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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 
6000 KECSKEMÉT, KOSSUTH TÉR 1. 

 

 

Ügyiratszám: 34715-2/2015. 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2015. december 15-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó szerződés felmondása 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 6.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban 

készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben 

foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. december 8. 

 

 

 dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……/2015.( XII. 15.) VVB. sz. határozat 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó szerződés felmondása 

 

 

A bizottság megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 34715-2/2015. számú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 
 
 
 



 

 
 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2015. december 17-én 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó szerződés felmondása 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Mérnöki Iroda  

Öveges László irodavezető 

 Városüzemeltetési Osztály  

dr. Orbán Csaba osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1. 

 

Mellékletek: Közhasznú megállapodás tervezet 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

Megtárgyalta:  
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  …/2015.(XII. 15.) VVB sz. hat. 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ALPOLGÁRMESTERE 

6000 KECSKEMÉT, KOSSUTH TÉR 1. 

 
 

Ügyiratszám: 34715-1/2015. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2015. december 17-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó szerződés felmondása 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Az önkormányzat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 

(továbbiakban: Kskt.) 2. § (1) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva 2014. 

december 23-án közszolgáltatási szerződést kötött a FILANTROP Környezetvédelmi és 

Fűtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 

34/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önkormányzati Rendelet) 1. 

mellékletében felsorolt településeken, mint ellátási területen a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatási feladatok teljes körű ellátásának biztosítása céljából. A szerződés hatálya 

2019. december 31-ig terjedő határozott időre szól. 

 

Az Országgyűlés őszi ülésszakának 25. ülésnapján 2015. december 1-jén elfogadta a 

kéményseprő-ipari tevékenységről szóló T/3784/19. számú törvényjavaslatot (továbbiakban: 

Elfogadott törvény).  

Az Elfogadott törvényt az Országgyűlés elnöke 2015. december 6-án aláírta és megküldte a 

köztársasági elnöknek.  

 

Az Elfogadott törvény a 9. § (1) bekezdésében akként rendelkezik, hogy a törvény – a (2) 

bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. A 

9. § (2) bekezdése szerint az 1-5. §, a 7-8. § és a 12. § 2016. július 1. napján lép hatályba. 

 

Az Elfogadott törvény a kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó szabályok között a 2. § 

(1) bekezdésében az alábbiak szerint rendelkezik: 

„2. § (1) A kéményseprő-ipari tevékenységet — a 10. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott kivétellel –  

a) a Kormány által kijelölt szervezet (a továbbiakban : kéményseprő-ipari szerv) 

közfeladatként  

aa) a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, 

telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében,  

ab) a kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti 

lakóépület esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban 

van,  

ac) az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, valamint  
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b) a kéményseprő-ipari szolgáltató az a) pontban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében látja 

el.” 

 

Az Elfogadott törvény – az egyik legfontosabb intézkedésként – a 2. § (6) bekezdésében úgy 

rendelkezik, hogy a kéményseprő-ipari szerv a kéményseprő-ipari tevékenységet a 2. § (1) 

bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében az előzetes írásbeli értesítés 

szerinti első és második időpontban térítésmentesen végzi. 

 

Az Elfogadott törvény a hatályba léptető és átmeneti rendelkezések között a 10. § (1) 

bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a Kskt. alapján kötött, az Elfogadott törvény 

hatálybalépésekor hatályban lévő közszolgáltatási szerződés esetében a helyi önkormányzat e 

törvény hatálybalépésétől számított huszonegy napon belül dönt, hogy 

-  a közszolgáltatási szerződés alapján annak lejártáig a közszolgáltatást biztosítja, vagy  

- a közszolgáltatást 2016. július 1-től nem biztosítja és a közszolgáltatási szerződést 

felmondja, a kéményseprő-ipari tevékenységet pedig a 2. § (1) bekezdés szerinti 

kéményseprő-ipari szerv, kéményseprő-ipari szolgáltató látja el. 

Az Elfogadott törvény 10. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat az (1) bekezdés 

szerinti döntéséről e törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül a kéményseprő-

ipari szervet írásban vagy elektronikus úton értesíti. 

 

Az Elfogadott törvényben meghatározott fenti határidő megelőzi a közgyűlés 2016. évre 

tervezett munkaterve szerinti első ülés napját, így kérem, hogy a közgyűlés a kéményseprő-

ipari közszolgáltatásra szóló közszolgáltatási szerződés felmondásáról szóló döntést jelen 

előterjesztés keretében – az Elfogadott törvény kihirdetésétől függően – hozza meg. 

 

A felmondás hatályára az Elfogadott törvény idézett rendelkezéséből eredően 2016. június 30. 

napját javaslom. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a 

határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. december 8. 

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2015. (XII. 17.) határozata 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó szerződés felmondása 

 

 

A közgyűlés megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester fenti tárgyban készült 

34715-1/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy amennyiben a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló, az 

Országgyűlés által 2015. december 1-jén elfogadott T/3784/19. számú törvény a jelenleg 

ismert szöveggel kerül kihirdetésre, úgy annak kihirdetését és hatályba lépését követően a 

FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal 2014. december 23-án megkötött közszolgáltatási szerződést, a törvény 10. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján, 2016. június 30-i hatállyal felmondja. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a felmondást a T/3784/19. számú törvény 10. § (2) 

bekezdésében foglalt határidőn belül a FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint közszolgáltatóval írásban közölje. 

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 
 
 


