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Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó szerződés felmondása 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

Az Országgyűlés által 2015. december 1-jén elfogadott a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 
2015. évi CCXI. törvény (továbbiakban: Kst.) kihirdetése 2015. december 12-én megtörtént, a 
törvény a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában megjelent. A törvény 2015. december 27-én, 
egyes rendelkezései 2016. július 1. napján lépnek hatályba. 
 

A Kst. rendelkezéseiből eredően a lakosságot a 2016. január 1-től 2016. június 30-ig terjedő 
időszakra is megilleti a közszolgáltatási díj alóli mentesség abban az esetben, ha az önkormányzat 
Kst. 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint úgy dönt, hogy a FILANTROP 

Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2014. december 

23-án megkötött közszolgáltatási szerződés lejártáig a közszolgáltatást biztosítja.  
A díjmentességgel összefüggő bevételek kiesésére a Kst. 10 § (10) bekezdése szerint az 
önkormányzat a központi költségvetésből igényelheti a közszolgáltatás 2015. július 1-i állapot 

szerinti közszolgáltatási díjának megfelelő összeget, amelyet a közszolgáltatásból befolyó egyéb 
díjak (pl. a harmadik felszólítást követően elvégezhető közszolgáltatás díja, a nem természetes 
személytől származó díj) csökkentik. 
 

Erre tekintettel javaslom a közszolgáltatás további biztosítását a hatályos közszolgáltatási 
szerződés alapján. 
 

A Kst. 10. § (6) bekezdés a) pontja értelmében a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással 
megszüntethető a Kst. törvény hatálybalépésétől számított legalább hat hónap felmondási idővel 
abban az esetben is, ha a közszolgáltatási szerződés ezt nem teszi lehetővé. 
 

A Kst. végrehajtására vonatkozó rendelkezések jelen időpontban még nem jelentek meg, azok 
tartalma nem ismert, ezért javaslom, a végrehajtási szabályok megjelenését követően vizsgáljuk 

felül azok hatását a közszolgáltatás ellátására, a lakosságot közvetlenül érintő következményeket, 

az ellátással kapcsolatos feladatokat, és kérjük fel polgármester asszonyt, hogy a felülvizsgálat 
eredményétől függően, amennyiben az önkormányzat érdekei azt indokolják, legkésőbb 2016. 
június 30-ig tegyen javaslatot a közszolgáltatási szerződés megszüntetésére. 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztői módosításban foglaltakat megtárgyalni, és a 

jelen módosításhoz mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 

Kecskemét, 2015. december 15. 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2015. (XII. 17.) határozata 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó szerződés felmondása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 34715-2/2015. számú előterjesztését, valamint annak 34715-2/2015. számú 
módosítását és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A közgyűlés a kihirdetett kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. 
törvény hatályba lépése esetén úgy dönt, hogy a FILANTROP Környezetvédelmi és 
Fűtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2014. december 23-án 
megkötött közszolgáltatási szerződés alapján annak lejártáig a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatást biztosítja. 

 

2.) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a közszolgáltatási 
szerződésnek a hatályba lépő törvény 10. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti 

vizsgálatára és a szerződés-módosítás aláírására annak érdekében, hogy a közszolgáltatási 
szerződés 2016. július 1-től feleljen meg a hatályba lépő törvényben a közfeladat 
ellátására vonatkozó szabályoknak. 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

3.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a hatályba lépő 
törvény 10. § (10) bekezdése szerinti költségvetési támogatás igénylése érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 

4.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert arra, hogy a hatályba lépő 
törvény végrehajtására vonatkozó jogszabályi rendelkezések megjelenését követően 
vizsgálja felül azok hatását a közszolgáltatás biztosítására, annak következményeire, és 
amennyiben az önkormányzat érdekei azt indokolják, tegyen javaslatot a közszolgáltatási 
szerződés megszüntetésére. 
 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 

 


