
E L ŐT E RJ E SZT É S  
kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt pályázati felhívására beérkezett 

ajánlatok elbírálásáról 

 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ksktv.) 

2.§-a szerint – e közszolgáltatás biztosítása Somogy megye egész területén a megyeszékhely 

megyei jogú város önkormányzatának kötelező feladata. 

 

A Ksktv. 3.§-a lehetővé tette, hogy a közszolgáltatást önként vállaló önkormányzat a 

közszolgáltatás ellátását a feladat eredeti címzettje helyett – a megadott feltételek teljesítése 

esetén – átvállalhatja. 

A képviselő-testület élve a fent említett lehetőséggel a 2013. június 28-i testületi ülésen a 

98/2013. (VI.28.) sz határozatával döntött arról, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatást – 

a feladat eredeti címzettje helyett – önként vállalja és ennek megfelelően a Ksktv 3.§ (1) 

bekezdés b) pontja szerint Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata írásbeli 

megállapodást kötött. 

 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. október 29-i ülésen a 

134/2013.(X.29.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Ksktv 5.§ (1) b) pontja alapján 

pályázatot hirdet Kéthely község közigazgatási területére vonatkozóan a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás elvégzésére. 

 

A képviselő-testület elrendelte a pályázatnak a Somogyi Hírlapban valamint Kéthely Község 

Önkormányzata honlapján történő közzétételét. 

 

A pályázati felhívás a Somogyi Hírlap 2013. november 5-i és 2013. november 10-i számában 

is megjelent, az önkormányzat honlapján a képviselő-testületi döntést követő napon került 

megjelenítésre. 

 

A pályázati felhívásban megjelölt határidőig 2013. november 20. 12.00 óra csupán egyetlen 

ajánlat érkezett az önkormányzathoz. 

 

A beérkezett ajánlatot az előterjesztés mellékletként tartalmazza. 

 

Kéthely község közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást az elmúlt 5 

évben a Somogy Kéményseprő Mester Kft. végezte. A cég szolgáltatásával mind a testület 

mind a helyi lakosság elégedett volt. A pályázati kiírásban szereplő szempontok a lakossági 

szolgáltatás díjának mértéke, a következő évek díjemelésének mértéke és az önkormányzati 

intézményeknek adott kedvezmények összességének figyelembevételével kedvező ajánlati 

árat tett a Somogy Kéményseprő Mester Kft, ezért javaslom, hogy a pályázat nyertesének a 

Kéményseprő Mester Kft hirdesse ki a testület és velük kösse meg a szerződést. 

 

 

Határozati javaslat: 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kötelező 

kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt pályázati felhívására beérkezett 

ajánlatok elbírálásáról szóló előterjesztést, mely alapján úgy döntött, hogy a 

közszolgáltatás végzésére 2014. január 01 napjától – 5 év határozott időtartamra – 



2019. december 31-ig a Somogy Kéményseprő Mester Kft-t (7400 Kaposvár, 

Ivánfahegyalja u. 21.) bízza meg. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat nyertesével a 

szolgáltatási szerződést Kéthely Község Önkormányzat nevében kösse meg. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester,  

Határidő: 2013. december. 20. 

 

 

Kéthely, 2013. november 22. 

 

Sipos Balázs 

polgármester 
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