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K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és az 

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2015. (II.10.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat és az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. közötti 

közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Ercsi Város Önkormányzat és az 

Ercsi Dunakavics Kft. közötti közszolgáltatási szerződés – e határozat melléklete szerinti – 

megkötését. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert és Borsi László ügyvezetőt a 

közszolgáltatási szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Győri Máté polgármester 

  Borsi László ügyvezető 

Határidő: azonnal 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet az 54/2015. (II.10.) Kt. sz. határozathoz” 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 2451 Ercsi, Fő 

u. 20., törzsszám: 727145 statisztikai számjel: 15727141-8411-321-07, adószám: 15727141-

2-07, képviseli: Győri Máté polgármester) mint a kötelező közszolgáltatást megrendelő (a 

továbbiakban: „Megrendelő”), 

 

másrészről az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. (székhely: 2451 Ercsi, Fő utca 27., 

cégjegyzékszám:07-09-025634, adószám: 25108741-2-07, képviseli: Borsi László ügyvezető; 

internetes honlap: dunakavics@ercsi.hu) mint közszolgáltató (a továbbiakban: 

„Közszolgáltató”)  

(a Megrendelő és a Közszolgáltató a továbbiakban együttesen: „Felek”) között az alulírott 

napon és helyen az alábbi feltételek szerint (továbbiakban: „Szerződés”). 

 

Előzmények 

 

Ercsi Város Önkormányzata a városgazdálkodási-városüzemeltetési feladatok (különösen az 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatok) költség- és feladat-hatékonyabb ellátása 

érdekében létrehozta az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. gazdasági társaságot. A 

Városgazdálkodási Iroda által korábban ellátott nem hatósági, átadható önkormányzati 

feladatainak ellátása érdekében kötik meg Felek az alábbi közszolgáltatási szerződést azzal, 

hogy az átadott feladatok nyilvánvalóan kötelező közszolgáltatási feladatnak minősülnek, 

illetve azzal, hogy Közszolgáltatót semminemű hatósági jogkör nem illeti meg. 

 

1. A szerződés tárgya 

 

Megrendelő megrendeli Közszolgáltatótól, hogy Ercsi város teljes közigazgatási területén 

elvégezze különösen az alábbi feladatokat: 

 

 a közbeszerzési eljárások műszaki tartalmának előkészítése és véleményezése,   

 a közterületek fenntartási feladatainak ellátása, 

 a közfoglalkoztatottak munkavégzésének irányítása,  

 bérlőváltozás vagy tulajdonos-váltás esetén az önkormányzati lakások, 

helyiségek műszaki átadás-átvétele, erről jegyzőkönyv felvétele, továbbá 

intézkedés a közüzemi órák állásának jegyzőkönyvi rögzítéséről és az új bérlő, 

illetve tulajdonos, ezek hiányában az önkormányzat nevére való átíratásáról, 

 az önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos gyommentesítési, 

fűnyírási feladatok, 

 a téli hóeltakarítási, síkosság-mentesítési feladatok elvégzése, 

 az önkormányzat által végzett köztisztasági feladatok elvégzése, ideértve az 

elhullott állatokkal kapcsolatos teendőket is, 
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 a menetrend szerinti helyi buszközlekedésre vonatkozó, az önkormányzattal 

kötött megállapodásban foglaltak betartásának ellenőrzése, 

 a hulladékszállítással, a hulladékudvar és a hulladékszigetek üzemeltetésével 

kapcsolatos koordinációs feladatok és lakossági megkeresések, panaszok 

kivizsgálása, 

 a kóbor ebek begyűjtésének megszervezése és ellenőrzése,  

 a városgazdálkodási- városüzemeltetési feladatok ellátása, különösen: a 

közterületek fenntartásából, a köztisztasági feladatokból, a vízelvezetési 

ügyekből eredő egyéb kötelezettségek teljesítése, 

 az intézmények, egyéb önkormányzati ingatlanok fenntartási, karbantartási, 

felújítási igényeinek koordinálása, az önkormányzat által megrendelt felújítási, 

karbantartási munkák megszervezése és ellenőrzése, 

 műszaki és belső ellátási, üzemeltetési feladatok, 

 a pályázatokkal kapcsolatos, elsősorban műszaki vonatkozású feladatokkal 

összefüggő teendők azok lezárásáig, 

 a technikai berendezések üzemben tartási feltételeinek, garanciális, garancián 

túli javításának, karbantartásának megszervezése, a javítások elvégzése, 

 árajánlatok, vállalkozói szerződések előkészítése, a munkák elvégzésének 

ellenőrzése, a munka teljesítésének igazolása, 

 további olyan közfeladatok elvégzése, amely az Ercsi Dunakavics Nonprofit 

Kft. mint közszolgáltatást végző Alapító Okiratában szerepel és amellyel e 

körben Ercsi Város Önkormányzata mint Megrendelő megbízza. 

 

2. Megrendelő kötelezettségei 

 

2.1 Megrendelő a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató 

számára biztosítja a közszolgáltatás végzéséhez szükséges információkat. 

 

2.2 Megrendelő vállalja a településen működtetett különböző közszolgáltatások 

összehangolásának elősegítését. 

 

2.3 Megrendelő kötelezi magát, hogy rendeletében nevesíti a Közszolgáltatót, mint 

kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat végző közszolgáltatásokat ellátót.  

 

2.4 Megrendelő vállalja a közszolgáltatás teljesítése során a szükséges hatósági engedélyek, 

hozzájárulások körében a tevékeny közreműködést, adminisztratív, tulajdonosi 

jogkörből fakadó együttműködést. 
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2.5 Megrendelő a település lakosságát kellő időben tájékoztatja a Közszolgáltató által 

elvégzendő és a lakosságot érintő feladatok ellátásáról, annak időpontjáról, a lakosság 

érintettségének okáról, fokáról és mértékéről. 

 

2.6 Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Közszolgáltató 

tevékenységét – beleértve az esetleges alvállalkozók munkavégzését is – a Megrendelő 

részére végzett tevékenység tekintetében bármikor jogosult ellenőrizni. Közszolgáltató 

köteles együttműködni és az ellenőrzést lehetővé tenni, valamennyi kért okiratot 

rendelkezésre bocsátani, adatrögzítő rendszeréből a kért adatot szolgáltatni. 

Együttműködési kötelezettség terheli Közszolgáltatót az egyéb – Állami Számvevőszék, 

KEHI általi és más, például hatósági – ellenőrzések során is. Megrendelő által folytatott 

ellenőrzés nem akadályozhatja Közszolgáltatót a Szerződés teljesítésében, feladatainak 

ellátásában. 

 

3. Közszolgáltató kötelezettségei 

 

3.1 A Közszolgáltató a Szerződés tárgyát képező szolgáltatást jelen Szerződés és a Felek 

között kötött szerződések, megrendelések alapján saját felelősségére végzi és szavatolja 

a Megrendelőnek a szolgáltatás szakszerű elvégzését, a vonatkozó jogszabályok, a 

környezetvédelmi és egyéb előírások, a helyi önkormányzati rendeletek előírásainak 

betartását. Közszolgáltatónak az esetleges szakszerűtlen utasításadására  figyelmeztetnie 

kell Megrendelőt. 

 

3.2 A közszolgáltatás ellátásához, a fejlesztésekhez és karbantartáshoz szükséges 

mennyiségű eszköz, létszám és megfelelő képzettségű szakember biztosítása és 

munkavédelmi, tűzvédelmi, a szükséges szakmai felkészítése a Közszolgáltató feladata. 

 

3.3  A feladatellátás során Közszolgáltató konstruktívan együttműködik Megrendelővel, 

továbbá az illetékes szervekkel, személyekkel, a hatósági feladatokat ellátó 

Polgármesteri Hivatallal s betartja feladatellátása során releváns döntéseiket, 

intézkedéseiket. Köteles továbbá betartani feladatai ellátása során a munka- és 

tűzvédelmi szabályokat, illetve valamennyi munkajogi előírást, s szigorúan be kell 

tartania az adójogi és számviteli szabályokat is. 

