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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 
 

24/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 
 

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás  igénybevételéről 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében szabályozott származékos jogalkotási hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. 
§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
szóló 1995. évi XLII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület  
által adott véleményt figyelembe véve, továbbá az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
 

1. A Közszolgáltató kiválasztása, megnevezése, megbízása, működési területe 
 

1. § 
 

(1)  A község közigazgatási területe 1 kéményseprő körzetének működési területére a kötelező kéményseprő-ipari  
közszolgáltatás végzésére irányuló nyilvános pályázati kiírás meghirdetése a helyben szokásos módon: 
a)  az önkormányzat hivatala (Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, 
b)  a Csanyi Hírmondó, mint papír alapú írott és 
c)  az önkormányzat www.csanytelek.hu honlapján elektronikus úton 
való közzétételével nyilvánosságra kell hozni. (Az a)-c) pont együtt a továbbiakban: helyben szokásos mód).     

(2) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzésére a lefolytatott pályázati, vagy 
közbeszerzési  eljárás alapján jogot szerzett és az önkormányzat képviselőjével közszolgáltatási szerződést kötött 
szakvállalkozás jogosult. 

(3) A képviselő-testület a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) ellátásával 
a CSOMIFÜST PLUSZ KFT szakvállalkozást  (továbbiakban: Közszolgáltató) bízta meg (az 1. 
függelékként csatolt) közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, 2011. január 1. napjától 2015. 
december 31. napjáig terjedő időre, az egy kéményseprő körzetet lefedő működési területre. 

 
A közszolgáltatás rendje, igénybevételének módja 

 
2. A közszolgáltatási szerződés létrejötte 

 
2. § 

 
(1) A közszolgáltatási szerződés a Közszolgáltató közszolgáltatói tevékenységének a tulajdonos számára való 

felajánlásával, a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állás igazolásával jön létre, külön 
megrendelés nélkül. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogviszony kezdő időpontja az a nap, amikor a Közszolgáltató a 
közszolgáltatást igénybevevő tulajdonost a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és az igénybe vétel 
lényeges feltételeiről írásban értesítette,  felhívás közzétételével az érintetteket a helyben szokásos módon 
tájékoztatta. 

 
 



 
3. A Közszolgáltató feladatai, jogosítványai, a közszolgáltatás rendje, módja 

 
3. § 

 
(1)  A Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevevő  ingatlanok tulajdonosai számára általa előzetesen, írásban 

a helyben szokásos módon közzétett, továbbá névre szóló értesítés kiküldése után kezdheti meg 
közszolgáltatói tevékenységének végzését.   

(2)  A Közszolgáltató által a közszolgáltatásban érintett ingatlan tulajdonosa számára a közszolgáltatás igénybe 
vételére vonatkozó első kiértesítés eredménytelensége esetén, a Közszolgáltató a  közszolgáltatás 
megkezdése előtt 8 nappal, hitelt érdemlő módon való második  kiértesítés után kezdheti meg 
közszolgáltatói tevékenységét. 

 
4. A közszolgáltatást  igénybe vevő jogai és kötelezettségei 

 
4. § 

 
(1) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonosa (továbbiakban: tulajdonos)  köteles a Közszolgáltató 

költségei megtérítésére az 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerint akkor, ha a Közszolgáltató a számára előírt 
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.  

(2) A közszolgáltatás megtörténtét a Közszolgáltató által kiállított bizonylaton a tulajdonos (vagy megbízottja) 
sajátkezű aláírásával igazolja, amely jogalapot jelent a Közszolgáltató számára a közszolgáltatás díjtételének 
érvényesítésére.  

(3) A tulajdonosnak jogában áll a Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére, vagy számlázására vonatkozó 
panaszát a Közszolgáltatónál írásban, vagy szóban előterjeszteni, melyre a Közszolgáltató köteles 15 napon 
belül a panaszt-tevő számára írásban érdemi választ adni és a szükséges intézkedést megtenni. 

 
II. Fejezet 

 
5. A közszolgáltatás díja megállapítása és a díjfizetés szabályai 

 
5. § 

 
(1) A közszolgáltatás díjának a képviselő-testület általi megállapítása (a Közszolgáltató éves költségelemzése és 

díjtételre tett javaslata alapján) naptári évre történik. A díjtétel felülvizsgálatára a közszolgáltatási szerződés 
fennállása alatt a Közszolgáltató, vagy a képviselő-testület kezdeményezésére kerülhet sor az adott évi 
közszolgáltatás költségelemzése Közszolgáltató általi beterjesztésekor.  

(2) E rendeletben megállapított közszolgáltatási díjtételekben nem szereplő munkálatok díjának összegét a 
Közszolgáltató egyedi árképzéssel állapíthatja meg. 

