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KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. január 1-jén lépett hatályba a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. 
törvény  (a  továbbiakban:  Kskt.),  amely  felváltotta  a  hatályát  vesztő,  az  egyes  helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvényt. A kéményseprő-
ipari  közszolgáltatás  a  Kskt.  alapján is  kötelező  önkormányzati  feladat,  a  közszolgáltatási 
szerződéseket a törvény hatályba lépése nem szüntette meg, a szerződéseket azonban a 2013. 
év folyamán felül kell vizsgálni. 

A  feladatot  ellátó  települési  önkormányzat  továbbra  is  rendeletben  szabályozza  a 
közszolgáltatás  egyes  kérdéseit:  annak  díját,  ellátásának  és  igénybevételének  részletes 
szabályait, valamint a szolgáltató megnevezését. 

A Kskt. 2. §-a alapján a közszolgáltatás biztosítása a megye egész területén a megyeszékhely 
megyei  jogú  város  önkormányzata  kötelező  feladata,  a  közszolgáltatási  feladat  eredeti 
címzettje Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzata  a  közszolgáltatást  önként  vállalt  feladatként 
biztosítja. 

2012.  októberében  Szeged  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  nyilatkozatot  kért  arra 
vonatkozóan, hogy 

 jelenlegi  kéményseprő-ipari  közszolgáltatásra  vonatkozó  szerződésünk  meddig 
érvényes,

 kívánjuk-e azt a lejárta előtt megszüntetni,
 a  szerződés  lejártát/megszüntetését  követően  Önkormányzatunk  élni  kíván-e  a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatás átvállalásának lehetőségével vagy ezt a törvényben 
meghatározottak szerint a feladat eredeti címzettjére bízza.

Fentiekkel kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkoztam: 
 a  jelenlegi  kéményseprő-ipari  közszolgáltatásra  vonatkozó  szerződésünk  2013. 

december 31.  napjáig érvényes,  melyet  a Szegedi Kéményseprőipari  Szolgáltató és 
Kereskedelmi  Kft.-vel  (6725  Szeged,  Moszkvai  krt.  27.)  kötött  Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzata,



 a közszolgáltatási szerződést nem kívánjuk annak lejárta előtt megszüntetni,
 abban a kérdésben, hogy a szerződést lejártát követően Önkormányzatunk élni kíván-e 

a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  átvállalásának  lehetőségével  vagy  ezt  a 
törvényben  meghatározottak  szerint  a  feladat  eredeti  címzettjére  bízza,  Kiszombor 
Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  fog  dönteni  a  vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseinek és a szerződés lejártának idejére tekintettel.

A Kskt.  3. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a közszolgáltatás  ellátását  önként vállaló 
önkormányzat  a  közszolgáltatási  feladat  ellátásával  felhagy,  a  felhagyás  során  az  (1) 
bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni (legalább 6 hónappal korábban 
dönt,  és  erről  haladéktalanul  értesíti  a  feladat  eredeti  címzettjét)  úgy,  hogy annak eredeti 
címzettje  a  következő  év  január  1-jei  hatálybalépéssel  megalkotja  vagy  módosítja  a 
közszolgáltatásra vonatkozó rendeletét, és biztosítja a közszolgáltatást.

A  Kskt.  3.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  közszolgáltatást  önként  vállaló  önkormányzat  a 
közszolgáltatással az adott év utolsó napjával hagyhat fel.

Fentiek esetén önkormányzatunknak július 31-éig kell rendeletet alkotnia a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás helyi ellátásának, igénybevételének szabályozásáról szóló rendeletének 2014. 
január 1-jei hatályon kívül helyezéséről (a megyeszékhely város önkormányzata pedig beépíti 
saját rendeletébe a települést).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy a  fentiekre  tekintettel  hozza  meg  döntését  arról,  hogy a  kéményseprő-ipari 
közszolgáltatási  feladat  ellátásával  2013.  december  31.  napjával  felhagy,  illetve  a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi ellátásának, igénybevételének szabályozásáról szóló 
rendeletét 2014. január 1-jével szíveskedjen hatályon kívül helyezni.

