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közszolgáltatás ellátására 
      
Kiszombor Község Önkormányzatának  
          Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A kéményseprı-ipari közszolgáltatás szervezett ellátására Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata határozott idıtartamú megállapodást kötött a Szegedi Kéményseprıipari Kft-
vel 2011. december 31-ig. 
 
2012. január 1. napjával tehát szükséges a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatban új 
szerzıdést kötni, a szerzıdéskötést megelızıen pedig pályázat útján kell kiválasztani a 
szolgáltatót, tekintettel arra, hogy az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl 
szóló 1995. évi XLII. tv. 1. § (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a kötelezı 
közszolgáltatás elvégzésére nyilvános pályázatot hirdet.  
 
A hivatkozott törvény a pályáztatás eljárási rendjével, a pályázati feltételekkel, a bírálati 
szempontok meghatározásával kapcsolatban semmilyen rendelkezést nem tartalmaz, csak a 
pályáztatást teszi kötelezıvé. 
 
A kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X.30.) BM rendelet 15-17. 
§-ai azonban tartalmaznak rendelkezéséket a közszolgáltatás ellátására való jogosultság 
feltételeit illetıen, ilyen feltételek például: 
- érvényes cégbejegyzés vagy vállalkozói igazolvány, 
- büntetlen elıélető és szakirányú szakképesítéssel rendelkezı alkalmazottak foglalkoztatása, 
- megfelelı létszámú és képzettségő szakember alkalmazása, 
- a közszolgáltatás ellátásához szükséges telephely, felszerelés, eszköz megléte. 
 
Ezeket a feltételeket a pályázati felhívásban szükséges megkövetelni. 
 
A kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 21/1996 (XII.30.) 
KKÖT rendelet 1. melléklete rögzíti a díjtételeket az alábbiak szerint: 
 
A kötelezı kéményseprı-ipari szolgáltatások díjtételei * /nettó éves díj/: 
* az árak az Áfa-t nem tartalmazzák 
 
   Kémény típusa      lakossági/közületi  
 
1. Egyedi kémények tisztítása, ellenırzése 
     4 évenkénti mőszaki felülvizsgálata   764,- Ft 



 
2. Egycsatornás győjtıkémény tisztítása, 
    ellenırzése (szintenként)     314,- Ft 
 
3. Központi kémény tisztítása, ellenırzése  
(méterenként)       157,- Ft 
 
4. Tartalékkémények tisztítása, ellenırzése   418,- Ft 
 
5. Kémények, füstcsatornák építésével, 
    használatával összefüggı szakvélemény 
    adása       díjtalan 
 
6. Lakó- és közösségi épületek kéményeinek 
 - kiégetése (Ft/óra)     1.465,- Ft 
 - füstnyomás-próbája     díjtalan 
 
7. Bontás nélküli dugulás elhárítás    díjtalan 
 
8. Nem folyamatos tartózkodás céljára használt 
   épületek kéményeinek tisztítása, ellenırzése   764,- Ft 
 
9. A jogszabály szerint felülvizsgálati kötelezettség 
    alá esı kémények terhelhetıségének megállapítása,  
    mőszaki felülvizsgálata, szakvéleményezése. 
    Újonnan épített, felújított, újból használatba vett, 
    gázfogyasztó berendezéssel kapcsolatos vizsgálatok 4.598,- Ft/alkalom 
 
 
A legutóbbi adatok szerint Kiszombor területén a kémények száma 1877 db, ezekbıl 
lakossági 1851 db, közületi 26 db, az üzemelı kémények száma 1730 db, tartalékkémény 147 
db, „gázos” 915 db. 
 
Fenti díjtételek szerint bontásban célszerő az ajánlatokat kérni, azzal, hogy a közszolgáltató 
kiválasztásáról a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság 
véleményének ismeretében a Képviselı-testület dönt 2011. november 29-ei soros ülésén a 
legkedvezıbb ajánlatot tevı pályázó javára 
 
A kifejtettekre tekintettel kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a kéményseprı-ipari 
közszolgáltatás pályázatása tárgyában - a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelıen - 
dönteni szíveskedjék. 
 
