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86-3/2014. 
E l ő t e r j e s z t é s 

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. januári ülésére 
 
Tárgy:  a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező önkormányzati közfeladata megszervezése átvállalására megállapodás kötése jóváhagyása 
  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja a településüzemeltetés keretében szerepelteti a 
tárgyi feladatot. A hatályos kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a 
továbbiakban:  Kskt.) értelmében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező önkormányzati feladat maradt, de 
annak eredeti címzettje megváltozott, mivel a tárgyi közszolgáltatás biztosításának megszervezéséért a 
megyei önkormányzat volt felelős, de a Kskt. 2013. január 1. napjával való hatályba lépésétől tőle önként 
vállalt  feladatként veheti át azt az adott község önkormányzata  képviselő-testülete az adott településre 
vonatkozóan. 
A Kskt. 2. § a) pontja értelmében a tárgyi feladat eredeti címzettje 2013. január 1. napjától az egész megyére 
kiterjedően a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata, tehát településünkre vonatkoztatva ez Szeged 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, amely (az érintett települések nyilatkozatai alapján) 25 település 
közigazgatási területén kötelező feladataként 2014. január 1. napjától biztosítja a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás ellátását. 
Településünk esetében közismert tény, hogy a tárgyi közszolgáltatás végzésével a Csomifüst Plusz Kft-t 
bízta meg a Képviselő-testület, mely megbízás 2015. december 31. napjáig szól akkor, ha az érvényes 
vonatkozó Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak mindkét fél által maradéktalanul teljesülnek, tehát a 
Képviselő-testület szerződéssel kötve van, melynek felmondására valós ok nincs, így annak tartama a 
határozott idő leteltéig hatályos, tekintettel a Kskt. 15. § (3) bekezdésében írtakra is. 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Képviselő-testület    78/2013. (XI. 29.) Ökt határozatával jóváhagyta a 
vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés módosítását (és egységes szerkezetben kiadta azt) annak érdekében, 
hogy az mindenben megfeleljen a Kskt. rendelkezéseinek, mellyel határidőn belül (a Kskt. 2013. január 1. 
napjával való hatályába lépését követő 1 éven belül) eleget tett a Kskt. 15. § (2) bekezdésében írt 
kötelezettségének, ezzel elhárult a (4) bekezdés szerinti eljárásrend, miszerint ha nem módosítják a 
szerződő felek a közszolgáltatási szerződést a fent írtak szerint, akkor a feladatot elláttató önkormányzat 
jogutódjaként a feladat eredeti címzettje lenne a feladatot elláttató.  
A Kskt. 3. § (1) bekezdés a) pontjának értelmében a közszolgáltatási feladatot önként vállaló 
önkormányzatok a vállalás időpontját megelőző legalább hat hónappal korábban kötelesek az átvállalásról 
dönteni, és erről haladéktalanul értesíteni a feladat eredeti címzettjét, amely esetünkben megtörtént. 
Ugyanezen bekezdés b) pontja kimondja, hogy  a tárgyi közszolgáltatás átvállalásáról a közszolgáltatást önként 
vállaló önkormányzat és a feladat eredeti címzettje írásbeli megállapodást köt. 
A Kskt. 4. § (1) bekezdése a)-e) pontjában szabályozza a megállapodás tartalmát, miszerint annak rögzítenie 
kell a közszolgáltatással érintett területet, a feladat vállalásának időpontját (2014. január 1.) a megállapodás 
legrövidebb időtartamát, amely nem lehet rövidebb mint 5 év (2020. december 31.), a közszolgáltatás 
felhagyásának feltételeit. 
Ezen előterjesztéshez csatolt megállapodás a Kskt. fent írt előírásainak megfelel, ezért kezdeményezzük 
annak hatálya 2020. december 31. napjáig való kiterjesztését.   
A megállapodásra kötelezett feladatot átvállaló önkormányzatoktól beérkezett észrevételek, javaslatok 
figyelembe vételével készült el a végleges, ezen előterjesztéshez csatolt megállapodás-tervezet a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladat átadás - átvállalásáról, melyet Szeged Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 525/2013. (XII.20.) Kgy.  határozatával  hagyott jóvá. 
 
Tekintettel arra, hogy Csanytelek Község Önkormányzata közigazgatási területén a Képviselő-
testület jelenleg is önállóan (Közszolgáltatási szerződésben foglaltak  és vonatkozó hatályos 
önkormányzati rendelet szerint) láttatja el a tárgyi feladatot, ezért a Kskt.-ben előírt határidőt nem 
kellett alkalmazni, tehát a Képviselő-testület a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását nem bízza, 
nem bízhatja a feladat eredeti címzettjére, azaz Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára,  
mivel a közszolgáltatás biztosításának megszervezését önként vállalta a 2015. december 31. 
napjáig érvényes Közszolgáltatási szerződés szerint. 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Indítványozzuk tárgyi előterjesztésben, határozati javaslatában és a csatolt megállapodás-tervezetben 
foglaltak megvitatását és annak változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2014. január 10. 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
…../2014. (I. 17.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező önkormányzati közfeladata megszervezése átvállalására megállapodás kötése jóváhagyása 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és változtatás nélkül 
elfogadta a Polgármester és a Jegyző közös tárgyi írásos előterjesztésében foglaltakat és jóváhagyja 
ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás feladata átadásáról – 
átvállalásáról szóló megállapodást, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 
3. § (1) bekezdés b) pontjában arra jogosítottként, a 13. § (3) bekezdése szerint a tárgyban 
önkormányzati rendelet alkotására felhatalmazottként, a 15. § (2) bekezdésében írt közszolgáltatási 
szerződést felülvizsgáló szervként eljárva, hatályos vonatkozó jogszabályba rögzítetten biztosítja 
az önként vállalt közszolgáltatási feladat végzését (a szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi 
és gazdasági feltételeknek eleget tevő) szakvállalkozással kötött közszolgáltatási szerződésben 
foglaltak teljesítése által, megfelelve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti közfeladat ellátási kötelezettségnek. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat tárgyi feladat átadás – átvételére irányuló, 
- a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által 525/2013. (XII. 20.) Kgy. határozattal jóváhagyott – 
megállapodás képviselő-testület nevében való aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 

Végrehajtás határideje:   azonnal 
Végrehajtásért felelős:    Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje:   a megállapodás aláírását követő soros testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Dr. Botka László úr, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
 