(3) A Közszolgáltatónak az érvényes díjak  (általános forgalmi adó  nélküli)  összegéről a tevékenység 
feltüntetésével díjjegyzéket kell készítenie, amely a közszolgáltatás végzésével járó egyszeri kiszállás költségét 
is tartalmazza.  

(4) A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége keretében végzett ellenőrzési, tisztítási és műszaki 
felülvizsgálati munkák díjtételeinek összegét 
a)  lakó- és közösségi épületek esetében az épület tulajdonosának, 
b)  üzemi tüzelőberendezések  esetében az üzemeltetőnek, 
c)  minden egyéb közszolgáltatási tevékenység esetén a megrendelőnek 
készpénzben (forintban) a közszolgáltatás bizonyított elvégzését követően, a Közszolgáltató által kiállított és a 
címzett által igazoltan átvétett számla alapján, a számla átvételétől  számított 10 napon belül kell kiegyenlíteni. 

(5) Amennyiben a közszolgáltatást bizonyítottan igénybe vevő tulajdonos a közszolgáltatási díjat a 
Közszolgáltató által megadott határidőre teljes összegében nem egyenlíti ki, úgy a Közszolgáltató (vagy 
megbízottja) jogosult a tulajdonost írásban felszólítani (konkrét határnap megjelölésével)  a közszolgáltatási 
díj kamataival terhelt hátralékának  megfizetésére, annak határidőben való teljesítése elmulasztása 
jogkövetkezményeire való figyelmeztetés mellett.  

 
 



(6)  Ha a közszolgáltatás elmaradása bizonyítottan a Közszolgáltató mulasztására vezethető vissza, úgy az el    
nem végzett közszolgáltatásért a Közszolgáltató díjat nem számíthat fel és nem szedhet be. 

(7)  A közszolgáltatási díj megfizetése nem mentesíti a tulajdonost a közszolgáltatási tevékenység végzésének 
tűrése alól. 

(8)  A tulajdonos által év közben használatba vett kémények esetében a melléklet szerinti alapdíj időarányos 
részét számlázhatja ki a Közszolgáltató és fizeti a tulajdonos közszolgáltatási díjként a (4)-(5) bekezdésben 
foglaltak alkalmazásával.  

(9)  Az a tulajdonos, aki a számára megállapított közszolgáltatási díjat nem képes anyagi, jövedelmi, szociális 
helyzete miatt önerőből megfizetni és megfelel az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendeletébe rögzített jogosító feltételeknek, úgy a közszolgáltatási díj kiegyenlítéséhez 
támogatást igényelhet a település polgármesterétől átmeneti segély, vagy lakásfenntartási támogatás iránti 
kérelem adott formanyomtatványon való benyújtásával. 

 
III. Fejezet 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
6. Hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezések 

 
6. § 

 
(1) E rendelet 2011. december 1-jén lép  hatályba. 
(2) E rendelet  

a)  1. melléklete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételeit, 
b)  1. függeléke a Közszolgáltató és az önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződést 
tartalmazza. 

(3) Hatályát veszti a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 11/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet. 

 
   
 
  Forgó Henrik                                                                          Kató Pálné 
  polgármester                                                                                jegyző 
 
 
Záradék: 
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetése: 2011. év november  hónap 18. nap. 
 
 
              Kató Pálné 
                  jegyző 



 
 
   1.  melléklet a 24/2011. (XI. 18.)  önkormányzati rendelethez 

 
 
 

 
 

Sor-

szám 

A B 

 
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évi 

nettó díjtételei 
 

Összege 

1. Egyedi kémény gáz üzemű tüzelő berendezéssel, ellenőrzés, tisztítása  840,-Ft/db/év 

2. Egyedi kémény vegyes, olaj - tüzelő berendezéssel ellenőrzés, tisztítása 1.000,-Ft/db/év 

3. Központi kémény gáz üzemű tüzelő berendezéssel   300,-Ft/fm/év 

4. Központi kémény vegyes, olaj - tüzelő berendezéssel   450,-Ft/fm/év 

5. Túlnyomásos rendszerű füstgázberendezés műszeres tömörségvizsgálata 2.450,-Ft/db/év 

6. LAS Gyűjtő kémény műszeres tömörségvizsgálata készülékenként 2.450,-Ft db/év 

7. Tartalék kémény vizsgálata   275,-Ft/db/év 

8. Újonnan épített, javított, újra használatba vett felülvizsgálati 

kötelezettség alá eső kémények műszaki felülvizsgálata 
4.850,-Ft/db 

9. Gázfogyasztó készülékek bekötésével kapcsolatos szakvélemény, a 

kémény terhelhetőségének megállapításával 
4.850,-Ft/db 

10. Négyévente esedékes műszaki felülvizsgálat (füst - nyomáspróba)    150,-Ft/db 

11. Kémények eltakarás előtti vizsgálata szakvéleményezéssel 1.100,-Ft/db 

12. Építéssel kapcsolatos szakvélemény, tervfelülvizsgálat 1.100,-Ft/db 

 



1.  függelék a 24/2011. (XI. 18.)   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: a CSOMIFÜST PLUSZ Kft Szeged, Nemestakács u. 36. (továbbiakban: 
Közszolgáltató), másrészről: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: 
önkormányzat) képviseletében: Forgó Henrik polgármester között az alábbi feltételekkel: 
 
1) Az önkormányzat közigazgatási területére kiterjedően a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésével 2011. 

január 1-től 2015. december 31-ig CSOMIFÜST PLUSZ Kft-t bízza meg mint Közszolgáltatót. 
 