 
Kiszombor, 2011. szeptember 20.     
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
         polgármester 

 



Tárgy:  Pályázati kiírás kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására 
 
_____/2011.(_______) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a pályázati 
kiírás kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. tv. 1. § (3) bekezdésében 
elıírtaknak megfelelıen a helyi kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására nyilvános 
pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
 
A pályázati eljárás  
-tárgya: kéményseprı-ipari közszolgáltató kiválasztása 2 éves idıtartamra (2012. január 1.-
2013. december 31.) Kiszombor nagyközség közigazgatási területén 
-alkalmassági feltételek: a pályázónak meg kell felelnie a kötelezı kéményseprı-ipari 
közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X.30.) BM rendeletben foglalt alkalmassági feltételeknek, 
azaz: 

a) a pályázó a közszolgáltatást csak érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozói 
igazolvánnyal végezheti 
b) a pályázó köteles a szolgáltatás tényleges ellátására büntetlen elıélető és szakirányú 
szakképesítéssel rendelkezı alkalmazottakat foglalkoztatni (a kéménytisztítást 
kéményseprımester vagy kéményseprı szakmunkás irányításával betanított munkás is 
végezhet) 
c) a pályázónak feladata biztonságos és szakszerő ellátásával arányban álló létszámú 
szakemberrel kell rendelkeznie 
d) a pályázónak a közszolgáltatás ellátásához telephellyel és a feladat szakszerő 
ellátásával arányban álló felszereléssel és eszközzel kell rendelkeznie 
e) a pályázó a közszolgáltatással összeférhetetlen tevékenységet nem végezhet 

Fentiek igazolása : 
a) cégkivonat vagy vállalkozói engedély másolatával 
b) a szolgáltatást Kiszombor nagyközségben ellátó személy(ek) erkölcsi 
bizonyítványával, valamint a szakképesítést igazoló okirat másolatával 
c) büntetıjogi felelısség tudatában tett nyilatkozattal, valamint a szakembergárda rövid 
ismertetésével 
d) büntetıjogi felelısség tudatában tett nyilatkozattal, valamint a telephely 
megnevezésével és az eszközpark rövid ismertetésével 
e) büntetıjogi felelısség tudatában tett nyilatkozattal az összeférhetetlen tevékenységgel 
kapcsolatban 

- az ajánlatot a – többször módosított – a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı 
igénybevételérıl szóló 21/1996 (XII.30.) KKÖT rendelet 1. mellékletében meghatározott – 
nettó - díjtételekre kell megadni. A pályázónak vállalnia kell, hogy nyertessége esetén 2013. 
évben a díjváltozás mértéke az egyes díjtételek vonatkozásában nem haladhatja meg a KSH 
által közzétett fogyasztói árindex emelkedésének mértékét, azaz a jövıbeni áremelési 
szándékát a szolgáltató köteles a tárgyévet megelızı év október 31-ig beterjeszteni, a 
beterjesztés a várható infláció mértékét meghaladó áremelést nem tartalmazhat alapul véve az 
elmúlt 12 hónap fogyasztói árindex változását. 



- a pályázat beadásának határideje: 2011. november 15. (15.00 óra) 
- a pályázatok felbontása a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı 
Bizottság ülésén történik 
- a közszolgáltató kiválasztásáról a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és 
Ellenırzı Bizottság véleményének ismeretében a Képviselı-testület dönt 2011. november 29-
ei soros ülésén a legkedvezıbb ajánlatot tevı pályázó javára. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
a helyi kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázati felhívást tegye közzé 
a megyei napilapban, valamint a felhívást és a részletes pályázati feltételeket az önkormányzat 
honlapján. 
 
Határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


