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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 
 

11/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 
 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás  igénybevételéről 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi 
XC. törvény 13. § (3) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet 2. § 
(1) bekezdésében, a 3. § (5) bekezdésében, a 11. § (3) bekezdésében, továbbá a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Kormányrendelet 3. §-ában  
meghatározott feladatkörében eljárva, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10. § 
(4) bekezdése jogán a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Központi Szolgáltatási- Ellenőrzési Főosztálya és a 
Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete véleménye ismeretében, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
 

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

1. § 
 

(1)  A község közigazgatási területe 1 kéményseprő körzetének működési területére a kéményseprő-ipari  
közszolgáltatás végzésére irányuló nyilvános pályázati kiírást  (az a)-c) pontba foglalt) helyben szokásos módon: 
a)  a képviselő-testület hivatala (Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, 
b)  a havonta papíralapon megjelentő Csanyi Hírmondóban és 
c)  az önkormányzat www.csanytelek.hu honlapján elektronikus formában 
való közzétételével kell nyilvánosságra hozni.  

(2) A képviselő-testület a 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, az érintett ingatlantulajdonos számára a Közszolgáltató közszolgáltatói 

tevékenységének  felajánlásával, a közszolgáltatás teljesítésére irányuló 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 ingatlantulajdonost a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és az 
igénybe vétel lényeges feltételeiről írásban, felhívás közzétételével, a helyben szokásos módon tájékoztatta. 

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

 
3. § 

 
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.   



 
4.  A közszolgáltatás díja megállapítása és a díjfizetés szabályai 

 
4. § 

  
(1) A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenysége keretében végzett ellenőrzési, tisztítási és műszaki 

felülvizsgálati munkák díjtételeinek nettó összegét e rendelet 1.-4. melléklete tartalmazza. 
(2) Aki ingatlantulajdonosként a közszolgáltatási díjat, vagy annak hátralékát a megadott határidőig,  anyagi, 

jövedelmi, vagy szociális helyzete miatt önerejéből megfizetni nem képes és megfelel a Képviselő-testület 
által kiadott, az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, a gyermekvédelmi alapellátásokról és a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről szóló hatályos önkormányzati rendeletbe rögzített 
jogosító feltételeknek, úgy a közszolgáltatási díj, vagy annak hátraléka kiegyenlítéséhez támogatást 
igényelhet a település polgármesterétől önkormányzati segély iránti kérelem (adott formanyomtatványon 
való) benyújtásával. 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

5.  Hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

5. § 
 

(1) E rendelet  2014. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet  

a) 1. melléklete a sormunka tevékenység munkaráfordítás díja táblázatát, 
    2. melléklete a műszaki vizsgálatok nettó díja táblázatát, 
    3. melléklete  a megrendelésre kötelező tevékenységek díja táblázatát és a  
    4. melléklete a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok nettó díjtételei táblázatát, 

b)       1. függeléke a Közszolgáltató és az önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződést 
tartalmazza. 

(3) Hatályát veszti a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 34/2012. (XII. 21.) önkormányzati 
rendelet. 

 
   
 
 
 
  Forgó Henrik                                                                          Kató Pálné 
  polgármester                                                                                jegyző 
 
Záradék: 
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetése: 2013. december 20. 
 
 
              Kató Pálné 
                  jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. melléklet a  11/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez     
      

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás során alkalmazható legmagasabb nettó díjtételek 
 
 

A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított nettó alapdíj 

Sorszám 
A B C 

Megnevezés Égéstermék-
elvezetők jele Nettó díjak 

1.1 Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 940,- Ft/db/alkalom 
1.2 Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG 1000,- Ft/db/alkalom 
1.3 Központi Nyitott Huzat Szilárd KNHS 470,- Ft/fm/alkalom 
1.4 Központi Nyitott Huzat Gáz KNHG 420,- Ft/fm/alkalom
1.5 Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 600,-Ft/fm/alkalom 
1.6 Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 670,- Ft/fm/alkalom 
1.7 Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 1040,- Ft/db/alkalom 
1.8 Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG 1080,- Ft/db/alkalom 
1.9 Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 550- Ft/fm/alkalom 