Kiszombor, 2013. június 19.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester



Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladat ellátása

___/2013.(VI. 25.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kéményseprő-
ipari közszolgáltatási feladat ellátása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kskt.) 3. § (3) bekezdése 
alapján – figyelemmel a Kskt. 3. § (1)-(2) bekezdésére - akként dönt, hogy a kéményseprő-
ipari közszolgáltatás ellátásával – mint önként vállalt feladattal – 2013. december 31. napjával 
felhagy,  ezt  követően  a  közszolgáltatás  biztosítását  a  Kskt.  2.  §  a)  pontja  alapján  a 
közszolgáltatási feladat eredeti címzettjére, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára – 
mint megyeszékhely megyei jogú város önkormányzatára – bízza.

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  Szegvári  Ernőné 
polgármestert, hogy a döntésről haladéktalanul értesítse a feladat eredeti címzettjét, Szeged 
Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

A határozatról értesül: 
- Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Szegedi Kéményseprőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Irattár



TERVEZET!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

__/2013.(_____) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi ellátásának, igénybevételének szabályozásáról 

szóló 4/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról  szóló 2012. évi XC. törvény 3.  § (3) és 13.  § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát  veszti  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  helyi  ellátásának,  igénybevételének 
szabályozásáról szóló 4/2013.(II. 27.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 

Szegvári Ernőné sk. Dr. Kárpáti Tibor sk.
    polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: ____________

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi ellátásának, 

igénybevételének szabályozásáról szóló
4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló

___/2013.(___) önkormányzati rendelethez

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

Társadalmi  hatás:  a  közszolgáltatás  biztosításával  az  élet-  és  vagyonbiztonság  ezen  a 
területen nem romlik, a közszolgáltatást 2014. január 1-jétől a közszolgáltatási feladat eredeti 
címzettje, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja.

Gazdasági hatás: jelenleg nincs.

Költségvetési hatás: jelenleg nincs.

Környezeti és egészségi következmények: megelőzhető a szén-monoxid mérgezés.

Adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatás:  adminisztratív  terhek  csökkennek  (éves  díj 
felülvizsgálata,  rendeletalkotási  kötelezettség,  közszolgáltató  kiválasztásával  kapcsolatos 
pályáztatás,  közszolgáltatási  szerződés  megkötése),  amennyiben  a  közszolgáltatást  nem 
önkormányzatunk biztosítja.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
2012. évi XC. törvény 3. § (3) bekezdésén alapul.

A  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi 
feltételek: az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket a 
közszolgáltatást ténylegesen végzőnek kell biztosítania.

Kiszombor, 2013. június 19.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző  



INDOKOLÁS
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi ellátásának, 

igénybevételének szabályozásáról szóló
4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló

___/2013.(___) önkormányzati rendelethez

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kskt.) 
2. §-a alapján a közszolgáltatás biztosítása a megye egész területén a megyeszékhely megyei 
jogú  város  önkormányzata  kötelező  feladata,  a  közszolgáltatási  feladat  eredeti  címzettje 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Kskt.  3.  § (3) bekezdése alapján,  amennyiben a közszolgáltatás  ellátását  önként vállaló 
önkormányzat  a  közszolgáltatási  feladat  ellátásával  felhagy,  a  felhagyás  során  az  (1) 
bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni (legalább 6 hónappal korábban 
dönt,  és  erről  haladéktalanul  értesíti  a  feladat  eredeti  címzettjét)  úgy,  hogy annak eredeti 
címzettje  a  következő  év  január  1-jei  hatálybalépéssel  megalkotja  vagy  módosítja  a 
közszolgáltatásra vonatkozó rendeletét, és biztosítja a közszolgáltatást.

A  Kskt.  3.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  közszolgáltatást  önként  vállaló  önkormányzat  a 
közszolgáltatással az adott év utolsó napjával hagyhat fel.

Önkormányzatunknak  július  31-éig  kell  rendeletet  alkotnia  a  kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás helyi ellátásának, igénybevételének szabályozásáról szóló rendeletének 2014. 
január 1-jei hatályon kívül helyezéséről (a megyeszékhely város önkormányzata pedig beépíti 
saját rendeletébe a települést).

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  20.  §-ában  foglalt  egyeztetési  kötelezettség  a  rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn.

Kiszombor, 2013. június 19.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző 