 

  A Közszolgáltató e körben kötelezettséget vállal arra – alappal arra, hogy a 

Közszolgáltatást végző társaságnak Ercsi Város Önkormányzata uralkodó, egyben 

kizárólagos befolyással rendelkező alapítójaként az Mötv, az Áht. és saját költségvetése 

által, gazdasági és financiális értelemben determinált és meghatározott működésű jogi 

személy – miszerint a jelen kötelem alapján meghatározott tevékenységet az alábbi 

kiemelt normatívák megtartása és betartása mellett végzi és látja el: 

 

 Közszolgáltató a jelen szerződésben meghatározott tevékenységek részletezésével 

közszolgáltatási feladatvállalásának körében köteles írásban olyan előzetes 

költségelemzés elkészítésére és az Önkormányzat felé történő benyújtására, melyek 

tartalmazzák az elvégzendő feladatok tervezett költség- és készkiadás igényét, valamint 

nevesítve tartalmazzák azt, hogy az adott feladatellátás a jelen Szerződésben 

meghatározott feladatkörbe tartozik. 

 

 A Közszolgáltató tevékenység ellátása körében, a Közszolgáltató az adott feladat 

ellátására irányuló érdemi tevékenységet kizárólag Ercsi Város Önkormányzat 

törvényes vagy megbízott képviselője által készített és aláírt írásbeli megrendelés 
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alapján kezdheti meg, melynek megrendelés érvényességéhez szükségeltetik ezen okirat 

pénzügyi ellenjegyzése is. 

 

 A Közszolgáltató tudomásul veszi azt, miszerint a közszolgáltatási feladatvállalást 

illetően, a Megrendelő érdekében a bruttó 100.000.- Ft. vállalkozói díjat meghaladó 

beruházások esetén, azokat kizárólag a fent rögzített, pénzügyi ellenjegyzéssel is ellátott 

írásbeli vállalkozói szerződés birtokában kezdheti meg. 

 

 A Közszolgáltató által elvégzett munka ellenértéke csak Megrendelő által kiállított 

teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás alapján fizethető ki. 

 

3.4  Közszolgáltatónak tevékenysége során mindig szem előtt kell tartania az Alapító 

Okiratában foglaltakat és ennek betartásával kell végeznie feladatait. Ez vonatkozik arra 

az esetre is, ha alvállalkozót vesz igénybe, mely esetben úgy felel, mintha maga járt 

volna el. Amennyiben Megrendelő a Közszolgáltató által választott alvállalkozó ellen 

kifogással él, Közszolgáltatónak más alvállalkozót kell biztosítania vagy saját magának 

kell teljesítenie az adott feladatot. 

 

3.5 Közszolgáltató Megrendelőt félévente tájékoztatja a közszolgáltatás végzésének 

tapasztalatairól, tevékenységéről írásban beszámol az önkormányzat képviselő-

testületének. A beszámolóknak alkalmasnak kell lenniük a költségvetésbe történő 

beillesztésre és meg kell felelniük a vonatkozó jogi és pénzügyi előírásoknak. 

 

3.6 A Közszolgáltató a közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartási és ügyfélszolgálati 

rendszert működtet, ahol panaszokat, bejelentéseket, észrevételeket lehet tenni. Az 

ügyfélszolgálat heti két alkalommal, napi négy órában (hétfőnként 8.00 - 12.00 - ig és 

szerdánként 14.00 - 18.00 - ig) az Ercsi, Fő u. 27. sz. alatti irodahelyiségben működik. 

A fogyasztói kifogásokra, észrevételekre a Közszolgáltató azok kivizsgálását követően 

15 napon belül válaszol.    

 

3.7 Közszolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 

értesíteni, amely a – jelen szerződés tárgyát képező szerződésszerű – teljesítés 

eredményességét vagy bármely határidő betartását veszélyezteti vagy gátolja. Az 

értesítés elmulasztásából eredő mindennemű kárért a Közszolgáltató felelősséggel 

tartozik. 

 

3.8  Közszolgáltató az adminisztratív feladatellátás körében köteles együttműködni a 

Megrendelő érdekkörében eljáró könyvvizsgálóval, a pénzügyi, jogi és közbeszerzési 

feladatokat ellátó megbízottakkal. 

 

3.9  Közszolgáltatót a tevékenysége során terhelik az iratkezelésre (iktatás, irattározás, 

iratmegőrzés, iratbiztonság, adatbiztonság stb.) vonatkozó kötelezettségek, továbbá a 

tevékenysége során tudomására jutott adatok tekintetében a titoktartásra vonatkozó 

jogszabályi követelmények betartása. Ezen kötelezettség a Közszolgáltatót a 

tevékenységet a jelen szerződés hatálybalépését megelőzően ellátó városgazdálkodási 

Iroda számára is előirt és kötelező Iratkezelési Szabályzat alapján – mely jelen 

szerződés 1. sz. mellékletét képezi – kontinuitásában terheli. 

 

 

3.10 Közszolgáltató egyéb vállalkozói feladatokat harmadik személyek felé – ideértve a 

Megrendelő költségvetési intézményeit is – kizárólag akként vállalhat, hogy a jelen 
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szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátását az nem veszélyezteti, 

valamint ezen vállalkozói tevékenység ellátása körében kiadásait és költségviselését úgy 

és akként köteles tervezni, hogy az a vállalkozói jogviszony alapját képező bevételből 

teljes egészében és teljes körben finanszírozható legyen.  

        Az önkormányzat költségvetési szervei által Közszolgáltatótól megrendelt munkák 

tekintetében e Szerződésben foglaltakat – megfelelő eltérésekkel – szintén alkalmazni 

kell azzal, hogy ez esetben megrendelő és kötelezettségvállaló a költségvetési szerv 

vezetője. 

 

 

4. A közszolgáltatás díja 

 

4.1 A Közszolgáltatónak kifizetendő szolgáltatási díj keretösszegét az önkormányzat 

költségvetése tartalmazza. 

 

4.3 A díjfizetési kötelezettség kezdete a közszolgáltatás megkezdésének időpontja: 2015. 

február 1. 

 

4.4 A közszolgáltatásra vonatkozó díj – e Szerződés 2. sz. melléklete szerint –  tartalmazza: 

 

 az önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos gyommentesítési, 

fűnyírási és parkosítási feladatokat, 

 az utak és járdák téli hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatainak 

elvégzését, 

 a hulladékszállítással, a hulladékudvar és a hulladékszigetek üzemeltetésével 

kapcsolatos koordinációs feladatokat és lakossági megkeresések, panaszok 

kivizsgálását,  

 a kóbor ebek begyűjtésének megszervezését és ellenőrzését, 

 a városgazdálkodási-városüzemeltetési feladatok ellátását, különösen: a 

közterületek fenntartásából, a köztisztasági feladatokból, a vízelvezetési 

ügyekből eredő egyéb kötelezettségek teljesítését. 

 

4.5 Megrendelő és Közszolgáltató úgy állapodnak meg, hogy ha a szolgáltatás végzésének 

körülményei jelentősen megváltoznak, így különös tekintettel, ha az infláció 

ugrásszerűen emelkedik, ha jogszabályváltozás vagy hatósági intézkedés folytán a 

tevékenység ellátása – különösen annak környezetvédelmi jellege miatt – jelentős 

költségemelkedést okoz, akkor a fenti díjat Felek közös megegyezéssel a megváltozott 

körülményekhez igazítják. 

 

4.6 Közszolgáltató a tevékenységét éves terv alapján végzi, melyet Ercsi Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete felé kell benyújtania. Az évenkénti aktuális 

költségelemzést a tárgyévet megelőző év október 31-ig a Megrendelő részére a 

Közszolgáltató megküldi, amelybe nem építi be a jelen Szerződés kereteibe nem tartozó 

más szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját. 
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4.7 A Megrendelő a díjat a Közszolgáltató által kiállított, a Szerződésben rögzített éves díj 

1/12-ed részének megfelelő számla alapján, 15 napos fizetési határidőre köteles 

megfizetni, késedelmes fizetés esetén a Közszolgáltató késedelmi kamat felszámítására 

jogosult. 

 

4.8 Amennyiben a Közszolgáltató neki felróható okból elmulasztja a Szerződésben vállalt 

kötelezettségeinek teljesítését a Szerződésben vállalt határidőn belül, úgy Megrendelő 

minden egyes alkalommal – legfeljebb az annak alapját képező tárgyérték 10%-át 

kitevő, illetve meg nem határozható tárgyérték esetén nettó 200.000 Ft. – késedelmi 

kötbérre jogosult. A késedelmi kötbérigény érvényesítése Megrendelő kárigényét nem 

zárja ki. 