2) A Közszolgáltató vállalja Csanytelek község közigazgatási területén a már használatban lévő tüzelőberendezések 

égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény, annak tartozéka műszaki felülvizsgálatát, ellenőrzését, tisztítását 
és szakvélemény adását. 

 
3) 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. 

 
4) A Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás zavartalan működéséhez szükséges vonatkozó szakmai 

szabályoknak megfelelő műszaki felszereltséget, személyi és tárgyi feltételeket. 
 
5) A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységet köteles az önkormányzat vonatkozó rendeletében foglaltak 

maradéktalan betartásával, annak megfelelő díjtétele alkalmazásával a szakma szabályai szerint végezni. 
 
6) A Közszolgáltató vállalja a vonatkozó jogszabályban rögzített közszolgáltatás teljesítésével összefüggő 

nyilvántartási adminisztrációs rendszer működtetését. Vállalja továbbá, hogy a közszolgáltatást igénybevevő 
tulajdonosok (fogyasztók) számára könnyen hozzáférhető tájékoztatást biztosít. 

 
7) A Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevevő fogyasztói panaszok, észrevételek kivizsgálására, ill. a panaszt 

tevő tulajdonosok számára a panasz beérkezésétől számított 10 munkanapon belül köteles írásban érdemi választ 
adni. 

 
8) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen közszolgáltatási szerződést 
 

a) az önkormányzat képviselő-testülete felmondhatja, ha: 
aa) a Közszolgáltató (a közszolgáltatás ellátása alatt) a tevékenység ellátására vonatkozó 

hatályos jogszabályokat, vagy hatósági eljárásokat súlyosan megsértette, a jogsértés tényét 
az illetékes bíróság, vagy hatóság jogerősen megállapította, 
 

ab) a Közszolgáltató jelen közszolgáltatási szerződést, ill. vonatkozó tárgyi rendeletben   
foglaltakat neki felróhatóan súlyosan megsértette, 

 
b) a Közszolgáltató felmondhatja, ha: 

az önkormányzat akadályozza a Közszolgáltató általi közszolgáltatói tevékenység végzését, 
mellyel a Közszolgáltatónak kárt okoz. 

 
9) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatási szerződés felmondása mindkét fél részéről a 

másik fél felé írásban történhet. A felmondás ideje: a közléstől számított 3 hónap. 
 
10) A Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy közszolgáltatási tevékenységét, e szerződésben foglaltak betartását az 

önkormányzat jegyzője jogosult ellenőrizni és a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezni. 
 
11) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltató köteles az általa végzett közszolgáltatási 

tevékenységéről a közszolgáltatási szerződés fennállása alatt miden év november hónapban a képviselő-testület 
előtt (a jegyző felkérése alapján, az általa megjelölt időpontban) költségelemzéssel tájékoztatás adására, ill. 
jogosult a közszolgáltatási díjtételek módosítása kezdeményezésére (gazdaságossági számítás alapján). Első ízben 
díjtétel emelésére (a 2012. évre előirányzott infláció mértékéig terjedően) 2012. novemberében tehet javaslatot a 
Közszolgáltató  költségelemzés benyújtásával. 

 



12) A szerződő felek rögzítik, hogy a közszolgáltatási tevékenység végzéséből eredő 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 történő rendezése érdekében a Csongrád Városi Bíróság illetékességét 
kötik ki. 

 
13) Jelen közszolgáltatási szerződésben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a vonatkozó hatályos 

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

megegyezőt, helyben- hagyólag írják alá. 
 
15) A közszolgáltatási szerződés 2 eredeti példányban készült, melyből 1 eredeti példány a Közszolgáltató, 1 eredeti 

példány pedig az önkormányzat példánya. 
 
 
 
Csanytelek, 2012. január 3. 
 
 
 
 
            ………………………………………             ……………………………………… 
                     Forgó Henrik polgármester                                     CSOMIFÜST PLUSZ Kft  
      önkormányzat képviselő-testülete képviseletében                           képviseletében 
 
 
 
 
    Ellenjegyző: ………………………………………………….. 
                                                                                              Kató Pálné jegyző  
 