1.10 Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 480,- Ft/fm/alkalom 
1.11 Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 710,- Ft/fm/alkalom 
1.12 Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 580,- Ft/fm/alkalom 
1.13 Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 940,- Ft/db/alkalom 
1.14 Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG 1000,- Ft/db/alkalom 
1.15 Központi Zárt Huzat Szilárd KZHS 470,- Ft/fm/alkalom 
1.16 Központi Zárt Huzat Gáz KZHG 420,- Ft/fm/alkalom 
1.17 Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 670,- Ft/fm/alkalom 
1.18 Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 560,- Ft/fm/alkalom 
1.19 Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 1040,- Ft/db/alkalom 
1.20 Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG 1080,- Ft/db/alkalom 
1.21 Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 550,- Ft/fm/alkalom 
1.22 Központi Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 480,- Ft/fm/alkalom 
1.23 Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 710,- Ft/fm/alkalom 
1.24 Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz NZTG 580,- Ft/fm/alkalom 
1.25 Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd GNHS 590,- Ft/szint/alkalom 
1.26 Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz GNHG 580,- Ft/szint/alkalom 
1.27 Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd GZHS 590,- Ft/szint/alkalom 
1.28 Gyűjtő Zárt Huzat Gáz GZHG 580,- Ft/szint/alkalom 
1.29 Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd GZTS 710,- Ft/szint/alkalom 
1.30 Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz GZTG 720,- Ft/szint/alkalom 
1.31 Egyedi Tartalék ET 600,- Ft/db/alkalom 
1.32 Központi Tartalék KT 270,- Ft/fm/alkalom 
1.33 Nagyjáratú Tartalék NT 370,- Ft/fm/alkalom 
1.34 Gyűjtő Tartalék GT 280,- Ft/fm/alkalom 



 
2. melléklet a  11/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez                

 
Műszaki vizsgálatok nettó díjtételei 

Sorszám 

A B C D E F 
  

ENH, 
ENT, ET 

 
EZH, 
EZT 

 
GNH, 
GZH, 

GZT,GT 

KNH, 
KNT,KT,

NNH, 
NNT,NT 

KZH, 
KZT, 
NZH, 
NZT 

 
1.1 

Új égéstermék elvezetők kivitelezés 
közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 

1.680,-
Ft/db 

2.320,- 
Ft/db 

800,- 
Ft/szint 

5.200,- 
Ft/db 

6.800,- 
Ft/db 

 
1.2 

Újonnan épített vagy szerelt felújított, 
átalakított, vagy újból használatba vett 
égéstermék elvezetők üzembe-helyezés előtti 
vizsgálata 

2.680- 
Ft/db 

4.000,- 
Ft/db 

1.400,- 
Ft/szint 

8.000,- 
Ft/db 

10.000,- 
Ft/db 

 
1.3 

Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés 
csere, új tüzelőberendezés beüzemelésekor 
az üzembe helyezést megelőzően az 
érintett égéstermék-elvezető vizsgálata 

1.680,- 
Ft/db 

2.320,- 
Ft/db 

800,- 
Ft/szint 

5.200,- 
Ft/db 

6.800,- 
Ft/db 

 
1.4 

Meglevő égéstermék- elvezető bontását, 
funkciójának megváltoztatását, használaton 
kívül helyezését, illetve az égéstermék -elvezetőt 
érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 

1.360,- 
Ft/db 

1.840,- 
Ft/db 

600,- 
Ft/szint 

4.200,- 
Ft/db 

 5.440,- 
Ft/db 

1.5 Az 1.1.- 1.4. pontok alatti tevékenységek 
kiszállási díja 1.667,- Ft/ingatlan 

 
 

3. melléklet a 11/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez                    
  
 

Megrendelésre kötelező tevékenységek 
 

Sorszám A B 
Tevékenység megnevezése Nettó díjak 

 
1.1 

A sormunka keretében feltárt, az égéstermék-elvezető járatban lerakódott, csak égetéssel 
eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján 

 
       4000,- Ft/db/óra 

 
1.2 

Közvetlen homlokzati égéstermék kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-
elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása 

 
  680,- Ft/db 

1.3 A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása 1200,- Ft/fm 
1.4 Az 1.1.- 1.3. pontok alatti tevékenységek kiszállási díja ingatlanonként          2000,- Ft 

 
 

4. melléklet a 11/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelehez                
 

 

A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok 
nettó díjtételei 

Sorszám 
A B 

Tevékenység megnevezése Nettó díjak 
1.1 Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 2.000,- Ft/db 
1.2 Kettő-hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén        4.000,- Ft/db 
1.3 
1.3 

Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként 6.000,- Ft/db 
6.000,- Ft/db 1.4 Épület központi kéménnyel 60-140 KW 4.000,- Ft/db 

1.5 Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 KW felett 5.000,- Ft/db 
1.6 Helyszíni szaktanácsadás   2.000,- Ft/db 
1.7 

