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Előterjesztés 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete   

2010. novemberi ülésére 
 
 
Tárgy:  Kéményseprő- ipari közszolgáltatás 2010. évi tevékenysége költségelemzése elfogadása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy az önkormányzat és a CSOMIFÜST Kft. között létrejött kéményseprő- 
ipari közszolgáltatás 2011. évi díjtételeinek megállapítása céljából a Szolgáltató benyújtotta 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. Ezzel eleget tett a szerződött felek között létrejött hatályos 
közszolgáltatási szerződés 10.) pontjában rögzített kötelezettségének. A Szolgáltató közszolgáltatási 
díjtételek módosítása kezdeményezésére jogot adó gazdaságossági számítás alapján általam 
nyújtotta be díjtétel árajánlatát a képviselő-testület felé. 
Az előterjesztéshez csatolt beszámoló az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 
1995. évi XLII. törvény végrehajtására kiadott kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
27/1996. (XI. 30.) BM rendelet és az önkormányzatunk képviselő-testülete által megalkotott jelenleg 
hatályos 25/2009. (XI. 27.) Ökt rendeletén alapul. 
 
Fenti jogszabályokra való hivatkozással tájékoztatom Önöket arról, hogy a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatási díjat úgy kell megállapítani, hogy az 

a) fedezetet nyújtson: 
aa) a szolgáltató indokolt költségeire és ráfordításaira, 
ab) a szolgáltatási színvonal folyamatos emeléséhez szükséges fejlesztésekre, 
(különösen eszköz, műszer, technológiai, közlekedés, számítástechnika alkalmazása, 
humánerőforrás képzése, továbbképzése, stb.); 

b) ösztönözzön: 
ba) a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, 
bb) a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, 
bc)  az  élet- és  vagyonbiztonsággal,  az  energia-megtakarítással  és  a levegőtisztítás-védelemmel   
      kapcsolatos széleskörű lakossági tájékoztatásra. 

 
A fenti jogszabályi előírásoknak eleget téve a Szolgáltató által megküldött árajánlatot soron kívül 
megküldtem a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-alföldi Regionális Felügyelőség illetékes 
érdekképviseleti szervének véleményezését kérve az 1995. évi XLII. törvény 5. §-a (4) bekezdése alapján. 
 
A KSH által közölt 2009. évi évi fogyasztói árindex 4,2 %, amely 2010. évre 5,6 %-ra prognosztizálható, 
így a Szolgáltató erre alapozva, átlagban 3 %-os díjtétel emelkedést irányzott elő.  
Minden körülményt mérlegelve átlagosan 3 %-os díjtétel-emelés reálisnak értékelhető, figyelemmel a 
Szolgáltatót érintő minden költség egyidejű emelkedésére és a lakosság teherbíró képességére.  
 
 
 
 
 
 

 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Indítványozom a tisztelt képviselő-testületnek a szolgáltató által benyújtott költségelemzéséről szóló 
beszámoló megvitatását és az előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével való jóváhagyását.  
 
 
Csanytelek, 2010. október 29. 
 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
 
         Kató Pálné 
         jegyző 

 
 
……./2010. (XI. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010. évi tevékenysége költségelemzése elfogadása 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
CSOMIFÜST Kft Ügyvezetője által Csanytelek településre kivetített 2010. évi költségelemzését és a 2011. 
évre tervezett költségkalkulációját azzal, hogy azt tekinti a 2011. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatás díj-
kalkuláció számítás alapjának. 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

1.) CSOMIFÜST Kft ügyvezetője(Szeged) 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
3.) Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
4.) Kató Pálné jegyző és általa 
5.) Irattár 

 
 


