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1.  függelék a …/2012. (…. ...)  önkormányzati rendelethez 

 
 

K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S I    S Z E R Z Ő D É S 
 

amely létrejött egyrészről: 
CSOMIFÜST PLUSZ Kft Szeged, Nemes Takács u. 36. Cg. 06-09-015563. Asz. 2214172-2-06 (továbbiakban: 
Közszolgáltató) képviseletében: Miklós Endre ügyvezető,  
másrészről: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete adószáma: 726742 (továbbiakban: Megrendelő) 
képviseletében: Forgó Henrik polgármester  
között (együtt: szerződött felek) az alulírott helyen és napon alábbi feltételekkel: 
 

I. A közszolgáltatási szerződés tárgya 
 
A szerződő felek rögzítik, hogy a 2013. január 1. napján hatályba lépett, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
2012. évi XC. törvény (továbbiakban: Ksktv.) amelynek  5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pályázaton nyertes gazdálkodó 
szervezettel mint Közszolgáltatóval  több  éve fennálló szerződéses jogviszony alapján, a Képviselő-testület által a kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletébe foglalta –  ami a jelenleg hatályos 
34/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletben található - a  közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó 
megbízását. Az önkormányzat önként vállalt feladatként láttatja el a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatot,  - amely a 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladata, melynek átvállalására külön megállapodás alapján kerül sor 
– a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglaltak 
alkalmazásával.  
 

II. A közszolgáltatás területi, személyi és időbeli hatálya 
 

a) A közszolgáltatás  területi hatálya: a Megrendelő  közigazgatási területére; 
b) a közszolgáltatás személyi hatálya: a Megrendelő területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást igénybe venni 

kötelezett valamennyi ingatlan tulajdonosra és ingatlant használóra (továbbiakban együtt: ingatlan tulajdonos) 
terjed ki és 
c) a közszolgáltatás időbeli hatálya:   2011. január 1-től 2015. december 31-ig tart.  
 

III. A Közszolgáltató joga és kötelezettségei 
 

1) A Közszolgáltató a Megrendelő felé fennálló kötelezettségeként vállalja a Megrendelő közigazgatási területén a már 
használatban lévő tüzelőberendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény, annak tartozéka műszaki felülvizsgálatát, 
ellenőrzését, tisztítását és szakvélemény adását a 2012. évi XC. törvény és annak végrehajtására kiadott vonatkozó hatályos 
Kormányrendelet és BM rendeletben foglaltak szerint. 

2) A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenysége során jogosult (megfelelő szakképesítéssel rendelkező) teljesítői segítőt 
igénybe venni. A Közszolgáltató a teljesítői segítő tevékenységéért úgy felel, mint a saját tevékenységéért. 

3) A Közszolgáltató biztosítani köteles a közszolgáltatás zavartalan működéséhez szükséges vonatkozó szakmai 
szabályoknak megfelelő műszaki felszereltséget, személyi és tárgyi feltételeket. 

4) A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységet köteles az önkormányzat vonatkozó hatályos rendeletében 
foglaltak maradéktalan betartásával, annak megfelelő díjtétele alkalmazásával, a szakma szabályai szerint végezni. 

5) A Közszolgáltató köteles a vonatkozó jogszabályban rögzített közszolgáltatás teljesítésével összefüggő nyilvántartási 
adminisztrációs rendszer működtetéséről gondoskodni akként, hogy a közszolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonosok  
számára könnyen hozzáférhető tájékoztatást biztosít. 

6) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonosi panaszok, észrevételek kivizsgálására és a 
panaszt tevő ingatlan tulajdonosok számára a panasz beérkezésétől számított 10 munkanapon belül írásban érdemi 
válasz adására és a szükséges intézkedés haladéktalan megtételére. 

7) A Közszolgáltató az általa elvégzett közszolgáltatás után, annak ellentételezéseként díj beszedésére jogosult, (számlabizonylat 
egyidejű kibocsátásával) melynek mértékét a Megrendelő a vonatkozó hatályos önkormányzati rendeletében állapítja 
meg, melyhez a Közszolgáltató kötve van (más mértékű díjtételt nem alkalmazhat).    

8) A Közszolgáltató köteles az általa végzett közszolgáltatási tevékenységéről e közszolgáltatási szerződés fennállása alatt 
miden év november hónapban a képviselő-testület számára (a jegyző felkérése alapján, az általa megjelölt időpontban) 
költségelemzéssel tájékoztatást adni és jogosult a közszolgáltatási díjtételek módosítása kezdeményezésére (gazdaságossági számítás 
alapján). A díjtétel emelésére (az adott évet megelőző év inflációjának mértékéig) az adott év novemberében esedékes 
költségelemzés benyújtásával tehet javaslatot a Közszolgáltató.  
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9.)  A Közszolgáltató köteles ezen közszolgáltatási szerződéshez 1.) mellékletként csatolt jegyzék szerinti, a hatályos vonatkozó 
BM rendeletben írt, a közszolgáltatás végzésével összefüggő dokumentumok, nyilvántartások alkalmazására.  

