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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

25/2009. (XI. 27.) Ökt rendelete

a kötelez  kéménysepr -ipari közszolgáltatás igénybevételér l

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelez  igénybevételér l
szóló  módosított  1995.  évi  XLII.  tv.  2.  §-a  4.  §-a  (5)  bekezdésében  és  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete e rendeletét, a kötelez  kéménysepr -ipari közszolgáltatás
szervezett és eredményes ellátása és igénybevételi rendje helyi szabályai megállapítására, a település közigazgatási
területén már használatban lév  tüzel berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény, annak tartozéka,

szaki felülvizsgálata, ellen rzése, tisztítása és szakvélemény adása feltételeinek Szolgáltató általi biztosítására, a
lakosság élet- és vagyonvédelme érdekeit szem el tt tartva, alkotja meg.

A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet
a) területi hatálya: Csanytelek község bel- és külterületét magában foglaló közigazgatási területére terjed ki, amely

egyben a közszolgáltató m ködési körzetének területe,
b) személyi hatálya: a település valamennyi lakás és/vagy más helyiség tulajdonosára, használójára (továbbiakban:

tulajdonos) kiterjed, függetlenül attól, hogy természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez  szervezet a tulajdonos,

c) tárgyi hatálya: a kötelez  kéménysepr -ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendeletben
(továbbiakban: BM rendelet) meghatározott kéménytípusokra terjed ki.

(2) Nem terjed ki a közszolgáltatás arra a kéményre, amely használaton kívül áll, amelynek beköt nyílásait és
tisztítónyílásait befalazták, vagy vonatkozó el írásnak megfelel en lezárták és a kéménytisztítás helyét jól látható
módon megjelölték.

II. FEJEZET

ÉRTELMEZ  RENDELKEZÉSEK

3. §

 E rendelet alkalmazásában:
a) a hirdetmény közzétételének helyben szokásos módja:

aa) a Polgármesteri Hivatal (Csanytelek, Volentér János tér 2.) hirdet tábláján való kifüggesztéssel,
ab) plakát, szórólap formájában forgalmas, lakosság által s n látogatott helyen való kihelyezéssel,
ac) írott, vagy /és elektronikus sajtó, a Csanyi Hírmondó, www.csanytelek.hu honlap igénybevételével,

b) lakosság által s n látogatott hely:
ba)   a településen lév  élelmiszerboltok,
bb)   a településen m köd  vendéglátóhelyek,
bc)   egyéb kereskedelmi egységek a település közigazgatási területén belül,

c) közszolgáltató: a község közigazgatási területén belül, a rendelet hatálya alá tartozó kéménysepréssel
kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére (a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint lefolytatott
nyilvános pályázati eljárás alapján) kizárólagos jogot szerzett szakvállalkozás, amely e rendelet mellékletében
meghatározott díjtétel szerint látja el feladatát,

d) közszolgáltatási díj: a tulajdonos által a szolgáltatónak fizetend , a testület által jelen rendeletben megállapított
díj, amelynél magasabbat a szolgáltató nem érvényesíthet.

http://www.csanytelek.hu/
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III. FEJEZET

A közszolgáltató kiválasztása

A szolgáltató megnevezése, megbízása

4. §

(1) A helyi kötelez  közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység ellátására, a Képvisel - testület általi Szolgáltató
kiválasztására nyilvános pályázatot hirdet meg.

(2) A pályázatra vonatkozó hirdetményt az önkormányzat polgármesteri hivatala hirdet tábláján való kifüggesztéssel
és megyei napilapban, továbbá az önkormányzat honlapján elektronikus úton való közzétételével nyilvánosságra
kell hozni, közzé kell tenni.

(3) A kéménysepr -ipari közszolgáltatási tevékenység ellátására a vonatkozó hatályos jogszabály szerint lefolytatott
pályázati (esetleg közbeszerzési) eljárás alapján jogot szerzett és az önkormányzattal közszolgáltatási szerz dést
kötött szakvállalkozás jogosult.

(4) A Képvisel - testület a kéménysepr -ipari kötelez  közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) ellátásával a
CSOMIFÜST  Csongrád  Megyei  Füstfaragó  Takarító  Tisztító  Kft.-t  (Szeged,  Nemestakács  u.  36.  sz.)  -
továbbiakban: Szolgáltató- szakvállalkozásként bízta meg, jelen rendelet függelékét képez  közszolgáltatási
szerz désben foglaltak szerint, 2007. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig terjed  id re.

IV. FEJEZET

A közszolgáltatás rendje, igénybe vételének módja

A szolgáltatási szerz dés létrejötte

5. §

(1) A közszolgáltatás Szolgáltató közszolgáltatói tevékenysége felajánlásával jön létre, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állás igazolásával, külön megrendelés nélkül.

