6iratokkal felszerelt iratokat az iktatris napjrin az ilgyintdz6k rdszere
6tadja.

5.2. Az iratok al6irAs6ra, a kiadv6nyoz6sra jogosult szemely a vezet6 allapltja meg. Az alairdsra el6kdszitett iralot az
ugyintezd koteles szigndlni.

5.3. A kiadmdnyozds tort€nhet
. az elint{z.ett irat eredeti pdld6nyainak al6ir6s6val,
. hagyom6nyos riton tov6bbttott, nem eredeti ndval6irissal kiadott iratokon, ekkor a kiadv6nyoz6 neve

utdn ,,sK'jelzCst kell tenni ds a kiadv6nyt az iigyintdz6nek ,,A kiadvdny hiteles" ziraddkkal kell ellimia
ds a16lr6s6val hitelesltenie,

. h6l6zatonkeresztillitovabbitassal,
r hivatkozdssal az eredeti iraton ldv6 ddntdsre, aldidssal,
o az ald'i,risrajogosult helyettesenek aleirdsdval, "h." kifejezes feltiintetdsdvel.

6.S
Az iratok tovdbbitdsa

6.1 . Az iratkezelCsi ilgyintdzdnek ellen6riznie kell, hogy az al6in, illetoleg hitelesitett ds bdlyegzcilenyomattal ell6tott
kiadvinyokhoz az el6lrt melldkleteket csatoltiik-e, toviibb6 vdgre kell hajtani minden kiadoi utasit6st. E
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6.2.

6.3,

feladatok elvdgzdse uten az iratterban marad6 milsolati pdldrinyokon fel kelljegyezni a tovabbitas keltet, ilierve
m6djat (pl. h6l6zat).

H6l6zaton elkillddtt level al6irfua ,,sk"-val hiteles.

A kuldemdnyeket a tov6bbit6s m6dja szerint kell csoportositani (posta, kdzbesit6, hdl6za0. postai tovAbbitds
esetdn a kuldemdnyeket kdzonsdges, ajanlott, expressz, expressz-aj6nlott, tenivevdnyes ds ajdnlott tdnivevdnyes
levdlkdnt vagr csomagban lehet elktlldeni.

Az iratkezeld a kuldemdnyeket meg a:rl,ap kdteles kdzbesftCssel - ez esetben k€zbesitrik6nyvvel - vagy
hdl6zaton a cimzetthez tov6bbitani. Az osszeryiijlott iratok postai toviibbitdsa miisnap reggel tondnik, u portui
eldirdsoknak megfeleld kdnyvet haszxldlva. A kdzbesit6kdnyvben fel kell tilntetni az iiit iktat6szim6i es a
kCzbesitds napj6t. A h6l6zaton tovdbbitott imtokat dtvdteli elismervdnnyel kell elkutdeni. Amikor a cimzerr, a
szervezeti. egysdg ene feljogositott dolgozoja a levelet megnyitja, a felad6 en<il visszaigazoldst kap (ez
helyetteslti a kdzbeslrdkonyv al6irtu6t).

7.$
Irattdrba helyez6s, irattriri kezel6s

Az irattdrba csak olyan iratot szabad elhelyezni, amely elintdzdst nyert, ds a kiadm6nyokat miir tovabbitottak.
Az iratokat a post6zAs, kdzbesitds napjAn, de legkdsobb a k0vetkez6 munkanapon irattdrba kell tenni. A
h6l6zaton toY6bbitott hivatalos iratokat - miut6n kinyomtat6sra kerultek - a tobbi irat'hoz hasonl6an kell kezelni.

Az iratt{r kezeloje kdteles az iratot irattarba helyezds el6tt abbdl a szempontbol megvizsg6lni, hogy a kezekii
utasit6sok vcgrehajt6sa megtondnt-e. Az esetreges hi6nyt p6tolni kell. Ai irairirba hJyezdst az
iktat6kdnyv/elektronikus ikatd progam megfelelo rovatiiban a hdnip €s nap feltitntetdsdvel be kell jeiyeznr. Az
iratra vonatkozd nem iktalon el6kdszit6 feljegyzdseket az iratho. r.ildk.lni k"ll ds vele egyitn Ie ke"lliakni.