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési 

határidőt követő minden késedelmes nap után bruttó 5.000 Ft, azaz ötezer forint. 

 

4.9 Amennyiben a Szerződés lejártát megelőzően kerül sor a Közszolgáltató hibájából, 

annak súlyos kötelezettségszegése miatti okból felmerülően a Szerződés 

megszűntetésére, úgy a Közszolgáltató köteles legfeljebb az annak alapját képező 

tárgyérték 10%-át kitevő, illetve meg nem határozható tárgyérték esetén nettó 200.000 

Ft. – meghiúsulási kötbért fizetni a megszűnés napjának esedékességével. 

 

4.10 Felek megállapodnak abban, hogy Közszolgáltató a megrendelésben vagy vállalkozási 

szerződésben meghatározott díj 3 %-ának megfelelő összeget köteles hibás teljesítési 

kötbérként a Megrendelőnek megfizetni, amennyiben a hibás teljesítés jogszabályi 

feltételei fennállnak. 

 

5. A közszolgáltatási szerződés időtartama 

 

Szerződést a Felek 2015. február 1-től 2020. január 31-ig terjedő időszakra, öt éves határozott 

időre kötik. 

 

A közszolgáltatás megkezdésének időpontja: 2015. február 1. 

 

6. Vegyes rendelkezések 

 

 

6.1 Szerződés megszűnik: 

 

a) a határozott időtartam lejártával, 

 

b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 

 

c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 

 

d) rendes felmondással, 

 

e) rendkívüli felmondással. 

 

6.1 Felek a Szerződést a másik Féllel közölt egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül, 90 

nap felmondási idővel – rendes felmondással – bármikor felmondhatják. Felek rendes 

felmondás esetén is egymással elszámolni kötelesek. 
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6.2 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Megrendelő a Szerződést rendkívüli 

felmondási okból kizárólag akkor mondhatja fel írásban, ha 

 

a) a Közszolgáltató – a közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét 

bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította, 

 

b) a Közszolgáltató a Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan 

súlyosan megsértette. 

 

6.3  A Közszolgáltató a Szerződést akkor mondhatja fel, ha a Megrendelő a Szerződésben 

meghatározott kötelezettségét – a Közszolgáltató általi felszólítás ellenére – súlyosan 

megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás 

teljesítését. 

A Szerződés rendkívüli okokból történő felmondási ideje 30 nap. 

 

6.4 Eljárás a Szerződés megszűnése esetén: 

 

6.4.1 Amennyiben bármely Fél szerződésszegést észlel, illetve állít, azt 10 napon belül 

köteles a másik Félnek írásban jelezni, aki annak kézhezvételétől számított 10 

napon belül köteles a szerződésszegést elhárítani, illetve álláspontját írásban a 

másik Féllel közölni. 

 

6.4.2 Ha a Szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a Szerződés tartalmi 

elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő Fél lényeges és jogos 

érdekeit sérti, a Felek egybehangzó akarattal a Szerződést módosíthatják. 

 

6.4.3 Közszolgáltató a Szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt követően a 

Szerződést felmondhatja, ha a Szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a 

Szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a 

közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit 

jelentős mértékben sérti. 

 

6.5  Felek a Szerződésből eredő vitás kérdéseket egyeztetni kötelesek, az egyeztetés 

eredménytelensége esetén fordulnak csak a jogvita szerin illetékes bírósághoz. 

 

6.5 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 

vonatkozó – jelen Szerződésben taxatíve fel nem sorolható – jogszabályi rendelkezések 

az irányadóak. 

 

A jelen Szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és megértés 

után helybenhagyólag, cégszerűen írták alá. 

 

Kelt: Ercsi, 2015. február 11. Kelt: Ercsi, 2015. február 11. 

 

 

______________________________ 

              Ercsi Város Önkormányzat 

Megrendelő 

 

______________________________ 

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 

Közszolgáltató 
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Pénzügyi ellenjegyzés:  Novozánszky Katalin 

     megbízott pénzügyi irodavezető 

1. sz. melléklet 

 

 

Ercsi Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalának 
 

 

 

a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 

évi LXVI. törvény 10. § (1) bekezdésében előírtak szerint készített 

 

 

 

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 
 

 

 

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörömben 

eljárva az egyedi iratkezelési szabályzattal egyetértek. 

 

 

 

…………………………., 201..  ……………   …. 

 

 

         …………………………………….. 

                                        Fejér Megyei Levéltár vezetője 

 

 

 

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörömben 

eljárva az egyedi iratkezelési szabályzatot – az illetékes közlevéltárral egyetértésben – 

jóváhagyom: 

 

 

 

…………………………., 201..  ……………   … 

 

 

 

 

                ……………………………………… 
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                                               Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 

 

 

Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 

Egyedi Iratkezelési Szabályzata 
 
 

I. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

 

1. Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának egyedi iratkezelési 

szabályzata (a továbbiakban: Iratkezelési Szabályzat)  

- a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 10.§-ának (1) 

bekezdése 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet,  

- és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései 

alapján 

 

a területileg illetékes önkormányzati levéltár egyetértésével, és a területileg 

illetékes közigazgatási hivatal vezetőjének jóváhagyásával készült. 

 

 

2. Az Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál alkalmazott tanúsított 

iratkezelési rendszer megfelel a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható 

iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 

24/2006.(IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendeleteknek 

 

 

 

Az Iratkezelési Szabályzat hatálya 
 

Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kiterjed Ercsi Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalánál (továbbiakban: Hivatal) keletkező, oda érkező, illetve 

onnan kimenő valamennyi iratra, köztisztviselőire, ügykezelőire, munkavállalóira. 

 

 

Az iratkezelés szabályozása 
 

1. Az Iratkezelési Szabályzat az iratok biztonságos őrzésének módját, 

rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel való ellátását, irattározását, 

selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza.  
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2. Jelen Iratkezelési Szabályzat szerves egységet képez a köziratok 

kezelésének szakmai irányítását ellátó miniszternek az oktatási és kulturális 

miniszterrel egyetértésben az Ltv. 10.§ (4) bekezdésének felhatalmazása 

alapján kiadott egységes irattári tervével.  

 

 

Az iratkezelés szervezete 
 

1. A Hivatal vezetője belső szabályzatban határozza meg az iratkezelés 

szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő 

tevékenységekre vonatkozó feladat-és hatásköröket, és kijelöli az iratkezelés 

felügyeletét ellátó vezetőt.   

2. Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál az iratkezelés ellátása 

központi iratkezelési szervezetben történik. A feladatokat az Igazgatási Iroda 

látja el. 

 

3. Az iratkezelés szervezetét, az iratok nyilvántartásának módját, rendszerét, az 

egyes ügyviteli területek kezelését megváltoztatni, módosítani csak a naptári 

év kezdetén az illetékes levéltár és közigazgatási hivatal egyetértésével lehet.  

 

 

 

Az iratkezelés felügyelete 
 

1. Az egységes és szabályszerű ügyirat-kezelési gyakorlatot az önkormányzat 

jegyzője felügyeli. A jegyzőt az iratkezelés felügyeletében távolléte vagy 

akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti.  

 

2. A jegyző felelős: 

 

 

- az egyedi Iratkezelési Szabályzat elkészítéséért, jóváhagyatásáért, 

szabályszerűségéért és a feladatoknak megfelelő célszerűségéért, 

 

- az iratkezelés személyi és szervezeti feltételeinek kialakításáért, 

 

- az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak végrehajtásának rendszeres – 

minden év február 15-ig történő – ellenőrzéséért, a szabálytalanságok 

megszüntetéséért, szükség esetén a szabályzat módosításának 

kezdeményezéséért, 

 

- az iratkezelést végző vagy azért felelős személyek szakmai képzéséért és 

továbbképzéséért, 

 

- az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár 

kialakításáért és működtetéséért,  
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-  az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, 

kézbesítőkönyv, iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai 

programok, adathordozók stb.) biztosításáért, 

 

- az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságainak, az 

egyedi azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a külső és a belső név- 

és címtárak naprakészen tartásáért, az üzemeltetési és adatbiztonsági 

követelményekért és azok betartásáért, 

 

- a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott 

működéséért, 

 

- egyéb, jogszabályokban meghatározott, iratkezelést érintő feladatokért. 