(2) Az (1)  bekezdésben meghatározott  jogviszony  kezd  id pontja  az  a  nap,  amikor  a  Szolgáltató  a  tulajdonost  a
közszolgáltatás teljesítésének megkezdésér l és lényeges feltételeir l írásban értesítette, illetve felhívása
közzététele útján tájékoztatta, e rendelet 7. §-a szerint.

A tulajdonos jogai, kötelezettségei

6. §

(1) A tulajdonos köteles:
a) a BM rendelet 18. §-ában foglaltak maradéktalan végrehajtására,
b) a Szolgáltató költségei megtérítésére, amennyiben a Szolgáltató a számára el írt, tulajdonos értesítésére

vonatkozó kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, de a közszolgáltatás elvégzésében a tulajdonos
megakadályozta  vagy a közszolgáltatás ellátása feltételeit a Szolgáltató számára nem biztosítja.

(2) A tulajdonos a Szolgáltató közszolgáltatói tevékenységére, és/vagy számlázására vonatkozó panaszát, a
Szolgáltatónál írásban, vagy szóban teheti meg, melyre a Szolgáltató köteles 22 munkanapon belül írásban
érdemi választ adni.

(3) A közszolgáltatás elvégzését a Szolgáltató által kiállított bizonylaton a tulajdonos (vagy megbízottja) sajátkez
aláírásával igazolja.

A Szolgáltató feladatai, jogosítványai

7. §

A Szolgáltató a közszolgáltatást az ingatlan tulajdonosok el zetes, írásbeli, helyben szokásos módon közzétett, illetve
névre szóló értesítése alapján végzi.
A kiértesítés módja:

a) az els  kiértesítés történhet írásban hirdetmény útján, a helyben szokásos módon,
b) az els  kiértesítés eredménytelensége esetén, a második kiértesítést a Szolgáltató a tulajdonos számára

írásban köteles kiküldeni, a szolgáltatás megkezdése el tt legalább 8 munkanappal, névre szólóan, hitelt
érdeml en, bizonyítható módon.

V. FEJEZET

Díjmegállapítás, díjfizetés szabályai
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8. §

(1) A közszolgáltatás igénybevételéért a tulajdonos e rendelet melléklete szerinti díjat köteles fizetni, a
közszolgáltatás elvégzése általa való igazolása után, a Szolgáltató által meghatározott id pontban.

(2) A Szolgáltatónak a mindenkor érvényes díjakról –a tevékenység feltüntetésével- díjjegyzéket kell készítenie.
(3) A közszolgáltatás díjának megállapítása (a Szolgáltató javaslata figyelembevételével) naptári évre történik. Annak

felülvizsgálatára a Szolgáltató, ill. az önkormányzat képvisel - testülete kezdeményezésére kerülhet sor, a
közszolgáltatási szerz dés fennállása alatt, id beli megkötés nélkül.

(4) A közszolgáltatási tevékenysége körében végzett ellen rzési, tisztítási, és m szaki felülvizsgálati munkák díját
a) lakó- és közösségi épületek esetében, az épület tulajdonosának,
b) üzemi tüzel berendezéssel kapcsolatban, az üzemeltet nek,
c) minden egyéb tevékenység esetén, a megrendel nek

        kell készpénzben (forintban) megfizetnie, a munka elvégzését követ en, a Szolgáltató által   benyújtott számla
alapján, az általa meghatározott módon és helyszínen.

(5) A Szolgáltató, (vagy megbízottja) által a közszolgáltatási díjról kiállított számlát, a közszolgáltatást igénybe vev
10 napon belül köteles a Szolgáltató számára kiegyenlíteni.

(6) A Szolgáltató (vagy megbízottja) írásban szólítja fel a tulajdonost a díjhátralék, valamint annak kamata
megfizetésére.

(7) Ha a közszolgáltatás elmaradása bizonyítottan a Szolgáltató mulasztásából adódik, akkor az el nem végzett
közszolgáltatásért a Szolgáltató erre az id szakra díjat nem szedhet be.

(8) A közszolgáltatói díj megfizetése nem mentesíti a tulajdonost  a közszolgáltatás elvégzésének t rése alól.
(9) Az év közben használatba vett kéményeknél a melléklet szerinti alapdíj id arányos részét kell a tulajdonosnak

közszolgáltatási díjként megfizetnie.
(10) Az a tulajdonos, aki e rendeletben megállapított közszolgáltatási díjat nem képes öner l megfizetni (anyagi,

szociális okok miatt) és megfelel az önkormányzat szociális ellátásairól szóló helyi hatályos rendeletében foglalt
jogosító feltételeknek, a közszolgáltatási díj kiegyenlítéséhez a fenti rendeletben meghatározott
formanyomtatványon támogatást igényelhet.

