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Előterjesztés 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete   

2012. októberi ülésére 
 

 
Tárgy:  A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi tevékenysége költségelemzése elfogadása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy az önkormányzat és a CSOMIFÜST PLUSZ Kft. között létrejött 
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. évi díjtételeinek megállapítása céljából a Közszolgáltató 
benyújtotta 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Ezzel eleget tett a szerződött felek között 
létrejött hatályos közszolgáltatási szerződés 11.) pontjában rögzített kötelezettségének.  
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 9/2012. (V. 25.) önkormányzati rendeletén alapul. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
2012. évi XC. törvény, amely 2013. január hó 1. napján lép hatályba mélyre ható változásokat hoz a 
szolgáltatás végzésében és a díjak kialakításában, alkalmazásában mivel (jelenlegi ismereteim szerint) 
országosan egységes szolgáltatási díjat vezet be, egyben bővíti a szolgáltatást végző feladatait. 
Vélelmezhető, hogy a törvény több pontján a központi jogalkotó változtatni fog, ezért a szolgáltatás 
díjának összetételére, összegére javaslatot a fenti jogszabály szövegének teljes ismeretében teszek és 
terjesztem be azt rendelet-tervezet formájában a tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
 

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, 2012. október 5. 

Tisztelettel: 
 
            Kató Pálné 

                     jegyző 
 
 

 

  



……./2012. (X. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi tevékenysége költségelemzése elfogadása 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 
CSOMIFÜST PLUSZ Kft Ügyvezetője által Csanytelek településre kivetített 2012. évi költségelemzését.  
 
 
Határozatról értesítést kap: 

- CSOMIFÜST  PLUSZ Kft ügyvezetője(Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 

 
 