 

 

A jogosultságok kezelésének szabályai 
 

1. Az iktatórendszerhez való hozzáférési jogosultságokat névre szólóan kell 

dokumentálni. A dokumentumok tárolásának és kezelésének biztosítása a 

jegyző feladata.  

A jogosultságok beállítása, illetve módosítása a jegyző által adott engedélyt 

követően a rendszergazda feladata.  

 

2. A jogosultság regisztrálását, módosítását és megvonását a szervezeti egység 

vezetőjének kell írásban kezdeményeznie a jegyzőnél. Ennek 

kezdeményezésére a névre szóló „hozzáférési jogosultság” nevű 

dokumentáció szolgál. A beállítást végző rendszergazda a jogosultság 

érvényességét, beállításának megtörténtét – az időpont feljegyzésével – a 

dokumentumon igazolja. Ennek egy másolati példányát a rendszergazda, az 

eredeti példányt a jegyző által felhatalmazott személy (ügyintéző) őrzi.  

 

 

3. Az ügyintézők  feladatai: 

 

- döntés a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 

- az ügyirat tisztázása, 

- az irattári tételszám meghatározása, 

- egyéb ügykezelői utasítások megadása (irattárba, határidőbe tétel, 

expediálás, stb.) 

 

4. Az iratkezelő feladata: 

 

- az érkezett küldemények érkeztetése (postabontás), 

- az ügyiratok iktatása, szerelése, csatolása, irattározása, határidőbe tétele, 

- az ügyiratokat átadása az ügyintézők részére, 

- a központi irattár kezelése, 

- ügyiratforgalmi statisztika elkészítése, 
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- a szükséges iratokat selejtezése, 

- a szükséges iratokat átadása a levéltárnak, 

- a határidők figyelemmel kísérése, három nappal lejártuk előtt annak 

jelzése az irodavezető és a jegyző részére. 

 

 

 

 

II. FEJEZET 
 

 

AZ IRATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 
 

 

1. Az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének 

áttekinthetősége érdekében az azonos ügyre vonatkozó iratokat egy 

irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek 

egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, 

ügyiratdarabnak (ügydarabnak) minősülnek. 

 

2. A papíralapú ügyirat fizikai együttkezelése az előadói ívben történik. Az 

előadói ívben a kezdőirat a legalsó, a legnagyobb alszámú irat a legfelső.  

 

3. Az ügyiratokat az irattári terv alapján kell az irattári tételekbe sorolni, és 

irattári tételszámmal ellátni.  

 

4. Az ügyvitelhez már nem szükséges, irattározási utasítással ellátott 

ügyiratokat az irattárban, növekvő tételszám szerinti rendszerben kell 

elhelyezni.  

 

 

Az iratforgalom nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása 
 

1. Az önkormányzathoz érkező, ott keletkező, illetve az onnan kimenő iratokat 

az azonosításhoz szükséges, és az ügy intézésére vonatkozó legfontosabb 

adatok rögzítésével elektronikus programmal vezérelt adatbázisban kell 

nyilvántartani. 

 

2. Az érdemi ügyintézést igénylő iratokat iktatással kell nyilvántartásba venni. 

Az iktatást oly módon kell végezni, hogy az elektronikus iktató adatbázist az 

ügyintézés hiteles dokumentumaként lehessen használni. 

 

3. Az iratforgalom keretében az iratok átadás-átvételét minden esetben úgy kell 

végezni, hogy egyértelműen bizonyítható legyen az átadó, átvevő személye, 
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az átadás időpontja és módja. Az átadás-átvételnek tartalmaznia kell az 

átadó és az átvevő aláírását is.  

 

4. Az iratok nyilvántartásba vételével, iktatásával és az iratforgalom 

dokumentálásával biztosítani kell, hogy az ügyintézés folyamata és az iratok 

szervezeten belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, az iratok holléte 

pedig naprakészen megállapítható legyen.  

 

Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 
 

1. Az önkormányzat irattári anyaga használható belső ügyviteli célból és külső 

szerv vagy személy megkeresésére. A használat módja: betekintés, 

kölcsönzés, másolat készítése. 

 

2. A kölcsönzés – az adatvédelemre vonatkozó előírásokra figyelemmel – 

másolattal is teljesíthető. 

A betekintést, kölcsönzést, másolatok készítését utólagosan is ellenőrizhető 

módon, papíralapon és az elektronikus iratkezelő rendszerben egyaránt 

dokumentálni kell. 

 

3. A Hivatal dolgozói csak azokhoz az iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek 

hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük van vagy amelyre az 

illetékes vezető felhatalmazást ad. A hozzáférési jogosultságról naprakész 

nyilvántartást kell vezetni. 

 

4. Az irat munkahelyen kívüli tanulmányozásáról a jegyző írásban rendelkezik. 

 

 

Ennek keretében – figyelemmel az iratok védelmének követelményeire – az 

igény felmerülésekor írásban konkrétan meg kell határozni: 

 

- a munkahelyről kivihető iratok körét, 

- a kivitel engedélyezésének módját, 

- az iratok munkahelyen kívüli tanulmányozásának időtartamát, 

- az iratok vissza-hozatalának időpontját. 

 

5. Az ügyintézők és ügykezelők fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartoznak 

a rájuk bízott iratokért. 

 

6. Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintést és a 

másolatkészítést úgy kell biztosítani, hogy azzal mások személyiségi jogai 

ne sérüljenek. Ennek rendjét a vezetők az irányadó és hatályos jogszabályok 

figyelembevételével a betekintéskor, illetve a másolat készítésekor 

határozzák meg. 

 

7. Azoknak a nem selejtezhető iratoknak a használatát, amelyek az Ltv. 22.§ 

(1) bekezdésében meghatározott kutatási korlátozási idő eltelte után is a 
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Hivatal őrizetében maradnak, a közlevéltárakban lévő anyagra vonatkozó 

szabályok szerint kell biztosítani. 

 

8. Az iratokhoz az irodavezető döntése alapján az alábbi kezelési utasítások 

alkalmazhatók: 

 

- „Saját kezű felbontásra !”, 

- „Más szervnek nem adható át !”, 

- „Nem másolható!”, 

- „Kivonat nem készíthető!”, 

- „Elolvasás után visszaküldendő!”, 

- „Zárt borítékban tárolandó!”, ( a kezelésre vonatkozó utasítások 

megjelölésével), 

- valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges 

utasítás. 

 

9. A kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok megismerését. 

 

10. Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott gépi adathordozókkal 

kapcsolatban minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi 

intézkedésekről. 

 

11. Biztosítani kell az elektronikus iktatórendszer védelmét a vírusokkal, más 

káros programokkal valamint a kéretlen elektronikus üzenetekkel szemben.  

 

12. Az iratkezelési szoftver elemeiről (alkalmazások, adatok, operációs rendszer 

és környezetük) olyan mentési renddel és biztonsági mentésekkel kell 

rendelkezni, amelyek biztosítják azok helyreállítását. 

 

13. Az elektronikus iktatórendszer minden felhasználójának személy szerint 

azonosítottnak kell lennie. Az azonosított hozzáférést és a hozzáférési 

jogosultság változtatását naplózni kell. 

 

14. Gondoskodni kell az iratkezelési rendszer valamennyi eseményének 

naplózásáról. 

 

 

 

III. FEJEZET 
 

AZ IRATKEZELÉS FOLYAMATA 
 

 

A küldemények átvétele 
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1. Az Iratkezelési Szabályzat határozza meg a Hivatalhoz érkezett 

küldemények átvételére való jogosultságot és az átvétellel kapcsolatos 

teendőket, a küldemények érkezésének módja szerint. 

 

2. A küldemény átvételére vonatkozó jogosultságokat a jegyző határozza meg 

és gondoskodik annak naprakész nyilvántartásáról, a szükséges 

változtatásokról. 

 

3. A Hivatal címére vagy annak munkatársai nevére postai vagy hivatali 

kézbesítés, futárszolgálat, illetve az ügyfél személyes benyújtása útján 

érkezett küldemények átvételére jogosult: 

 

a) a címzett vagy az általa megbízott személy, 

b) a Jegyző, illetve az e feladattal megbízott személy, 

c) a postai meghatalmazással rendelkező személy, 

d) az ügyfélszolgálati iroda munkatársa, 

e) az ügyeleti szolgálatot teljesítő személy, 

 

Az ügyfélkapun át érkezett küldeményeket a működtető rendszer automatikusan 

kezeli. 

