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Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladat átadásáról/átvállalásáról 
 
 
 

Amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 6720 Szeged, 
Széchenyi tér 10., adószám: 15735629-2-06, KSH szám: 15735629-8411-321-06) képviseletében: 
Dr. Botka László polgármester (továbbiakban: Feladatátadó),  
 
másrészről Csanytelek Község Önkormányzata (székhely: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., 
adószám: 15726748-2-06, KSH szám: 15726748-8411-321-06) képviseletében: Forgó Henrik 
polgármester (továbbiakban: Feladatátvevő) között, alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételekkel:  
 
 
 
1. Felek előzményként rögzítik, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása Csongrád 
megye területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a 
továbbiakban: Kstv.) 2. § a) pontja alapján a Feladatátadó kötelező feladata. A Kstv. 3. § (1) 
bekezdése lehetőséget biztosít, hogy a törvényben meghatározott feltételek mellett a Feladatátvevő 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását átvállalja, melynek részleteit jelen megállapodás 
tartalmazza. Csanytelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …………   határozatában 
rögzítette a feladatátvállalás tényét, ezáltal a közszolgáltatás folyamatosan biztosított. Ezen 
megállapodás jogfolytonossággal, az új jogszabályi környezetnek való megfelelés érdekében 
köttetik. 
 
2. Felek rögzítik, hogy Feladatátadó átadja, Feladatátvevő átveszi a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás ellátásának feladatát. A feladatátvétel-átadás a Felek részéről önkéntesen és 
térítésmentesen történik. 
 
3. Feladatátvevő a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását Csanytelek község közigazgatási 
területén 2014. január 01. napjától biztosítja. 
 
4.  A felek a megállapodást határozott időre kötik. Jelen megállapodás 2014. január 01. napjától 
………………. napjáig hatályos. 
 
5. Felek a közszolgáltatással összefüggő dokumentumokról, nyilvántartásokról nem rendelkeznek, 
tekintettel arra, hogy a közszolgáltatást már jelenleg is a Feladatátvevő biztosítja, így a 
dokumentumok, nyilvántartások Felek közötti átadása szükségtelen.  
 
6. Amennyiben Feladatátvevő a közszolgáltatás biztosításával e megállapodás időbeli hatálya alatt 
fel kíván hagyni, úgy azt kizárólag az adott év utolsó napjával teheti meg, feltéve, hogy erre 
vonatkozó kifejezett szándékáról legkésőbb az adott év június hó 30. napjáig a Feladatátadót 
értesíti.  
 
7. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges vitájukat elsődlegesen tárgyalásos 
úton rendezik, és csak annak eredménytelensége esetére választják a bírói utat. Jogvitáik 
rendezésére – perértéktől függően – a Szegedi Járásbíróság illetve a Szegedi Törvényszék 
illetékességét kötik ki.  



 
 
8. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kstv., a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény valamint a mindenkor 
hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.  
 
 
Felek jelen megállapodást – annak elolvasását és közös értelmezését követően –, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag, sajátkezűleg, alulírott helyen és napon aláírták. 
 
 
Szeged, 2014.  január 17. 
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Dr. Botka László  
polgármester 
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polgármester 

 
 

 