Ha az iraton hatiirid6t jeloltek meg, aa az iktat6s e cdha szolg6l6 rovat6ban az dv, h6nap €s a nap feltiintetdsevel
be kelf jegyemi. A hatdrid6ben rdgzitett napon az iktatAsi ilgyintdzdnek az iatot az iigyintez<ih6z kell
tovAbbftania.

Az iratokat az irattfuban az irandri terv tdtelszdmai szerinti csoportositiisban, ezen belul az iktat6szdmok
n0vekv6 sorrendjdben kell elhelyemi.

Az egy tdtelszim alii tartozd iratokat fed<ilemezek kttze kell tenni. Ha a fedrilemezen beliil konnyen kezelhet6
m6don tobb tetelszim iratai is elhelyezhetok, 0gy az egyes tdtelszemok iratait a fed6lemezen belul dosszidkoan
kell elkulonfteni. A fedolemezen fel kell tilntetni az iratok keletkezesdnek dvsziimiit, a kotegben ldvri iratok
tdtelszam6t, yalamint a kezdd ds vdgs6 iktatdszimot.

Az iratt{rat olyan sz6raz, tiszta, trizt6l, k4rtev6kt6l ds erdszakos behatol6st6l yddett helyen kell tartani, ahor az
iratt6r rendeltetdsszeni haszn6lata biztoslthat6.

Az iratt6rban elhelyezett iratok kivdtelekor az irat helydre egy kiveteli elismervdny,t kell behelyezni, amelyen
szerepeltetni kell az iratot kivev6 szemdly nevet ds a kivdtel datum6t.

6.4.

't ."1 .

7 .5.

'1.3.

7.t.

7.2.

7.6.

8.1

8.2.

8.S
Selejtez6s

Az iran6rban elhelyezett b6rmelyik iratot megsemmisltds cdljdb6l csak iratselejrezds ritjdn szabad kiemelni.

Az.iJanir.anyag& evenkdnt legaliibb egyszer a selejtezes szempontj6bol fel0l kell vizsgrilni. Ennek sordn ki kell
valasztani azokat a kiselejtezheto iratokat, amelyeknek az <irzesi ideje az irattari terv szerint lej6rt.

l meg6rzdsi idot az utols6 drdemi u$iintdzds lezArisinak keltet kovet6 dv els6 napjat6l kell szanritani. A vezeto
indokolt esetben elrendelheti egyes iratoknak az iraftdri tervben meg6llapitott 6rzdsi id6tanamn6l hosszabb ideie

8.3.
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8.4.

tortdn6 meg6rzdsdt is, ezt a kdrtllmdnyt a vezetd al6irds6val az itrao;lri tetelszemnal kell az iraton feltlinoen
jelezni.

Az iratselejlezds alkalmdval selejtezesijegyzdkonyvet kell felvenni. A selejtezdsi jegyzokonyv kdt pelddnyban
kdsztll. Tartalmazna kell:

a) a selejtez€si jegyzrikdnyv felvdteldnek idejCt,
b) a selejtezds al6 vont iratanyag dvkdrdnek megielolCsdt,
c) a kiselejtezett tCtelekbol esetleg visszatartott iratok egyedi megnevez€sdt,
d) a selejlezdst vCgzd ds ellen6rz6 szemdlyek nevCt,
e) a levdlt6r j6v6hagyds6t.

Az iratselejtezdsi jegyz6konyvet j6v6hagydsra meg kell ktlldeni az illetekes Vdc V6ros Levdlt&fuak.
jegyz6k0nyvben selejtezdsre javasolt iratokat csak a levdlt6ri j6v6hagy6s utAn lehet megsemmisiteni.
megsemmisitdsrol jegyz<ikdnyvet kell kdsziteni.