 

4. Az átvevő – papíralapú iratok esetében – az érkezés módjának megfelelő, 

rendszeresített kézbesítőokmányon, olvasható aláírásával és az átvétel 

dátumának feltüntetésével ismeri el az átvételt. 

 

5. Ha az ügyfél az iratot személyesen vagy képviselője útján nyújtja be, 

kérésére az átvételt – átvételi elismervénnyel, az átvétel tényének az 

ügyiraton vagy a másodpéldányon aláírás rögzítésével –igazolni kell.  

 

6. A küldemények átvételével megbízott, postai meghatalmazással rendelkező 

dolgozó feladata minden munkanapon 8 óra 30 percig a bérelt postafiók 

kiürítése (a küldemények postahivatalban történő átvétele), a 

kézbesítőokmányon aláírásával és a dátum megjelölésével az átvétel 

elismerése, az átvett postaanyag zárható táskában történő hiánytalan 

beszállítása a Polgármesteri Hivatalba.    

 

 

7. Az átvétel során ellenőrizni kell: 

 

- a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságot, 

- a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosító jel 

megegyezőségét, 

- az iratot tartalmazó zárt boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlenségét. 

 

 

Sürgősség kezelése 
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Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű hatósági küldemények átvételi idejét óra, perc 

pontossággal kell megjelölni. A küldeményt azonnal az érintettnek, vagy a 

postabontásért felelős szervezeti egységnek (titkárságnak) kell továbbítani.  

 

 

Téves címzés 
 

1. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt továbbítani 

kell a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a 

feladónak. Az átirányított iratokról jegyzéket kell felvennie a postabontást 

végző, illetve a postát az irodavezetőhöz továbbító előadónak.  

 

2. Amennyiben a feladó nem állapítható meg, a küldeményt irattározni és az 

irattári tervben meghatározott idő után selejtezni kell.  

 

 

Sérült küldemény kezelése 
 

Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni 

kell, és soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A 

hiányzó iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell, a 

postabontást végző, illetve a postát az irodavezetőhöz továbbító előadó általi 

jegyzőkönyv felvételével.   

 

 

A küldemények felbontása és érkeztetése 
 

1. A Hivatalhoz érkezett valamennyi küldeményt a Polgármester, a Jegyző, 

vagy az ő általuk ezzel a feladattal megbízott személy bonthatja fel. 

 

2. Felbontás nélkül a címzettnek kell továbbítani: 

 

- a minősített iratokat, 

- az „s.k.” felbontásra, a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok, a 

kisebbségi önkormányzatok és tagjaik nevére szóló küldeményeket, 

 

3. A kizárólag névre szóló küldeményeket a címzett bonthatja fel. 

 

4. Amennyiben a küldemény névre szól, de emellett szerepel az 

önkormányzat vagy a Hivatal megjelölése is, úgy az Iratkezelési 

Szabályzatban meghatározott bontási rend szerint kell eljárni. 

 

5. A felbontás nélkül átvett küldemények címzettje soron kívül köteles 

gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény Iratkezelési Szabályzat 

szerinti további kezeléséről. 
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6. Az „s.k.” jelzésű és a névre szóló küldemények esetén, amennyiben a 

címzett nem elérhető, úgy annak bontására a Polgármester, a Jegyző 

vagy az általa megbízott személy jogosult.   

 

7. Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb 

értéket tartalmaz, a felbontó az összeget, illetőleg a küldemény értékét 

köteles az iraton vagy feljegyzés formájában az irathoz csatoltan 

feltüntetni és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket – elismervény 

ellenében – a pénzkezeléssel megbízott köztisztviselőnek átadni. Az 

elismervényt az irathoz csatolni kell. 

 

8. A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek 

meglétét, olvashatóságát, valamint az illetékköteles iratnál az illeték 

lerovásának tényét. 

Az esetlegesen felmerülő problémák tényét rögzíteni kell 

jegyzőkönyvben, előadói íven vagy az iraton, és erről tájékoztatni kell a 

küldőt is.  

 

9. Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény 

fűződik vagy fűződhet, gondoskodni kell arról, hogy annak időpontja 

harmadik fél által is megállapítható legyen.  

 

10.  Papíralapú irat esetében a benyújtás időpontját a boríték csatolásával és 

az iraton az érkezési dátum feltűntetésével (érkeztetéssel) is biztosítani 

kell.  

 

11.  A küldemények téves felbontásakor a borítékot újból le kell ragasztani, 

rá kell vezetni a felbontó nevét, majd a küldeményt a felvett 

jegyzőkönyvvel együtt sürgősen el kell juttatni a címzetthez és értesíteni 

kell a betekintésről.    

 

12.  A küldemény borítékját véglegesen az ügyirathoz kell csatolni, ha 

 

- az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik, 

- a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani, 

- a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett meg, 

- bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel, 

- „ajánlott” vagy „ajánlott-tértivevény” postai jelzéssel ellátott borítékról 

van szó. 

 

13.  A faxon érkezett irat esetében először gondoskodni kell az 

információkat tartósan őrző másolat készítéséről. A másolat 

elkészítéséért az ügyfélszolgálati iroda munkatársa felelős. A faxon 

érkezett irat kezelésére az általános rendelkezések az irányadók.  

 

14.  Elektronikus úton (e-mail dokumentumként) érkezett küldemény 

iktatása papíralapú formátumban történik. 
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15. A felülbélyegzés napját is jelző hivatalos bélyegző lenyomatot az iratra 

felragasztott illetékbélyegek mindegyikére akként kell ráütnie az 

iratkezelőnek, hogy a lenyomat fele – időpontot jelző bélyegzőnél az ezt 

feltüntető jelzés is – az illetékbélyeg egyik felére, másik fele az irat 

papírjára essék. Ilyen bélyegző hiányában az értéktelenítés tényét és 

ennek időpontját az illetékbélyegre tintával kell rávezetni.  

 

 

16.  Ha az illetékköteles iraton az illetéket részben vagy egyáltalán nem 

rótták le, az illetékjogszabályok szerint kell eljárni. Ez az eljárás azonban 

– ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem akadályozhatja a 

további folyamatos kezelést, illetőleg ügyintézést.  

 

 

A küldemények érkeztetése 
 

1. A küldemények átvételét érkeztető nyilvántartás segítségével hitelesen 

dokumentálni, érkeztetni kell. Az érkeztetés az érkeztető bélyegzőnek az 

iratra való rányomása, érkeztető szám adása elektronikus úton a postabontó 

program alkalmazásával.  

 

2. A postabontó az alábbi adatokat tartja nyilván: 

- érkezési dátuma, 

- feladás dátuma, 

- beküldő neve, 

- beküldő címe, 

- beérkezés módja, 

- ragszám, 

- tárgy leírása, 

- tárgykör, 

- tárgyszó, 

- irattári tétel, 

- adathordozó típusa, 

- prioritás, 

- ügykezelő. 

 

3. A nyilvántartás sorszámát rögzíteni kell az iraton.   

  

 

Az ügyintéző kijelölése (szignálás) 
 

1. Az iktatást végző előadó – a küldemények postabontóban való 

nyilvántartásba vételét (érkeztetését) követően – a jegyző (mint szignálásra 

jogosult), annak akadályoztatása esetén az aljegyző részére a küldeményeket 

szignálás céljából továbbítja.  
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2. A szignálásra jogosult meghatározza az ügyben eljáró szervezeti egységet 

vagy annak vezetőjét, közli az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön 

utasításait, ezt követően a szervezeti egység vezetője kijelöli az ügyintézőt. 

 

Iktatás 

 
1. A Hivatalhoz érkező, illetve ott keletkező iratokat – a 2. pontban felsoroltak 

kivételével – ha jogszabály másként nem rendelkezik, iktatással kell 

nyilvántartani. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható 

legyen: 

 

- az irat beérkezésének pontos ideje, 

- az iktatás sorszáma,  

- az intézkedésre jogosult ügyintéző neve, 

- az irat tárgya, tartalma, 

- a beküldő megnevezése,  

- a beküldő azonosító adatai, 

- az előzmény száma, 

- az elintézés módja, határideje, 

- a kezelési feljegyzések (csatolás, határidő, visszaérkezés), 

- az irat holléte, 

- az irat irattári jele. 