VI. FEJEZET

Jogkövetkezmények szabályozása

9. §

Szabálysértést követ el, aki: e rendelet 6.  §-a (1) bekezdése a) pontjában foglaltaknak nem tesz eleget,  és a Szolgáltató
ismételt írásos szabályszer  értesítése ellenére a közszolgáltatás elvégzését akadályozza, illetve annak végrehajtásához
szükséges feltételeket nem biztosítja, a Szolgáltató felhívása ellenére az általa feltárt szabálytalanságot(okat) a
megadott határid ig nem, vagy nem annak megfelel en végez, vagy végeztet el, önkormányzati rendelet megszegése címén
lefolytatott szabálysértési eljárás keretében vele szemben 30.000.-Ft-ig terjed  pénzbírság szabható ki.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidej leg a kötelez  kéménysepr -ipari közszolgáltatás
igénybevételér l szóló 10/2008. (XI. 28.) Ökt rendelet, annak melléklete hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. melléklete: a kötelez  kéménysepr -ipari közszolgáltatás díja tételeit, 1. függeléke: a
közszolgáltatási szerz dést tartalmazza.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos BM rendelet és a vonatkozó mindenkori
hatályos jogszabályban foglaltak az irányadók.

(4) A rendelet a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon
érhet  el.

Forgó Henrik Kató Pálné
Polgármester   jegyz

Záradék:
A rendelet kihirdetése:  2009. november 27.
Záradék: A rendelet a vonatkozó hatályos központi jogszabályokban foglaltaknak megfelel.

Kató Pálné
  jegyz

http://www.csanytelek.hu/
http://www.kozadattar.hu/
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1.melléklet a  25/2009.(XI. 27.) Ökt rendelethez

 A kötelez  kéménysepr - ipari közszolgáltatás díjai
 2010. 01. 01. – 2010. 12. 31.

1. Egyedi kémény gáz üzem  tüzel  berendezéssel, ellen rzés, tisztítás: 1028,- Ft/db/év

2. Egyedi kémény vegyes, olaj - tüzel  berendezéssel ellen rzés, tisztítás 1307,- Ft/db/év

3. Központi kémény gáz üzem  tüzel  berendezéssel 5 m-ig 1034,- Ft/db/év

Központi kémény gáz üzem  tüzel  berendezéssel 5 m-t l 2060,- Ft/db/év

4. Központi kémény vegyes, olaj - tüzel  berendezéssel 10 m-ig 3249,- Ft/db/év

Központi kémény vegyes, olaj - tüzel  berendezéssel 10 m-t l 4806,- Ft/db/év

5 Gy jt  kémény gáz üzem  tüzel  berendezéssel Nincs

6. Gy jt  kémény vegyes, olaj - tüzel  berendezéssel Nincs

7. Túlnyomásos rendszer  füstgázberendezés m szeres tömörségvizsgálata: 2662,- Ft/db/év

8. LAS Gy jt  kémény m szeres tömörségvizsgálata 2662,- kész.db/év

9. Tartalék kémény   343,- Ft/db/év

10. Nem folyamatos tartózkodás céljára használt épületek kéményei, közületnek

9.. Újonnan épített, javított, újra használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá es

kémények m szaki felülvizsgálata
5492,- Ft/db

10. Gázfogyasztó készülékek bekötésével kapcsolatos szakvélemény, a kémény

terhelhet ségének megállapításával
5492,- Ft/db

11. Négyévente esedékes m szaki felülvizsgálat (füst - nyomáspróba)

12. Kémények eltakarás el tti vizsgálata szakvéleményezéssel 1307,- Ft/db

13. Építéssel kapcsolatos szakvélemény, tervfelülvizsgálat 1307,- Ft/db

1.) A közszolgáltatás díjtételei a közszolgáltató egyszeri kiszállási költségét is tartalmazzák.
2.) A közszolgáltatási díjak az Áfát nem tartalmazzák.
3.) A közszolgáltatási díjtételekben nem szerepel  munkálatok díját a közszolgáltató egyedi árképzés szerint számlázhatja

ki.
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1. függelék a 25/2009. (XI. 27.) Ökt rendeletéhez

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

amely létrejött egyrészr l: a CSOMIFÜST Csongrád Megyei Füstfaragó Takarító Tisztító Kft. (Szeged,
Nemestakács u. 36. sz.) képviseletében: Miklósi Endre ügyvezet  igazgató (továbbiakban: szolgáltató), másrészr l:
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete (továbbiakban: önkormányzat) képviseletében: Forgó
Henrik polgármester között az alábbi feltételekkel:

1) Az önkormányzat közigazgatási területére kiterjed en a kéménysepr -ipari közszolgáltatás végzésével 2007.
január 1-t l 2010. december 31-ig a CSOMIFÜST Csongrád Megyei Füstfaragó Takarító Tisztító Kft-t (Szeged,
Nemestakács u. 36. sz.) bízza meg mint szolgáltatót.