A selejtezds tcny€t az iraftriri jegyzCken fel k€ll tiintetni. Az iratselejtezdsi jegyzdkiinyvek nem selejtezhet6k.

e.s
Az iratok 6tad6sa a lev6lt:irnak

A nem selejtezhet6 - maradand6 Cndkii - iratokat a kinyomtatott 6s bekOtOtt iktatokonyvvel egyutt, legaldbb l5
dvi irattdri 6rizet ut6n, tdteles dtadds - dtvdteli jegyz6k0nyv kisdretdben, tdrol6si eszkdzdkkel (savmentes doboz)
ell6tottan, sajAt kdltsdgen kell az illetdkes levdltdmak dtadni. Az 6tvdtel idopontj6t az 6tad6 szerv ds a levdltar
egyetdrtdsben illapitja meg. A levdlt6mak 6ltal6ban csak teljes, lez6rt dvfolyamu tdteleket szabad 6tadni, .v
tatok kdzol azonban az ugyvitelhez szuksdges egyes darabok visszatarthatok. A visszrtartott darabokr6l
rdszletes jegyz€ket kell kdsziteni, amelynek egy aldirt pdlddnyAt a levdlr6mak kell dtadni.

10.s
Veryes rendelkez6sek

A jelen szabAlyzat a melldkletdt kdpez6 irattari tervvel egytitt 2014. auguszrus l-t6l lep hat6lyba.

Vec 2014. augusztus l.

Ad 150-2/2014.lt. szAm

A V6ci V6.rosfejleszt6 Kft. iratkezel*si szabilyzzta 6s irattf iterve ajogszabrilyi el6inisoknak megfelel.

8.6.

9.1.

'.t!-''l
dr. Tar Gyorgy\

z-it,t'uii'"\h
ft. Honlffh Fet

\. lea,;aio.i.:-l !.-

V6c, 2014. augusztus 6.
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Iratt{ri terv

Az iralok rendszcrez6sc (t{rol6sa) t&clsz{rnok szcrinti csopqtosldsb€n, az iktot6sz6mok ndvekvo sor|€n jdbco
tdr€nik A T{rsas6g iratkeuldsi szabdlyzathak elolrtlsai 6rfctn6ben:

t6tclrzlm

l|tt t6etn

rhprzin

az cs|es uS/kor0be mcgAllapttott jelz6 szlrn;

az a szdn, amcllyel az iratot ilCatjuk;

az 0gyb€n kcletkezett els6 irat ikAt6si sonzdsra,

J€tnarryedzaf:

NS = nem selcjtezhet6
HN = hat6rid6 ndlkiil, az 0g/viteli 6rtdk mcgsz0nCsdig a T6nas6g iratt6r6ban marad
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Tdtel
szAm

T6tel AltCtel
sz6m

Altdtel MegOrz€si
id6/6v

Lev6ltAr
ba adds

ideje

I. VEZETES

l.l Cdgiratok NS l5
t.2 Vezetrii levelezds

5
1.3 Gazdas6gi vezet6i levelezds 5
1.4 Szabdlyzatok NS l5
1.5 Alapit6i hat6rozatok NS ll
1.6 SzemClyzeti dokumentumok 70
1.7 Felilgyel6 bizofts6gi

jegyz6konyv
NS l5

2. KOZBESZERZtS

2.1 Onkorm6nyzat k0zbeszerzdsei

2.1.l Onkormrinyzat egydb levelezes l0

2.2 V6'rosfejlesa6 Kft.
kozbeszerzdse i

2.2.1 Vdrosfeilesztd egydb levelezds l0

Hulladekgazddlkoddsi Kft .

kdzbeszezdsei
NS l5

2.4 Sport Kft. kdzbeszerzdsei NS l5

2.5 T6vh6 Kft. kOzbeszerzdsei
NS lf

2.6 Beszerzds

2.6.l OnkormdnyzatdsktittsegvitesiszerviibeszeEes- l0
z,o.z Vdrosfejlesztd ds tagvallalatai beszerzes l0

3. VAROSOZEMELTETES

3.1 Altal6nos tlgyek

3.1 .l Kipviselo- testulet ds bizonsdgai rdszdre
el6terjesadsek, azok ddnldsei

2

3.1 .2 Kdrtdritdsek 2
J.I.J Satisaika (dves) NS l5
J, l .t Statisztika (id6szaki) 2
3.1.5 Kdzdrdekii kdrelmek, panaszok, javaslatok,

beielentdsek
2

K0zvil6git6si feladatok

Kdzvil6gil6si lampahelyek (aktiv elemek)
Uzemeltetdse, karbantartAsa, fejlesztdse

