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I. A fondképzőre vonatkozó adatok 
1. Az iratanyag létrehozójának cím/névváltozatai: nem történt változás. 
  
2. A fondképző történetére vonatkozó adatok 
 a) Létrehozás, alapítás: a Képviselő-testület 1990. október 20.-án alakult meg az 1990. évi 

LXV. törvény alapján 
 b) Illetékességi terület: Vác város területe 
 c) Hatáskör, feladatkör: 10/1991.(IV.8.) rendelet 
 e) Megszűnés, jogutód: — 
  
II. A fondra vonatkozó adatok 
1. Az iratanyag keletkezése: A képviselő-testület hivatalos működése során jöttek létre az iratok. 
  
2. Jogi helyzet: illetékesség; ajándék Debreczeni János képviselőtől 
  
3. Tárgy és tartalom: A képviselő-testületi ülésekre készült előterjesztések és 2006. márciustól 

2008. novemberig a képviselő-testületi jegyzőkönyvek bekötetlen formában találhatók az 
irategyüttesben. 2006 előtt csak a Debreczeni János képviselőtől átvett iratok találhatók a zárt 
ülések előterjesztéseivel együtt. 2006 óta a Polgármesteri Hivataltól minden hónapban megkap-
juk az előterjesztéseket, így az iratanyag folyamatosan gyarapszik. 

  
4. Értékelés, selejtezés, megőrzés, anyagpusztulás 
 a) Forrásérték: Képviselő-testületi határozatok és rendeletek, illetve ezek előterjesztései ismerhe-

tők meg az anyagból. 
 b) Mikor, ki, selejtezte: nem volt selejtezés 
 c) Volt-e anyagpusztulás?: nem 
  
5. A fond irattári rendszere, rendezettsége (állagszinten) 
 a) Rendezettségi szint, iratanyag rendszerének jellemzői: középszinten rendezett 
 b) Irattári és raktári rend: Év, hónap szerint növekvő sorrendben. Ahol jegyzőkönyvek is megta-

lálhatók ott a XXXVII. 201-a fondban található bekötött jegyzőkönyvek rendjét, követtük (jegy-
zőkönyv, meghívó, jelenléti ív, előterjesztések). 

  
III. Hozzáférés, kutathatóság: 
1. Kutatási segédletek: átnézéssel kutatható 
 a) összevont mutató: — 
 b) Elenchus, lajstrom: — 
 c) Iktatókönyv: — 
 d) Raktári jegyzék: 2,75 fm irathoz 
 e) Alapleltár, repertórium, fondismertető, levéltárismertető: — 
 f) Regeszta, iratjegyzék: — 
 g) Elektronikus adatbázis: a raktári jegyzék elektronikus formában is elérhető 
  
2. Kutathatóságot szabályozó feltételek 
 a) Korlátozás alatt: 
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 b) Részben korlátozás alatt: a Debreczeni Jánostól átvett iratok a zárt ülések előterjesztéseit is 
tartalmazzák, melyek csak külön engedéllyel kutathatók 

 c) Szabadon kutatható 
  
3. Szerzői jogot és reprodukálást szabályozó feltételek 
 a) Másolható (feltételek mellett: Ltv. IV./22– 23. § 
 b) Nem másolható 
 c) Szerzői jogvédelem alatt álló 
  
4. Az iratanyag nyelve: magyar 
  
5. Fizikai jellemzők: jó állapotú, restaurálást nem igényel. 
  
IV. Kapcsolódó források 
1. Eredetiek őrzési helye: — 
  
2. Másolatok létezése (állagszinten) 
 a) Fénymásolat: — 
 b) Fénykép: — 
 c) Mikrofilm: — 
 d) Digitális másolat: — 
 e) L. a XXXVII. 201-a állagnál írtakat! 
3. Saját és más intézményben őrzött összetartozó, kapcsolódó iratanyagok:  
 XXXVII. fondfőcsoport: Vác Város Polgármesteri Hivatala osztályainak iratai 
  
4. Publikálásra vonatkozó adatok/szakirodalom: — 
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Vác Város Önkormányzatának iratai 
1990–2014 

 
 

b) Képviselő-testületi iratok 
 

2002–2014 
 

 
 
Terjedelem: 3,63 fm (ebből 0,00 fm kötet), 33 doboz, összesen 33 raktári egység (2014. augusztus 14.-
én) 
Raktári hely: VVL, 3. sz. raktár, ............ sz. polc 
 

Rakt. egys. 
sorszáma 

Év/hónap Megjegyzés 

1. doboz 2002. nov. – 2003. febr., 2003. jún.– júl.  
2. doboz 2003. szept. – 2004. febr.  
3. doboz 2004. márc.– júl.  
4. doboz 2004. szept. – 2005. jan.  
5. doboz 2005. febr.– máj.  
6. doboz 2005. jún.– nov.  
7. doboz 2005. dec. – 2006. ápr. 2006. márciustól jegyzőkönyv is! 
8. doboz 2006. máj.– júl.  
9. doboz 2006. szept.– nov.  
10. doboz 2006. dec. – 2007. jan.  
11. doboz 2007. febr.– márc.  
12. doboz 2007. ápr.  
13. doboz 2007. máj.– jún.  
14. doboz 2007. júl.– szept.  
15. doboz 2007. okt.– dec.  
16. doboz 2008. jan.– febr.  
17. doboz 2008. márc.  
18. doboz 2008. ápr.  
19. doboz 2008. máj.– júl.  
20. doboz 2008. szept.– 2009. jan. Jegyzőkönyv 2008. novemberig! 
21. doboz 2009. febr.– jún.  
22. doboz 2009. júl.– dec.  
23. doboz 2010. jan.– júl.  
24. doboz 2010. szept.– 2011. márc.  
25. doboz 2011. ápr.– szept.  
26. doboz 2011. okt.– 2012. ápr.  
27. doboz 2012. máj.– okt.  
28. doboz 2012. nov.– 2013. jan. 2013. januártól jegyzőkönyv is! Rendkívüli ülé-

seké is! 
29. doboz 2013. febr. – ápr. (előterjesztés)  
30. doboz 2013. ápr. (jegyzőkönyv) – jún.  
31. doboz 2013. júl. – nov. Jegyzőkönyv 2013. novemberig! 
32. doboz 2013. dec. – 2014. ápr.  
33. doboz 2014. máj. – 2014. júl.  

 
Vác, 2014. augusztus 14. 
 

Látta:  Készítette:  
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 Dr. Horváth Ferenc  Vida Ákos 
 levéltár-igazgató  segédlevéltáros 

 