 

2. Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell 

tartani:  

 

- a könyveket, tananyagokat, 

- az üdvözlő lapokat, 

- a reklámanyagokat, tájékoztatókat, 

- a nyomtatványokat, 

- a bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat, 

- a pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint), 

- a munkaügyi nyilvántartásokat, 

- a bérszámfejtési iratokat, 

- a banki kivonatokat, 

- az anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat, 

- a közlönyöket, sajtótermékeket, 

- a visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat. 

 

3. Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő 

munkanapon be kell iktatni.  

 

4. Soron kívül kell iktatni és továbbítani a rövid határidős iratokat, táviratokat, 

elsőbbségi küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó 

„sürgős” jelzésű iratokat.  
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5. Az ügyirat tárgyát – illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített 

változatot – az iktatókönyv „tárgy” rovatába be kell írni. A tárgyat csak 

egyszer, az ügyirathoz tartozó első irat nyilvántartásba vétele alkalmával 

kell beírni, kivéve, ha az – az irat tartalmát nem érintően – lényegesen 

megváltozott, ebben az esetben az új tárgyat úgy kell bevezetni, hogy az 

eredeti tárgy is felismerhető maradjon.  

 

6. A Hivatalban elektronikus ügyintézés nincs. 

 

 

Az iktatószám 
 

1. Az iratokat – az ügyiratra és az ügyirathoz tartozó iratokra, illetve az ügy 

intézésére vonatkozó legfontosabb adatok rögzítésével – egyedi azonosító 

számon, iktatószámon kell iktatni az elektronikus iktatóprogram 

használatával.  Az iktatást minden évben 1-es sorszámmal kell kezdeni.  

 

2. Egy iratnak csak egy sorszáma lehet. Az elektronikus iktatókönyv 

használatakor a módosításokat tartalmuk megőrzésével, naplózással 

dokumentálni kell.  Téves iktatás esetén az iktatószám nem használható fel 

újra.   

 

3. Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy 

főszámon kell nyilvántartani.  

 

4. Az alszámokra tagolódó sorszámos iktatásnál az egyedi ügyben keletkezett 

első irat önálló sorszámot, főszámot kap. Az ügyben keletkező további 

iratváltás a főszám alszámain kerül nyilvántartásba. Egy főszámhoz 

korlátlan alszám tartozhat. Új alszámra kell iktatni minden beérkező és 

hivatalból kezdeményezett iratot.  

 

5. Új alszámra kell iktatni – mint hivatalból keletkezett iratot –a határozatokat 

is.  A határozatra érkező fellebbezés – mint beérkező irat – szintén új 

alszámra kerül.  

 

6. Iktatás előtt az iratkezelőnek meg kell állapítania, hogy az iratnak van-e 

előirata. Az előzményt ideiglenesen (csatolás), szükség szerint véglegesen 

(szerelés) az iktatott irathoz kell kapcsolni.  Amennyiben az előzményezés 

során megtalált iratról kiderül, hogy nem az új irat előirata, de annak 

ismerete a szignálásához, valamint az ügy elintézéséhez szükséges, a két 

iratot szintén csatolni kell. Az ügy lezárása után a csatolt iratokat eredeti 

irattári helyükre kell visszahelyezni. A csatolást és a csatolás megszüntetését 

az előadói íven jelölni kell.  

 

7. Ha az előirat irattárban vagy határidő-nyilvántartásban van, akkor az 

iratkezelő, ha pedig az előzmény az ügyintézőnél van, az ügyintéző köteles 

azt az utóbb érkezett irathoz szerelni. 
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Előadói ív 
 

1. Az ügyvitel segédeszközeként 

 

- az ügyirathoz tartozó iratok iktatásának, csatolásának és egyéb 

nyilvántartási adatoknak a feljegyzésére, 

- az ügyintézői munka adminisztrálására, ügyintézői feljegyzések, vezetői 

utasítások rögzítésére, 

- az iratok fizikai egységének biztosítására 

előadói ívet kell használni.  

Az előadó ív ügyintéző általi vezetése kötelező.  

 

2. Az előadói ívre tíz alszám vezethető fel. Amennyiben a rendelkezésre álló 

helyek betelnek, úgy új előadói íven kell folytatni a számozást.  

 

3. Az előadói ív belső oldalai a feljegyzések rögzítésére szolgálnak 

 

4. Az előadói ívet az elektronikus program az iratkezelés és ügyintézés 

rögzített adatainak felhasználásával elektronikus úton automatikusan készíti.  

 

 

Iktatókönyv, név-és tárgymutató könyv 
 

1. Az elektronikus iktatásra tekintettel az iktatóprogram tartalmazza az 

iktatókönyv adatait, melyek az alábbiak: 

 

- iktatószám,  

- az iktatás időpontja, 

- a küldemény érkezésének időpontja, módja, érkeztető száma, 

- a küldemény elküldésének időpontja, módja, 

- a küldemény adathordozójának típusa (papíralapú, elektronikus), 

adathordozója, 

- a küldő megnevezése, azonosító adatai, 

- a címzett megnevezése, azonosító adatai, 

- az érkezett irat iktatószáma (idegen szám), 

- a mellékletek száma, 

- az ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző megnevezése, 

- az irat tárgya, 

- az elő-és utóiratok iktatószáma, 

- a kezelési feljegyzések, 

- az ügyintézés határideje és végrehajtásának időpontja, 

- az irattári tételszám, 

- az irattárba helyezés időpontja. 

 

2. Az iktatást olyan módon kell elvégezni, hogy az iktatókönyvet az ügyintézés 

hiteles dokumentumaként lehessen használni. Az iratforgalmat minden 
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esetben úgy kell dokumentálni, hogy egyértelműen bizonyítható legyen, ki, 

mikor, kinek továbbította vagy adta át az iratokat. 

 

3. Az elektronikus iktatókönyv használata esetén a módosításokat, tartalmuk 

megőrzésével, a jogosultsággal rendelkező iratkezelő azonosítójával és a 

javítás idejének megjelölésével, naplózással dokumentálni kell. 

 

4. Az elektronikus iktatásra tekintettel az iktatókönyvet az év utolsó 

munkanapján ki kell nyomtatni, az iktatásra felhasznált utolsó számot 

követően aláhúzással, az utolsó iktatószám feltüntetésével, keltezéssel kell 

ellátni, melyet a jegyzőnek aláírással és a hivatalos bélyegző lenyomatának 

elhelyezésével kell lezárni.  

 

5. A mutatókönyvek az iratok visszakeresését szolgáló segédletek. Minden 

évben, az iktatókönyv kinyomtatását követően a név-és tárgymutatót is ki 

kell nyomtatni.  

 

 

Iktatóbélyegző 
 

1. A papíralapú iratok iktatásához iktatóbélyegzőt kell használni, ennek 

lenyomatát az iraton el kell helyezni és a lenyomat rovatait ki kell tölteni.  

 

2. Az iktatóbélyegző lenyomata tartalmazza: 

 

- a szerv nevét, székhelyét, 

- a küldemény beérkezésének évét, hónapját, napját, 

- az iktatás sorszámát (alszámát), 

- az ügyintéző nevét, 

- az előirat számát, 

- a postabontóban kapott számot (utószám), valamint  

- a mellékletek számát. 

 

Az ügyirat ügyintézőhöz történő továbbítása 
 

1. A nyilvántartásba vett (iktatott) iratokat az átvétel igazolása mellett az 

ügyintézőhöz kell továbbítani. 

 

2. Az átadás átadókönyvvel történik, melyen az átvevő aláírásával igazolja az 

átvétel tényét. Az átadókönyv egy példányát az ügyintéző, másik példányát 

az iratkezelő őrzi. 

 

 

Kiadmányozás (aláírás, hitelesítés) 
 

1. Külső szervhez vagy személyhez csak hiteles kiadmányt lehet továbbítani. 

Az irattárba szintén hiteles kiadmányt kell elhelyezni. 
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2. A kiadmányokat (válaszleveleket és saját kezdeményezésű iratokat 

egyaránt) a Hivatal hivatalos nyomtatványán kell elkészíteni.  

 

3. A kiadmány hitelesítésére az önkormányzat hivatalos körbélyegzőjét kell 

használni.  

 

4. Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként 

kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá.  