       1.7 
Az 1.1.- 1.6. pontok alatti tevékenységek kiszállási díja                              2.000,- Ft 

 



1.  függelék a 11/2013. (XII. 20.)  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: 
CSOMIFÜST PLUSZ Kft Szeged, Nemes Takács u. 36. Cg. 06-09-015563. Asz. 2214172-2-06 
(továbbiakban: Közszolgáltató) képviseletében: Miklós Endre ügyvezető,  
másrészről: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete adószáma: 726742 
(továbbiakban: Megrendelő) képviseletében: Forgó Henrik polgármester  
között (együtt: szerződött felek) az alulírott helyen és napon alábbi feltételekkel: 
 

I. A közszolgáltatási szerződés tárgya 
 
A szerződő felek rögzítik, hogy a 2013. január 1. napján hatályba lépett, a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (továbbiakban: Ksktv.) amelynek  5. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti pályázaton nyertes gazdálkodó szervezettel mint Közszolgáltatóval  több  éve fennálló 
szerződéses jogviszony alapján, a Képviselő-testület által a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletébe foglalta –  ami a jelenleg hatályos 34/2012. (XII. 21.) 
önkormányzati rendeletben található - a  közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó megbízását. Az 
önkormányzat önként vállalt feladatként láttatja el a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatot,  - amely a 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladata, melynek átvállalására külön megállapodás 
alapján kerül sor – a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában foglaltak alkalmazásával.  
 

II. A közszolgáltatás területi, személyi és időbeli hatálya 
 

a) A közszolgáltatás  területi hatálya: a Megrendelő  közigazgatási területére; 
b) a közszolgáltatás személyi hatálya: a Megrendelő területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást igénybe 

venni kötelezett valamennyi ingatlan tulajdonosra és ingatlant használóra (továbbiakban együtt: 
ingatlan tulajdonos) 

terjed ki és 
c) a közszolgáltatás időbeli hatálya:   2011. január 1-től 2015. december 31-ig tart.  
 

III. A Közszolgáltató joga és kötelezettségei 
 

1) A Közszolgáltató a Megrendelő felé fennálló kötelezettségeként vállalja a Megrendelő közigazgatási 
területén a már használatban lévő tüzelőberendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény, annak tartozéka 
műszaki felülvizsgálatát, ellenőrzését, tisztítását és szakvélemény adását a 2012. évi XC. törvény és annak 
végrehajtására kiadott vonatkozó hatályos Kormányrendelet és BM rendeletben foglaltak szerint. 

2) 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. 

3) A Közszolgáltató biztosítani köteles a közszolgáltatás zavartalan működéséhez szükséges vonatkozó 
szakmai szabályoknak megfelelő műszaki felszereltséget, személyi és tárgyi feltételeket. 

4) A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységet köteles az önkormányzat vonatkozó hatályos 
rendeletében foglaltak maradéktalan betartásával, annak megfelelő díjtétele alkalmazásával, a szakma 
szabályai szerint végezni. 

5) A Közszolgáltató köteles a vonatkozó jogszabályban rögzített közszolgáltatás teljesítésével összefüggő 
nyilvántartási adminisztrációs rendszer működtetéséről gondoskodni akként, hogy a közszolgáltatást igénybevevő 
ingatlan tulajdonosok  számára könnyen hozzáférhető tájékoztatást biztosít. 

6) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonosi panaszok, észrevételek 
kivizsgálására és a panaszt tevő ingatlan tulajdonosok számára a panasz beérkezésétől számított 10 
munkanapon belül írásban érdemi válasz adására és a szükséges intézkedés haladéktalan megtételére. 

7) A Közszolgáltató az általa elvégzett közszolgáltatás után, annak ellentételezéseként díj beszedésére jogosult, 
(számlabizonylat egyidejű kibocsátásával) melynek mértékét a Megrendelő a vonatkozó hatályos 



önkormányzati rendeletében állapítja meg, melyhez a Közszolgáltató kötve van (más mértékű díjtételt 
nem alkalmazhat).    

8) A Közszolgáltató köteles az általa végzett közszolgáltatási tevékenységéről e közszolgáltatási szerződés 
fennállása alatt miden év november hónapban a képviselő-testület számára (a jegyző felkérése alapján, az általa 
megjelölt időpontban) költségelemzéssel tájékoztatást adni és jogosult a közszolgáltatási díjtételek módosítása 
kezdeményezésére (gazdaságossági számítás alapján). A díjtétel emelésére (az adott évet megelőző év 
inflációjának mértékéig) az adott év novemberében esedékes költségelemzés benyújtásával tehet 
javaslatot a Közszolgáltató.  