2) A szolgáltató vállalja Csanytelek közigazgatási területén a már használatban lév  tüzel berendezések
égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény, annak tartozéka m szaki felülvizsgálatát, ellen rzését, tisztítását
és szakvélemény adását.

3) A szolgáltató közszolgáltatási tevékenysége során jogosult (megfelel  szakképesítéssel rendelkez ) teljesít i
segít t igénybe venni. A szolgáltató a teljesít i segít  tevékenységéért úgy felel, mint a saját tevékenységéért.

4) A szolgáltató biztosítja a közszolgáltatás zavartalan m ködéséhez szükséges vonatkozó szakmai szabályoknak
megfelel  m szaki felszereltséget, személyi és tárgyi feltételeket.

5) A szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységet köteles az önkormányzat vonatkozó rendeletében maradéktalan
betartásával, annak megfelel  díjtétele alkalmazásával végezni.

6) A szolgáltató vállalja a vonatkozó jogszabályban rögzített szolgáltatás teljesítésével összefügg  nyilvántartási
adminisztrációs rendszer m ködtetését. Vállalja továbbá, hogy a közszolgáltatást igénybevev  fogyasztók
számára könnyen hozzáférhet  tájékoztatást biztosít.

7) A szolgáltató a közszolgáltatást igénybevev  fogyasztói panaszok, észrevételek kivizsgálására, ill. a panaszt tev
fogyasztók számára a panasz beérkezését l számított 10 munkanapon belül köteles írásban érdemi választ adni.

8) Szerz  felek megállapodnak abban, hogy jelen közszolgáltatási szerz dést

a) az önkormányzat felmondhatja, ha:
aa) a szolgáltató (a közszolgáltatás ellátása alatt) a tevékenység ellátására vonatkozó hatályos

jogszabályokat, vagy hatósági eljárásokat súlyosan megsértette, a jogsértés tényét az illetékes
bíróság, vagy hatóság joger sen megállapította,

ab) a szolgáltató jelen közszolgáltatási szerz dést, ill. vonatkozó tárgyi rendeletben   foglaltakat
neki felróhatóan súlyosan megsértette.

b) a szolgáltató felmondhatja, ha:
az önkormányzat akadályozza a szolgáltató általi közszolgáltatói tevékenység végzését, mellyel a
szolgáltatónak kárt okoz.

9) A szolgáltató tudomásul veszi, hogy közszolgáltatási tevékenységét, e szerz désben foglaltak betartását az
önkormányzat jegyz je jogosult ellen rizni és a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezni.

10) A szerz  felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató köteles az általa végzett közszolgáltatási
tevékenységér l 2010. november hónapban a Képvisel -testület el tt (a jegyz  felkérése alapján, az általa
megjelölt id pontban) költségelemzéssel tájékoztatás adására, ill. jogosult a közszolgáltatási díjtételek módosítása
kezdeményezésére (gazdaságossági számítás alapján) költségelemzés benyújtásával.

11) A szerz  felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatási szerz dés – annak érvénye alatti - felmondása
mindkét fél részér l írásban történhet, a felmondás ideje: a közlést l számított 3 hónap.

12) A szerz  felek rögzítik továbbá, hogy a közszolgáltatási tevékenység végzéséb l ered  vita esetén a felek
békés úton, megbeszéléssel igyekeznek a vitás kérdéseket rendezni.  Amennyiben erre a felek a megromlott
kapcsolat miatt nem hajlandók, úgy a vita peres úton történ  rendezése érdekében a Csongrád Városi Bíróság
illetékességét kötik ki.

13) Jelen közszolgáltatási szerz désben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a vonatkozó hatályos
központi jogszabályok, valamint az önkormányzat tárgyi rendeletében foglaltak az irányadóak.
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14) A szerz  felek jelen szerz dést annak hangos felolvasása, értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyez t, helybenhagyólag írják alá.

15) A közszolgáltatási szerz dés 2 eredeti példányban készült, melyb l 1 példány a szolgáltató, 1 eredeti példány
pedig az önkormányzat példánya.

Csanytelek, 2009. ……………..

            ………………………………………            ………………………………………
            Forgó Henrik polgármester Miklós Endre ügyvezet  igazgató
            önkormányzat képviseletében CSOMIFÜST Kft. képviseletében

Ellenjegyz : …………………………………………………..
                                                                                              Kató Pálné jegyz
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