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részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közlöny 2015. december 12-i számában kihirdetett, a kéményseprő-ipari
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Törvény) újraszabályozza e
közszolgáltatást. A Törvény értelmében a kéményseprő-ipari tevékenységet 2016. július hó
01. napjától főszabályként a Kormány által kijelölt szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv (a továbbiakban: Kéményseprő-ipari szerv) látja el.
A Törvény 10. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatnak 2016. január hó 16. napjáig
választania kell, hogy a közszolgáltatást a jövőben is el kívánja látni a hatályban lévő
közszolgáltatási szerződése szerint a Szegedi Kéményseprőipari Kft útján 2023. december hó
31. napjáig vagy, a közszolgáltatást 2016. július 1-jétől nem biztosítja, és a szerződést
felmondja, ekkor a közszolgáltatást a Kéményseprő-ipari szerv látja el.
A Törvény értelmében, mindkét esetben 2016. július hó 01. napjától a természetes személyek
számára – az esetek többségében - a szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
Abban az esetben, ha az Önkormányzat a kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2016. július hó
01. napját követően is biztosítani kívánja, úgy az önkormányzat a központi költségvetésből
igényelheti a közszolgáltatás 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díjának
megfelelő összeget. Az igényelhető összeget a közszolgáltatási díjból befolyó bevétel
csökkenti.
A Szegedi Kéményseprőipari Kft. a lakosság megelégedettségére 20 éve végzi településünkön
a kéményseprő-ipari közszolgáltatást, amit a jövőben el kíván látni a Tisztelt KépviselőTestület támogató döntése esetén.
A Törvény 10. § (7) bekezdése előírja az önkormányzat számára, hogy amennyiben a
kéményseprő-ipari közszolgáltatást a jövőben is el kívánja látni, úgy 2016. január hó 25.
napjáig felül kell vizsgálnia a hatályos közszolgáltatási szerződést a Törvénynek való
megfelelés szempontjából. A Törvény nem tartalmaz előírásokat a szerződést illetően,
továbbá a végrehajtását segítő kormány- és miniszteri rendeletek még nem ismeretesek. A
jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést így nem lenne szükséges módosítani, azonban a
költségvetési forrás igénylésére vonatkozó rendelkezéseket szükségesnek tartom a
szerződésben rögzíteni az Önkormányzat és ezáltal a lakosság érdekeinek védelme érdekében.

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testületnek – a Törvény előírása szerint - 2016. január 16.
napjáig meg kell hoznia a döntést, így szükséges ezen előterjesztést rendkívüli ülésen
sürgősséggel tárgyalni.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a
határozati javaslat elfogadására.
………/2016. (I. 13.) Kt.
Tárgy: Döntés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és a kéményseprő-ipari
közszolgáltatási szerződés módosításáról
Határozati javaslat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a kéményseprő-ipari
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a
kéményseprő-ipari közszolgáltatást Sándorfalva Város Önkormányzata és a Szegedi
Kéményseprőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság között
2013. szeptember hó 27. napján kötött szerződés alapján annak lejártáig (2023.
december hó 31.), a Kft. útján biztosítani kívánja azzal a feltétellel, hogy a lakosság
számára térítésmenetesen igénybe vehető szolgáltatás fedezetét kizárólag az állami
költségvetés biztosítja.
2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (7) bekezdésében meghatározott
felülvizsgálati kötelezettségére figyelemmel, a jelen határozat mellékletét képező, az
1. pontban megjelölt szerződés 1. számú módosítását jóváhagyja és felhatalmazza
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármestert annak aláírására.
3. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Bánfi Margit
jegyzőt, hogy jelen határozatról a kéményseprő-ipari szervet értesítse.

A határozatról értesítést kap:
1.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2.
Dr. Bánfi Margit jegyző
3.
Lázár Margit gazdálkodási ügyintéző
4.
Dr. Tülkös Mariann igazgatási ügyintéző
5.
Irattár
Sándorfalva, 2016. január 07.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL
SZÓLÓ SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
Amely létrejött
egyrészről Sándorfalva Városi Önkormányzat (székhely: 6762 - Sándorfalva, Szabadság tér 1.,
KSH törzsszám: 726609, adószáma: 15726607-2-06, képviselő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: Feladatellátó)
másrészről a SZEGEDI KÉMÉNYSEPRŐIPARI, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27., cégjegyzékszám: 06 09
002793, adószám: 11090177-2-06, képviselő: Szenkovszky Szilvia ügyvezető vagy Király József
ügyvezető) mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) (a továbbiakban együtt: Szerződő
Felek) között az alábbi feltételekkel:
1. A Szerződő Felek a közöttük 2013. szeptember hó 27. napján a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
ellátása tárgyában kötött szerződést az alábbi 3.3. ponttal kiegészítve módosítják:
„3.3.
a) A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban.
Törvény) 10. § (10) bekezdése alapján a Feladatellátó a központi költségvetésből – a
Közszolgáltatóval egyeztetve - megigényli a közszolgáltatás 2015. július 1-i állapot szerinti
közszolgáltatási díjának megfelelő összeget. Az igényelhető összeget a közszolgáltatási díjból
befolyó bevétel csökkenti. A Feladatellátó a Törvény 10. § (10) bekezdése alapján igényelt
összeget a számlájára történő beérkezéstől számított 8 napon belül a Közszolgáltatónak
átutalja.
b) A Közszolgáltató a kéményseprő-ipari tevékenység finanszírozásának módosulása miatt a
Feladatellátót terhelő adminisztrációs kötelezettséget teljes körűen átvállalja és a
közszolgáltatási díj központi költségvetésből történő igényléséhez szükséges dokumentumokat
a meghatározott példányszámban biztosítja a Feladatellátó részére.
c) A Feladatellátó saját forrást nem biztosít a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására. A
Közszolgáltató a Feladatellátó által, a központi költségvetésből igényelt és kapott összegen
felül a Feladatellátóval szemben egyéb pénzügyi követelést semmilyen jogcímen nem
támaszt.”
2. Szerződő Felek a 2013. szeptember hó 27. napján a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása
tárgyában kötött szerződést az 1. pontban meghatározottakon túlmenően módosítani nem kívánják,
azt változatlan tartalommal magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
A Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írják alá.
Jelen szerződés 4 db eredeti példányban készült.
Sándorfalva, 2016. ……………………………………………
………… …………
Sándorfalva Városi Önkormányzat
Feladatellátó
Képviseletében: Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester
P.H.

………… …………
SZEGEDI KÉMÉNYSEPRŐIPARI,
SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Korlátolt
Felelősségű Társaság
Közszolgáltató
Képviseletében: …………………..
ügyvezető
P.H.