9.)  A Közszolgáltató köteles ezen közszolgáltatási szerződéshez 1.) mellékletként csatolt jegyzék szerinti, a 
hatályos vonatkozó BM rendeletben írt, a közszolgáltatás végzésével összefüggő dokumentumok, nyilvántartások 
alkalmazására.  

 
IV. A közszolgáltatási szerződés felmondása 

 
1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ezen közszolgáltatási szerződést – rendkívüli felmondás 

keretében - 
a) a  Megrendelő felmondhatja, amennyiben a 

aa)  Közszolgáltató (a közszolgáltatás végzése alatti időszakban) a tevékenység ellátására 
vonatkozó hatályos jogszabályokat, vagy hatósági eljárásokat – bizonyítható módon - súlyosan 
megsértette, a jogsértés tényét az illetékes járásbíróság (törvényszék), vagy hatóság jogerősen 
megállapította, 

ab) a Közszolgáltató ezen közszolgáltatási szerződést, vagy a vonatkozó tárgyi rendeletben   
foglaltakat neki felróhatóan súlyosan megsértette; 

b) a Közszolgáltató felmondhatja, amennyiben  
a Megrendelő akadályozza a Közszolgáltató általi közszolgáltatói tevékenység jogszerű végzését, 
mellyel a Közszolgáltatónak szándékosan kárt okoz. 

2.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatási szerződés felmondása mindkét fél 
részéről a másik fél felé írásban történhet. A felmondás ideje: annak közlésétől számított 6 hónap. 

 
V. Szerződő felek közös megegyezése 

 
1.)  A szerződő felek ezen szerződés kezdő időpontjaként: 2011. január 01. napját jelölik, a közszolgáltatási 

szerződés időtartamát pedig 5 (öt) évben határozták meg. 
2.)  A szerződő felek megegyeznek abban, hogy Közszolgáltató e szerződésben vállalt kötelezettségei 

betartását és jogai érvényesítését az önkormányzat jegyzője (mint a képviselő-testület szerve)  – az Mötv. 
41. § (2) bekezdése szerinti jogát érvényesítve – átruházott hatáskörében eljárva, jogosult ellenőrizni és a 
szükséges intézkedések megtételét kezdeményezni. 

3.)  A szerződő felek rögzítik, hogy a közszolgáltatási tevékenység végzéséből eredő vita esetén a felek 
békés úton, megbeszéléssel igyekeznek – peren kívül - a vitás kérdéseket rendezni.  Amennyiben erre a 
felek a megromlott partneri kapcsolat miatt nem hajlandók, úgy a vita peres úton történő rendezése érdekében 
a Csongrádi Járásbíróság, vagy a Szegedi Törvényszék  illetékességét kötik ki. 

4.)   Szerződő felek megegyeznek abban, hogy kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen 
közszolgáltatási szerződés lejárta előtt 6 hónappal – az ingatlan tulajdonosok, a Megrendelő és a 
Közszolgáltató kölcsönös megelégedése esetén – a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység 
Közszolgáltató általi további végzése lehetőségéről, annak módjáról tárgyalásokat folytatnak (pl. ezen 
szerződés meghosszabbíthatóságáról). 

   
VI. Egyéb rendelkezések 

 
1.) Ezen közszolgáltatási szerződésben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a 

vonatkozó hatályos központi jogszabályok, valamint az önkormányzat tárgyi hatályos  rendeletében 
foglaltak az irányadóak. 

2.) A szerződő felek ezen szerződést annak hangos felolvasása, értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá, amely 2014. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy 
ugyanezen tárgykörben 2013. január 3. napján kötött közszolgáltatási szerződés hatályát veszti és 



helyébe ezen közszolgáltatási szerződés, a  tárgyi önkormányzati rendelet 1. függelékeként jelenítődik 
meg a Képviselő-testület határozatba foglalt döntése szerint.  

3.) A közszolgáltatási szerződés 3 számozott oldallal, 2 eredeti példányban készült, melyből 1 eredeti 
példány a Közszolgáltató, 1 eredeti példány pedig az önkormányzat példánya. 

 
 
 
Csanytelek, 2013. december 1. 
 
 
 
……….…………………………………                                   ………………………………….............. 
                    Forgó Henrik polgármester                                     Miklós Endre  ügyvezető   Közszolgáltató 

Megrendelő képviseletében                                      CSOMIFÜST PLUSZ Kft képviseletében  
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