 

5. A papíralapú kiadmány akkor hiteles, ha: 

 

- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a 

kiadmányozó neve mellett az „s.k.” jelzés szerepel, a hitelesítéssel 

felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, valamint 

- a kiadmányozó, illetve a hitelesítésre felhatalmazott személy aláírása 

mellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel. 

 

6. A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről 

nyilvántartást kell vezetni. 

 

7. Aláírás-bélyegző csak a Jegyző által meghatározott esetekben használható. 

 

8. Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő 

 

a) a kiadmányozó neve mellett az „s.k.” jelzés, vagy a kiadmányozó 

alakhű aláírásmintája és 

b) a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata. 

 

 

9. A Hivatalban keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, 

vagy ügyintézője hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú másolatot is 

kiadni.  

 

10. Nem minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési 

azonosítóról és az iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás. 

 

 

Expediálás és az iratok továbbítása 
 

1. A kiadmányozott iratokat az érintett címzetthez, címzettekhez továbbítani 

kell. Az elintézett, kiadmányozott irat továbbításáról az ügyintéző 

gondoskodik.  

 

2. A szervezeti egység iratkezelőjének (ügyintéző) ellenőriznie kell, hogy a 

hitelesített iratokon végrehajtottak-e minden kiadói utasítást, és a 

mellékleteket csatolták-e. E feladat elvégzése után dokumentálni kell a 

nyilvántartással, továbbítással kapcsolatos információkat. 
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3. A kimenő iratnak minden esetben tartalmaznia kell: 

 

- A Hivatal megnevezését, azonosító adatait (cím, telefon, fax, e-mail), 

- az ügyintéző nevét, 

- a kiadmányozó nevét, beosztását, 

- az irat tárgyát, 

- az irat iktatószámát, 

- a mellékletek számát, 

- a címzett nevét, azonosító adatait, 

- az ügyet indító beadvány hivatkozási számát. 

 

4. A postázási feladatokkal megbízott munkatárs az iratokat a továbbítás 

módja szerint csoportosítja (posta, kézbesítés, egyéb). Postai továbbítás 

esetén a posta által rendelkezésre bocsátott feladókönyvet kell használni. 

 

5. A Hivatal által alkalmazott kézbesítő útján továbbított küldeményeket – 

sorszámozott és hitelesített – kézbesítő könyvbe kell bejegyezni. A címzett 

általi átvétel időpontját, és a tértivevény visszaadásának időpontját rögzíteni 

kell.  

 

 

6. A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell kezelni: 

 

- személyes átadás esetén elegendő a kézbesítési időpont és az átvétel 

aláírással történő igazolása a kiadmány irattári példányán, 

- postai kézbesítés esetén a postai szolgáltatások ellátásról és minőségi 

követelményeiről szóló 79/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben leírtaknak 

megfelelően, 

- elektronikus úton (e-mail) történő kézbesítés esetén a visszaigazolás 

biztosításával. 

 

7. Sürgős esetekben faxon történő továbbítás esetén az irat irattári példányához 

kell kapcsolni a visszaigazoló szelvényt, és az iratot hagyományos 

kézbesítési módszerrel is meg kell küldeni a címzettnek.  

 

8. A postai kézbesítésnél használt tértivevényeket – iktatás nélkül – az 

ügyirathoz kell csatolni oly módon, hogy az ügyiratból az ne eshessen ki.  

 

9. Amennyiben a postára adott küldemények valamilyen okból visszaérkeznek, 

nem lehet az ügyet befejezettnek tekinteni, az ügyintéző rendelkezik az irat 

további kezeléséről a jogszabályi előírásoknak (a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a 

postáról szóló 2003. évi CI. törvény) megfelelően.  
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Határidős nyilvántartásba helyezés 
 

1. Az iratkezelőnek határidős nyilvántartásba kell helyeznie azokat az iratokat, 

amelyek meghatározott idő múlva vagy időközönként intézkedést 

igényelnek.  

 

2. A határidős ügyiratokat a kitűzött határnapok (minden hónap 15. és utolsó 

napja) szerint elkülönítve, határidős szekrényben, a számuk sorrendjében 

kell kezelni.  

 

3. Az ügyintézőnek olyan határnapot kell megjelölnie, hogy az adott ügy 

elintézésére elegendő idő álljon rendelkezésre. 

 

4. Az iratkezelőnek a meghatározott határnapon az iratot az ügyintéző részére 

át kell adnia.  

 

5. Amennyiben a határnap munkaszüneti napra esik, úgy az iratot az azt követő 

első munkanapon kell az ügyintézőnek átadni.  

 

IV. FEJEZET 

 

IRATTÁROZÁS ÉS LEVÉLTÁRBA ADÁS 
 

A Hivatalban működő irattár: 

 

- átmeneti irattár, mely a két - öt évnél nem régebbi iratanyagot tárolja, 

- központi irattár, mely a két - öt évnél régebbi iratokat tárolja, 

 

 

Az ügyiratok átmeneti irattárba helyezése 
 

1. Átmeneti irattárba kell helyezni az elintézett, további intézkedést nem 

igénylő, kiadmányozott, valamint irattári tételszámmal ellátott iratot.  

 

2. Az irattárba helyezést a szervezeti egység vezetője engedélyezi.  

 

3. Irattárba helyezés előtt az ügyintéző: 

 

- megvizsgálja, hogy az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesültek-e, 

- az ügyirathoz hozzárendeli az irattári tételszámot, szükség esetén 

módosítja azt, 

- megvizsgálja, hogy az előadói ívben meg van-e valamennyi irat (előirat, 

melléklet), 

- megvizsgálja, hogy az előadói ívben nincsen-e olyan ügyirat, amely nem 

az adott ügyhöz tartozik, 



27 

 

- a feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból 

kiemeli, és a selejtezési eljárás mellőzésével megsemmisíti. 

 

4.  Amennyiben az iratkezelő hiányosságot észlel az iraton azt visszaadja az 

ügyintézőnek, aki gondoskodik annak kijavításáról.  

 

5.  Irattárba csak a szervezeti egység vezetőjének szignójával és dátummal 

ellátott ügyirat helyezhető. Azok az ügyiratok, amelyek intézkedést nem 

igényelnek, az ügyintéző szignójával is irattárba helyezhetők. 

 

6. Az iratkezelő az ügyintéző által készített átadás-átvételi listával (növekvő 

főszámok szerint) veszi át az irattárba helyezendő ügyiratokat.  

 

7.  A tértivevénnyel küldött levelek irattári példányait csak akkor szabad 

irattárba helyezni, ha az átvételt igazoló tértivevény visszaérkezett és az 

irathoz való csatolása megtörtént.  

 

8. Az iratkezelő bevezeti az iktatókönyv megfelelő rovatába az irattárba 

helyezés időpontját, és elhelyezi az irattári tételszámnak megfelelő gyűjtőbe. 

 

9.  Az átmeneti irattárban az iratokat alapszámuk szerinti sorrendben kell 

kezelni és szalagos irományfedélben kell tárolni.  

 

                Minden irományfedélre rá kell vezetni: 

- az iktatás évét, 

- az elhelyezett ügyiratok első és utolsó iktatószámát. 

 

10. Az irattári jeleket (tételszámokat) az irattári terv tartalmazza.  

 

11. A központi irattárba csak lezárt évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott 

ügyiratok adhatók le. 

 

 

Az ügyiratok központi irattárba helyezése 
 

1. A 2-5 évnél régebbi keletű, teljes naptári év ügyiratait az azokhoz tartozó 

iktatókönyvekkel a központi irattárba kell helyezni.  

 

2. A központi irattár a lezárt évfolyamú ügyiratokat eredeti alakjukban, előadóí 

ívben elhelyezve, irattároló dobozokban, nyilvántartásaikkal együtt, az 

irattári tervben meghatározott tételszámok szerint csoportosítva veszi át. Az 

iratokról el kell távolítani az összefűzésükhöz használt anyagokat, (pl. 

fémből készült iratkapcsoló, zsineg).  

 

3. Az irattartó dobozokra fel kell tüntetni annak tartalmát, a selejtezési időt, és 

sorszámmal kell azt ellátni.  
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Az irattár működése 
 

1. A papíralapú iratokat őrző helyiség akkor felel meg a célnak, ha száraz, 

portól és más szennyeződéstől tisztán tartható, megfelelően megvilágítható, 

levegője cserélhető, ha benne a tűz keletkezése a legbiztosabban elkerülhető, 

nem veszélyeztetik közművezetékek, a kívül támadt tűztől és erőszakos 

behatolástól védett. 