 
IV. A közszolgáltatási szerződés felmondása 

 
1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen közszolgáltatási szerződést – rendkívüli felmondás keretében - 

a) a  Megrendelő felmondhatja, amennyiben a 
aa)  Közszolgáltató (a közszolgáltatás végzése alatti időszakban) a tevékenység ellátására vonatkozó hatályos 

jogszabályokat, vagy hatósági eljárásokat – bizonyítható módon - súlyosan megsértette, a jogsértés tényét az 
illetékes járásbíróság (törvényszék), vagy hatóság jogerősen megállapította, 

ab) a Közszolgáltató ezen közszolgáltatási szerződést, vagy a vonatkozó tárgyi rendeletben   foglaltakat neki 
felróhatóan súlyosan megsértette; 

b) a Közszolgáltató felmondhatja, amennyiben  
a Megrendelő akadályozza a Közszolgáltató általi közszolgáltatói tevékenység jogszerű végzését, mellyel a 
Közszolgáltatónak szándékosan kárt okoz. 

2.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatási szerződés felmondása mindkét fél részéről a másik 
fél felé írásban történhet. A felmondás ideje: annak közlésétől számított 6 hónap. 

 
V. Szerződő felek közös megegyezése 

 
1.)  A szerződő felek ezen szerződés kezdő időpontjaként: 2011. január 01. napját jelölik, a közszolgáltatási szerződés 

időtartamát pedig 5 (öt) évben határozták meg. 
2.)  A szerződő felek megegyeznek abban, hogy Közszolgáltató e szerződésben vállalt kötelezettségei betartását és jogai 

érvényesítését az önkormányzat jegyzője (mint a képviselő-testület szerve)  – az Mötv. 41. § (2) bekezdése szerinti jogát 
érvényesítve – átruházott hatáskörében eljárva, jogosult ellenőrizni és a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezni. 

3.)  A szerződő felek rögzítik, hogy a közszolgáltatási tevékenység végzéséből eredő vita esetén a felek békés úton, 
megbeszéléssel igyekeznek – peren kívül - a vitás kérdéseket rendezni.  Amennyiben erre a felek a megromlott 
partneri kapcsolat miatt nem hajlandók, úgy a vita peres úton történő rendezése érdekében a Csongrádi Járásbíróság, vagy a 
Szegedi Törvényszék  illetékességét kötik ki. 

4.)   Szerződő felek megegyeznek abban, hogy kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen közszolgáltatási 
szerződés lejárta előtt 6 hónappal – az ingatlan tulajdonosok, a Megrendelő és a Közszolgáltató kölcsönös 
megelégedése esetén – a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység Közszolgáltató általi további végzése 
lehetőségéről, annak módjáról tárgyalásokat folytatnak (pl. ezen szerződés meghosszabbíthatóságáról). 

   
VI. Egyéb rendelkezések 

 
1.) Ezen közszolgáltatási szerződésben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a vonatkozó hatályos 

központi jogszabályok, valamint az önkormányzat tárgyi hatályos  rendeletében foglaltak az irányadóak. 
2.) A szerződő felek ezen szerződést annak hangos felolvasása, értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, helybenhagyólag írják alá, amely 2014. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy ugyanezen tárgykörben 2013. 
január 3. napján kötött közszolgáltatási szerződés hatályát veszti és helyébe ezen közszolgáltatási szerződés, a  tárgyi 
önkormányzati rendelet 1. függelékeként jelenítődik meg a Képviselő-testület határozatba foglalt döntése szerint.  

3.)  A közszolgáltatási szerződés 3 számozott oldallal, 2 eredeti példányban készült, melyből 1 eredeti példány a 
Közszolgáltató, 1 eredeti példány pedig az önkormányzat példánya. 

 
 
 
Csanytelek, 2013. december 1. 
 
 
 
       ……….………………………………………             ……………………………………………... 
                     Forgó Henrik polgármester                                     Miklós Endre  ügyvezető Közszolgáltató 

Megrendelő képviseletében                                                  CSOMIFÜST PLUSZ Kft képviseletében  
                                  
 
 
 
    Ellenjegyző: ………………………………………………….. 
                                                                                              Kató Pálné jegyző 
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1. melléklet a …./2012. (   ) önkormányzati rendelet 1. függelékéhez 
 

 
 

Közszolgáltatással összefüggő dokumentumok, nyilvántartások  j e g y z é k e 
 
 

A Közszolgáltató a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény végrehajtására kiadott 63/2012. 
(XII. 11.) BM rendelet szerinti alábbi dokumentumok kiállítására és nyilvántartások vezetésére kötelezett: 
 

1.) Értesítők (elsődleges, másodszori, sorszámozott), 
2.) Kataszter-nyilvántartás (sormunkakönyvekben), 
3.) Tanúsítványok (megrendelt munkákról, négy évente kötelezően elvégzendő munkákról), 
4.) Szénmonoxid érzékelők ellenőrzéséről formanyomtatvány, 
5.) Közszolgáltatásról éves statisztikai adatlap, 
6.) Eszközjegyzék (a közszolgáltatás végzéséhez szükséges, kötelezően előírt eszközökről, szerszámokról), 
7.) Kéményseprő-ipari nyilatkozat (a Közszolgáltatónak közszolgáltatás keretében elvégzett, a tervezett, 

vagy tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, 
megrendelt terv-felülvizsgálatról),  

8.) Adatközlő (a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 12. § (1) bekezdésében 
előírt tűzvédelmi hatósági nyilvántartás.  

 


