
E L ŐT E RJ E SZT É S  
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére pályázat kiírása 

 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 2. §-a a közszolgáltatás 

biztosítását Somogy megye egész területén a megyeszékhely megyei jogú város 

önkormányzata kötelező feladatául szabta.  

 

A törvény 3. §-a alapján a közszolgáltatást önként vállaló önkormányzat a közszolgáltatás 

ellátását a feladat eredeti címzettje helyett - a megadott feltételek teljesítése esetén - 

átvállalhatja. 

 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltatást átvállalta és az erre 

vonatkozó megállapodást Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötötte. 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. Törvény 5.§ (1) bekezdése 

szerint: 

5. § (1) Az ellátásért felelős önkormányzat a közszolgáltatást az ellátásához szükséges 

minimális szakmai, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező, 

a) általa alapított költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet és egyéb 

szervezet vagy 

b) pályázaton nyertes gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: közszolgáltató) útján 

látja el. 

 

Kéthely Község Önkormányzata a 125/2008.(X.30.) sz. határozata alapján közszolgáltatási 

szerződést kötött a Somogy Kéményseprő Mester Kft-vel a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

ellátására 2009. január 01-től 2013. december 31-ig terjedő időszakra. 

 

Figyelemmel arra, hogy a közszolgáltatást átvállaltuk és az önkormányzatnak nincs a 

feltételeknek megfelelő költségvetési szerve, gazdálkodó szervezete, ezért a korábbi 

gyakorlatnak megfelelően javaslom ismét a pályázat kiírását. 

A pályázati felhívás szövege az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjék!  

 

Határozati javaslat 

1.) Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. Törvény 5.§ (1) b) pontja alapján a 

határozat mellékletét képező részletes pályázati felhívás szerint pályázatot hirdet 

meg Kéthely község közigazgatási területére vonatkozóan a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás elvégzésére. 

 

2.) A képviselő-testület elrendeli a pályázati felhívásnak a Somogyi Hírlapban 

illetve a község honlapján való közzétételét. 

 

Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal (pályázat kiírása) 

 

Kéthely, 2013. október 22. 

Sipos Balázs 

Polgármester 



Pályázati felhívás 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 5.§ (1) b) pontja 

alapján kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére 

1. A pályázat tárgya: 
Kéthely község közigazgatási területén kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása 2014. 

január 01. és 2018. december 31-e közötti időtartamban. 

 

2. A pályázat kiírójának hivatalos megnevezése és címe:  
A kiíró neve: Kéthely Község Önkormányzata 

székhelye:8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. 

képviseli:Sipos Balázs polgármester 

 

3. A pályázat benyújtásának határideje:  
2013. november 20. 12.00 óra 

 

4. A pályázat benyújtásának helye: 
Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal  

8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. 

A pályázatot zárt borítékban „Kéményseprő-ipari közszolgáltatás pályázat” feltüntetésével 

kell benyújtani. 

 

5. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:  
1. a pályázó vállalkozói igazolványának illetve cégkivonatának másolatát. 

2. a kéményseprő ipari közszolgáltatás díjtételeire vonatkozó árajánlatot összhangban a 

347/2012 (XII.11.) Korm.rendelettel és a 63/2012 (XII.11.) BM rendelettel. 

3. a közszolgáltatás ellátására vonatkozó alkalmasság igazolását, szakemberlétszám, 

technikai felszereltség bemutatását, szakirányú képesítés igazolását. 

4. a pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll végelszámolás, csőd-, felszámolási eljárás alatt, 

továbbá hogy nincs az állami és önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott 

adótartozása. 

5. referenciák ismertetését. 

6. a pályázó által aláírt közszolgáltatási szerződés tervezetét.  

 

A fenti pontban meghatározott feltételek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 

 

6. A pályázatok elbírálásának időpontja: 
2013. novemberi képviselő-testületi ülés 

 

7. A pályázat elbírálása: 
A közszolgáltató kiválasztásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt  

 a lakossági szolgáltatás díjának mértéke 

 a következő évek díjemelésének mértéke 

 az önkormányzati intézményeknek adott kedvezmények  

összességének figyelembevételével  a legkedvezőbb ajánlati árat megajánló pályázó javára. 

 

8. Szerződéskötési határidő: 
A pályázat elbírálását követő 30 napon belül a nyertes pályázóval Kéthely Község 

Önkormányzata szerződést köt. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

 