 

2. Az iratok elhelyezése nyitott, stabil rendszerben telepített – vasból készített 

felületi festékkel ellátott– állványokon történik.     

 

3. Az irattár ajtóinak kulcsát az iratkezelő őrzi, annak másolata biztonságilag 

zárt kulcsszekrényben van elhelyezve. 

 

4. A Hivatal köztisztviselői az irattárból hivatalos használatra iratkikérővel 

kérhetnek ki iratot maximum 30 napra. Az irat kikérését utólagosan is 

ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell elvégezni. Az iratkölcsönzések 

dokumentálására nyilvántartást kell vezetni (kölcsönzési napló).  

 

5. Más szerv, illetve személy csak a jegyző engedélyével tekinthet ügyiratba. 

 

6. Az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet 

mint elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés 

ideje alatt az ügyirat helyén kell tárolni. 

 

7. Az ügyiratpótlóval kivett anyagokat legkésőbb a visszaadásra megjelölt 

határnapon vissza kell adni az irattár részére. A visszaadási határidő 

leteltekor a jegyzőtől hosszabbítást kell kérni.  

 

8. Amennyiben az ügyirat a visszaadásra megjelölt határidő leteltéig nem 

érkezett vissza, az ügyirat visszaadását az iratkezelőnek sürgetnie kell. 

Amennyiben a sürgetést követő 2 munkanapon belül sem érkezik vissza az 

irat, ezt a tényt a Jegyző, akadályoztatása esetén az Aljegyző részére be kell 

jelenteni. 

 

9. Az irattárból kivett ügyiratokat csak az iratanyag teljességének ellenőrzése 

után lehet irattárba visszahelyezni. Az ellenőrzést dokumentálni kell és fel 

kell jegyezni az előadói ívre.  

 

10. A megelőző években keletkezett és az irattárból kivett ügyirat alapján tett 

intézkedést új iktatószámon kell iktatni és az irattárból kivett ügyiratot az új 

iktatószámhoz kell csatolni. 
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IRATOK SELEJTEZÉSE, MEGSEMMISÍTÉSE 
 

1. A Hivatal valamennyi irattárában, az irattári tervben rögzített őrzési idő 

elteltével, szabályszerű eljárás keretében, iratselejtezést kell végezni.  Az 

irat selejtezését az irattári terv szerint kell végrehajtani az Iratkezelési 

Szabályzatban foglaltak szerint.  

 

2. Az iratselejtezést a jegyző által kijelölt, legalább három tagú selejtezési 

bizottság javaslata alapján lehet elvégezni.  

 

3. Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt és a szerv 

körbélyegzőjének lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell 

készíteni 3 példányban, amelyeket iktatás után az illetékes levéltárhoz kell 

továbbítani a selejtezés engedélyeztetése végett.  

 

4. A levéltár az iratok megsemmisítését, a szükséges ellenőrzés után, a 

selejtezési jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. 

 

5. A selejtezési jegyzőkönyv mellékleteként selejtezési iratjegyzéket kell 

készíteni, mely tartalmazza a selejtezésre kerülő iratok tételszámához 

kapcsolódóan az iktatószámokat. 

 

6. Az irat megsemmisítéséről a szerv vezetője az adatvédelmi és  

 

7. biztonsági előírások figyelembevételével gondoskodik. 

 

8. A selejtezés során gondoskodni kell arról, hogy a több példányban 

megtalálható iratokból – az előírt megőrzési időig – csak az ügyet intéző 

szervezeti egység példánya kerüljön megőrzésre. 

 

9. Ha a közlevéltár a kiselejtezett iratok közül valamely iratot további őrzés 

céljából kiemel, akkor azt a nem selejtezhető iratok közé vissza kell sorolni, 

és a levéltári átadásig ott kell őrizni. Ezt a tényt a selejtezési jegyzőkönyvre 

fel kell jegyezni.  

 

10. A levéltár által felülvizsgált, selejtezési időn túli irattári anyagot 

folyamatosan meg kell semmisíteni. A megsemmisítés történhet helyben 

történő bezúzással, illetve zúzdába szállítással, esetleg elégetéssel. 

 

11.  A selejtezett, megsemmisítésre szánt iratanyagot – esetleges személyes 

adattartalma miatt – tilos közvetlen papírgyűjtés útján értékesíteni. 

 

12.  Az előző pontokban meghatározott irattári anyagok közül papírgyűjtés 

során vagy más módon értékesíthetők: 

 

- folyóiratok, 
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- szakfolyóiratok, 

- szakirodalom, 

- szépirodalom, 

- prospektusok. 

 

13.  A selejtezés megtörténtét az iktatókönyvben az adott irat iktatószámánál 

„S” jelöléssel, valamint a selejtezés időpontjának feltüntetésével jelezni kell.  

 

 

Levéltárba adás 
 

1. A Hivatal a nem selejtezhető iratait 15 év őrzési idő után, előzetes 

egyeztetéssel az illetékes levéltárnak adja át.  

 

2. A levéltárnak csak lezárt, teljes évfolyamok iratai adhatók át. Kivételt 

képeznek ez alól a tizenöt évnél régebben keletkezett, államtitkot vagy 

szolgálati titkot tartalmazó nem selejtezhető iratok, amelyeket a minősítő 

által meghatározott idő lejártát követő naptári év végéig kell az illetékes 

közlevéltárnak átadni. 

 

3. Az iratok levéltári átadásának tényét és idejét az iktatási és az irattári 

segédleteken is át kell vezetni. 

 

 

V. FEJEZET 

 

INTÉZKEDÉSEK A HELYI ÖNKORMÁNYZAT 

FELADATKÖRÉNEK MEGVÁLTOZÁSA, HIVATAL, MUNKAKÖR 

ÁTADÁSA ESETÉN 

 
1. A helyi önkormányzat feladatkörének megváltozása esetén a feladatot 

átvevő illetékes szervnek kell intézkednie az érintett önkormányzat irattári 

anyagának további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és 

további használhatóságáról. 

 

2. Hivatalátadás esetén az erről felvett és iktatott jegyzőkönyvben fel kell 

tüntetni az utolsó iktatószámot (számokat) és tételesen fel kell sorolni az 

átadott, illetőleg átvett ügyiratokat és az ügyirathátralékot. 

 

3. Az iratkezelési folyamat szereplőit (szervezeti egység, szignáló, 

kiadmányozó, ügyintéző, iratkezelő) megszűnés, átszervezés és személyi 

változás esetén a kezelésükben lévő iratokkal a nyilvántartások alapján 

tételesen el kell számoltatni, az elszámoltatásról jegyzőkönyvet kell 

felvenni. 
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VI. FEJEZET 
     

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. Jelen Iratkezelési Szabályzat 2012. január 1-én lép hatályba. 

 

2. Ezen Iratkezelési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a 2007. február 20-

án kiadott Iratkezelési Szabályzat hatályát veszti.  

 

 

Ercsi, 2011. december 14. 

 

 

 

Dr. Feik Csaba 

        jegyző 
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2. számú melléklet  

 

A szolgáltatási díj mértéke az alábbiak szerint kerül meghatározásra:  

 

1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos gyommentesítési, 

fűnyírási és parkosítási feladatok díja 566000 m2 figyelembe vételével 28,- Ft/m2, 

melyet havonta számláz a Közszolgáltató. 

 

2. A hulladékszállítással, a hulladékudvar és a hulladékszigetek üzemeltetésével 

kapcsolatos koordinációs feladatok és lakossági megkeresések, panaszok 

kivizsgálása, továbbá a kóbor ebek begyűjtésének megszervezése és ellenőrzése a 

Közszolgáltató által megállapított 4.800,- Ft/ óra rezsidíj alapján történik, melyet 

havonta számláz.  

 

3. Az utak és járdák téli hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatainak díja 49,91 

km figyelembe vételével 103.226,- Ft/km, melyet negyedéves gyakorisággal 

számláz a Közszolgáltató. 

 

4. A városgazdálkodási-városüzemeltetési feladatok ellátása, különösen a 

közterületek fenntartásából, a köztisztasági feladatokból, a vízelvezetési ügyekből 

eredő egyéb kötelezettségek díja 5.300,- Ft/ óra rezsidíj alapján történik, melyet 

Közszolgáltató havonta számláz. 

 

 

 

 


