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Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás  igénybevételéről  szóló  

önkormányzati rendelet-tervezethez 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a jelenleg is hatályos, a kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 34/2012. (XII. 21.) önkormányzati 
rendelete - annak megalkotása óta eltelt idő alatt kiadott központi jogszabályokban foglaltaknak - 
jogalkotás szempontjából már nem felel meg, ezért szükségszerű annak felülvizsgálata, amelyet a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. § (1)-(2) bekezdésén túl, az 
önkormányzat hatályos SZMSZ-e 19. § (8) bekezdése ír elő a jogszabály előkészítésére kötelezett jegyző 
számára. 
Amennyiben nem alkotná meg rendeletét a képviselő-testület, egy-rész mulasztásban megnyilvánuló jogsértést 
követne el, másrészt kitenné magát a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és 
Felügyeleti Főosztálya felügyeleti intézkedése következményeinek.  
Meg kell változtatni a rendelet bevezető részét, (az általam e tárgyban kiadott előterjesztésben írtak miatt), ezért a 
Jat. 8. § (2) bekezdésében rögzített rendelkezésére tekintettel egy teljesen új rendelet alkotása indokolt a hatályos 
rendelet hatályon kívül helyezése mellett.   
Az önkormányzatok kéményseprő-ipari közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos közfeladatai jelentősen 
megváltoztak azáltal, hogy 2013. január 1. napján hatályba lépett a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
2012. évi XC. törvény (Kskt.), amely hatályon kívül helyezte az eddig e témakört szabályozó, a helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvényt. A Kskt. értelmében  2013. első napjától az 
Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti  feladat címzettje - az adott megye egész területére kiterjedően – a megyei székhely 
szerinti város önkormányzata (esetünkben: Szeged megyei jogú város önkormányzata).   
A Képviselő-testület 2013. november 29. napján tartott ülésén felülvizsgálta a jelenleg hatályos 
közszolgáltatási szerződést, amely mindenben igazodik  a Kskt. előírásaihoz.  
Továbbra is önkormányzati rendeletben kell szabályozni a közszolgáltatás díját, a közszolgáltatás igénybevételének 
részletes szabályait és a szolgáltató megnevezését. A Kskt. sokkal részletesebben szabályozza tárgykörben a feladat 
ellátását mint a korábbi vonatkozó törvény, így pl. rendelkezik az ingatlantulajdonos és az ingatlan használója 
feladatairól, a közszolgáltatást végző cég (vagy önkormányzati intézmény) szakmai felügyeletéről és feladatairól, definiálja a 
fogalom-meghatározásokat. 
A Jat. ide vonatkozó rendelkezése értelmében, a jogforrásokban szabályozott rendelkezéseket nem lehet 
önkormányzati rendeletben megismételni, sem szó-szerint, sem átfogalmazva, ezért az 1. § (2) bekezdése és a 4. § (1) 
bekezdése elhagyása elkerülhetetlen.  
Megváltozott az önkormányzati rendelet eddigi véleményezési rendje is, mivel a díj megállapítása véleményezési 
joga nem a fogyasztói érdekképviseleti szervet, hanem fogyasztóvédelmi hatóságot és a szakmai érdekképviseletet illeti meg. 
A Kskt. végrehajtási szabályait rögzítő Kormányrendelet és BM rendelet tartalma  is sok változást 
eredményezett a közszolgáltatás terén. 
 

R é s z l e t e s    I n d o k o l á s 
a Bevezető részhez 

 
A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat 
képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az 
önkormányzati rendelet megalkotására, (a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. 
§ (3) bekezdésében írtakat alkalmazva) származékos jogalkotói hatáskör feltüntetését, az önkormányzat feladatát 
meghatározó feladatköröket (az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, Magyarország önkormányzatairól szóló 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a 

  



kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 347/2012. (XII. 11.) Kormányrendelet 3. §-ában, a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet 
2. § és a 3. § (5) bekezdésében, a 1.-4. mellékletében foglalt feladatkörében eljárva, - az IRM rendelet 55. § (5) 
bekezdésében és az 58. § (1) bekezdésében írtakat betartva -, továbbá az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatában eljárásra jogosított Bizottságok - Ügyrendi, Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési, továbbá a Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőség és a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete (mint érdekképviselet) – véleményét foglalja 
magába. 

1. §-hoz 
 
A Közszolgáltató kiválasztásának módját, a kiválasztott Közszolgáltató megnevezését, megbízását és  működési területét 
foglalja magába akként, hogy a község egy kéményseprő-ipari körzetet alkotva, egész területére ad 
megbízást a pályázaton elnyert szakvállalkozás számára a közszolgáltatás végzésére. A pályáztatás feltételei 
egyértelműek, könnyű hozzáférést eredményez és hozzáférhetővé teszi a közszolgáltatási szerződésben 
foglalt feltételek megismerését. 

2. §-hoz 
 

A közszolgáltatás rendjét, igénybevételének módját és a közszolgáltatási szerződés létrejöttét tartalmazza akként, hogy 
külön megrendelés nélkül, a Közszolgáltató rendelkezésre állásának biztosításával keletkezteti a 
szerződéses jogviszonyt az ingatlan tulajdonosa és a Közszolgáltató között. Annak kezdő időpontját 
konkrétumhoz köti, a felhívás helyben szokásos módjának meghatározásával. 
 

3. §-hoz 
 

A közszolgáltató feladatait, jogosítványait, a közszolgáltatás rendjét, módját szabályozza le. 
 

4. §-hoz 
 

A közszolgáltatási díj megállapítása és a díjfizetés szabályait tartalmazza, megfelelve a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtására kiadott 347/2012. (XII. 11.) Kormányrendeletben foglalt 
díjtáblázat szerkezetének és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 
63/2012. (XII. 11.) BM rendeletben foglaltaknak, 1.-4. mellékletbe szedve a sormunka, a műszaki 
felülvizsgálat, a külön megrendelésre kötelező tevékenységek díjtételét és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, 
megrendelt vizsgálatok díjtételét. 

5. §-hoz 
 

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése 
időpontját. A rendelet-tervezet megismerhetősége a rendelet-tervezet hirdetményben való közzétételével 
biztosított volt,  a lakosság köréből javaslat nem érkezett.  A rendelet hatálybalépése napja 2014. január 1., 
amely elegendő az önkormányzati rendeletben foglaltak végrehajtására való felkészülésre, mivel a 
közszolgáltatási díj mértékében és az önkormányzati rendelet tartalmában változás nincs.  A rendelet az 
önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhető, a községi könyvtárban és a hivatalban 
megtekinthető, továbbá a havonta megjelenő helyi lapban, a Csanyi Hírmondóban kap jegyzői 
tájékoztatást a település lakossága az önkormányzati rendelet hatályba lépéséről. A záró rendelkezések (2) 
bekezdése rögzíti a rendelet 1. melléklete és 1. függeléke tartalmát.  A rendelet  hatályon kívül helyező 
rendelkezése a jogszabályszerkesztésről szóló hatályos jogszabály 119. §-ához igazodik akként, hogy 
tartalmazza a tárgykörben hatályban lévő önkormányzati rendelet mint hatályon kívül helyezendő jogszabályra 
való merev hivatkozást, annak időpontjára való utalás nélkül, a rendelet  (1) bekezdésében írt formátumban. 
A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, 
amely a rendelet kihirdetése időpontját az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatban meghatározott formátumban 
tartalmazza 
 
C s a n y t e l e k, 2013. december 10. 
 
 
          Kató Pálné jegyző 



     