2

3.2.2 Diszvil6gitds tlzemeltetdse, karbantartiisa 2
J.Z.J Kardcsonyi kivil6gitds tervezdse, i.lzemelrerdG 2
3.2.4 VArosi rendezvdnyek ideiglenes energiaelldt6s

biztosit6sa
2
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3.3 Kisegltd mez6gazdas69i

szo196ltat6sok
2

3.4 K0zutak, hidak, j6rdAk
tlzemeltetdse

3.4.1 KRESZ tebldk kihelyezdse, potliisa 2
3.4.2 Burkolt ds burkolatlan kozutak, jitudak,

L9!Ckp6rutak Uzemeltetdse
5

Utburkolati jelek festdse 2
3.4.4 K0zritkeze16i ds burkolatbontdsi hozziiriruliisok.

nyilatkozatok
3

3.4.5 Utcabttorok, utcanCv tiibl6k kihelyezdse,
karbantart6sa

5

3.4.6 Z6rt csapadekcsatoma fenntart6sa 5

3.5 Vdrosgaz d6lkod6si
szolgdltatasok

2

3.6 Szennyvizelvezetds ds kezelds,
telep0lCsi vizs26llitas

2

Telep0ldstisztas6g

3.7 .1 Kdzteruletek z6szlozdsa, z6szl6k potkisa 2
3.7 .2 KUlteruleti allando lakosoknak vizsziillitAs 1

RdgcsAl6mentesitds, szinyoggyerires, rovarinds )
3.7 .4 Kdaeruletek tisztiin taniisa, feliigyelete, illegdlis

hulladdk elsz6llitiisa
2

J. /.) K0zkifoly6kkal, diszkutakkal, iv6kutakkal,
hegyvidCki kozkutakkal kapcsolatos iisyek

5

J. /.O Nyilvdnos illemhelyek ilzemeltetes; 2
Nyilt drkok, zApofiercz'k fennranesa 5

3.8 Temet6fenntart6s

3.8, 1 Kdaemetd ds ravatalo26 hUtdidnek fenntanAsa 5

3.9 Eptllet karbantart6s
2

3. l0 Foutca - FdtCr projekt garanci6lis
utdmunk6k

a

3.1 I Sladion karbanlart{s
5

3.t2 Parkfenntanfu

3.12.1 Virdgos Vdc Verseny szervezdse. Iebonyolitdsa 2
3.t2.2 Jats26terek 0zemeltetdse, jdtszoeszk6z6k

karbantart6sa, javlt.isa, biaons6gtechnikai
fel0lvizssdlata

5

3.12.3 Locsol6hdl6zat tizemeltetdse 2
3.t2.4 Fakiv6gdsi kdrelmek 2
3.t2.5 Fakiv6g6ssal, faripol6ssal kapcsolatos f6kertdszi

vdlemdnv
)

4. VAGYONHASZNOSiTAS

4.t Sajdt vagy b€relt ingatlan
hasznos{t6sa
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Sajdt vagy bdrelt ingatlan hasznosirisa . Dedkv6ri

Saj6t vagy bdrelt ingatlan hasznositiisa -

Sajdt vagy bdrelt ingatlan hasznosirdsa -

KikoldetCsi rendelvdnyek, utazisi kdltsCeek

M6rcius 15. tdr 25. TH. Fontos dokumentumok,
szerz6ddsek

15. ter 25. TH.
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nfo@vacholdng.hu. $/ww.vadrdding.hu

lstvdn tdr 4. TH. Levelezds
Szent lgtven tdr 4. TH. FMH-VH

u. l3- 15. TH

u. l3- 15. TH
u. l3-15. TH
u. l3- 15. TH Levelezds
u. l3- 15. TH FMH-VH

u. 17. TH Fontos

u. 17. TH FMH-VH

u. 19. TH Fontos dokumentumok

u. 19. TH LevelezCs
u. 19. TH FMH-VH

Kolcsey u. 17. ds 19. TH

Magyar Telekom szezOddsek ds


