
 

 

 

 

Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
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Ügyiratszám: 47/1/2016.                                                                  1. számú előterjesztés  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 15-én tartandó rendkívüli  
ülésére a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetéséhez  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országgyűlés a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényt elfogadta,  
mely törvény 2015. december 12-én kihirdetésre került. 
A törvény értelmében 2016 .  július 1-étől az állam kéményseprő-ipari szerve fogja ellátni a 
kéményseprő- ipari tevékenységet közfeladatként a természetes személy tulajdonában lévő és 
gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlanok, 
a kizárólag az előzőekben említett ingatlanokból álló társasház , lakásszövetkezeti lakóépület 
esetében, amelyben az égéstermék- elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van, illetve 
az előzőekben említettek alá nem tartozó társasház és lakásszövetkezeti lakóépület esetében.  
A többi ingatlan esetében a kéményseprő-ipari szolgáltató látja el a kéményseprő-ipari 
tevékenységet. Tehát a kéményseprő-ipari közszolgáltatás és közszolgáltató, mint fogalmak 
megszüntetésre kerülnek 2016. július 1-étől. 

 
A változásra tekintettel a törvény 6.§, 9-11.§-ai a kihirdetést követő 15 napon lépnek hatályba, 
míg a többi rendelkezése csak 2016 . július 1-étől. A törvény 10.§-a tartalmazza a fenti 
átrendeződést segítő szabályokat. 
 
E szabályok értelmében azon önkormányzatok, amelyek rendelkeznek a Kstv. alapján  
megkötött közszolgáltatási szerződéssel a törvény hatálybalépésétől számított 21 napon  belül 
(kihirdetés: 2015 . december 12., hatálybalépés : 2015 . december 27 ., 21. nap: 2016. január 17.) 
döntést kell, hogy hozzanak, arról milyen formában kívánják a településen a kéményseprő-ipari 
tevékenységet ellátni. 
 
A döntéshozatallal érintett önkormányzatok két féleképpen dönthetnek az alábbi A) és B) 
pontban felvázoltak szerint: 
 
A) Ha az önkormányzat nem kívánja megszüntetni a hatályos közszolgáltatási szerződést 
 
A törvény 10.§ (1) bekezdésének a) pontja szerint a hatályos közszolgáltatási szerződés 
időtartamáig minden maradhat változatlan. A törvény 10.§ (4) bekezdése előírja, hogy a 
hatályban lévő közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát meghosszabbítani vagy újat kötni nem 
lehet. Akkor sem lehet új közszolgáltatási szerződést kötni, ha a törvény hatálybalépésekor 
nincs közszolgáltatási szerződés hatályban. A törvény 10.§ (7) bekezdése szerint a hatályos 
közszolgáltatási szerződést 2016. július 1-éig módosítani szükséges, hogy az összhangban álljon 
a törvénnyel. 
 
 



 

 

 

 

B) Ha az önkormányzat meg kívánja szüntetni a hatályos közszolgáltatási szerződést 
 
A törvény 10.§ (1) bekezdésének b) pontja szerint a hatályos közszolgáltatási szerződést 
felmondja és a közszolgáltatást 2016. július 1-étől nem biztosítja. A törvény 10.§ (6) 
bekezdése szerint a hatályban lévő közszolgáltatási szerződést 3 módon lehet megszüntetni: 
 

a) rendes felmondással a törvény hatálybalépésétől számított legalább hat hónap 
felmondással     

b) közös megegyezéssel, 
c) az önkormányzat úgy döntött, hogy 2016. július 1-étől a közszolgáltatást nem biztosítja 

és ezért rendkívüli felmondással. 
 
A szerződés megszüntetéséről szóló önkormányzati döntésben egyértelműen meg kell jelölni 
azt, hogy melyik okból kívánják a szerződést megszüntetni, megjelölve a törvény 10.§ (6) 
bekezdésének a), b), vagy c) pontja, mint a döntés jogalapja. 
 
Az önkormányzati döntésnek azt is tartalmaznia kell, hogy a közszolgáltatási szerződés melyik 
napon szűnik meg. Tekintettel arra, hogy a törvény értelmében az állami szerv 2016 . július 1-
étől fogja átvenni a szolgáltatást, így a közös megegyezésnél , a rendes és rendkívüli 
felmondásnál is javasolt 2016 . június 30-ával megszüntetni a közszolgáltatási szerződést , azzal, 
hogy rendes felmondásnál a törvény 10.§ (6) bekezdése a) pontjában előírt 6 hónapra is 
tekintettel kell lenni. 
 
A törvény 10.§ (2) bekezdése értelmében döntéséről az állami kéményseprő-ipari tevékenységet 
közfeladatként ellátó kéményseprő-ipari szervet a törvény hatálybalépésétől számított 30 napon 
belül, tehát legkésőbb 2016. január 26-ig írásban vagy elektronikusan értesítenie kell. 
 

A törvényben említett állami kéményseprő-ipari szervről a kéményseprő-ipari szerv 
kijelöléséről szóló 401/2015 .(Xll.15 .) Korm. rendelet 1.§-a rendelkezik, amely szerint: A 
Kormány a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szervként a hivatásos 
katasztrófavédelmi  szervet jelöli  ki. Ez Magyarországon a Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, amelynek Somogy megyei területi szerve a Somogy 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, melynek elérhetőségei: székhely: 7400 Kaposvár, 
Somssich P. u. 7. 

 
A képviselő-testület előkészítő jelleggel 2015. december 15-én tartott ülésén már tárgyalta a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos törvényi változások okán, a közszolgáltatás 
helyzetét. Mivel az ülés időpontjában a vonatkozó törvény rendelkezései még nem léptek hatályba,  
a testület előzetesen 154/2015.(XII.15.) számú határozatával úgy nyilatkozott, hogy a közszolgáltatást 
2016. július 1-től is a hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján, annak lejártáig biztosítani kívánja.  
A testület ezen szándéknyilatkozatáról a Belügyminisztériumot is tájékoztattuk az ebr42 önkormányzati 
információs rendszeren keresztül. 
 
A helyi közszolgáltatást biztosító Somogy Kéményseprő-Mester Kft. 2016. január 4-én érkezett 
levelében kezdeményezte a közszolgáltatási szerződés 2016. június 30. napjával, közös megegyezéssel,  
történő megszűntetését. 
 
Javasolom a testületnek a szolgáltató javaslatának elfogadását s a közszolgáltatási szerződés közös 
megegyezéssel való megszűntetését, 2016. június 30. napjával. 



 

 

 

 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megszűntetéséről szóló előterjesztést,  
mely alapján úgy döntött, elfogadva a szolgáltató indítványát, 2016. június 30. napjával, közös 
megegyezéssel, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására irányuló szerződést megszűnteti.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert, hogy a közszolgáltatási 
szerződés megszűntetéséről értesítse a szolgáltatót. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kéthely, 2015. január 6. 
         
                                                                                                Molnár Balázs 
                      polgármester 


