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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

../2016. (VIII…..) önkormányzati rendelete 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 5/1998.(XII.19) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1.§ 

Hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 
5/1998.(XII.19) önkormányzati rendelet. 

2.§ 

Jelen rendelet 2016. augusztus 31. napján lép hatályba. 

Molnár Balázs  Nagy Gáborné 
polgármester   jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. augusztus ….. 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló 
5/1998. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

…../2016. (VIII…..) önkormányzati rendelet 
 

INDOKOLÁSA 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2012. július 3-án megjelent Magyar Közlönyben került kihirdetésre a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásokról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: törvény), mely 2013. 
január 1. napjától hatályon kívül helyezi az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvényt. 

 
A törvény a megye egész területére a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzatának 
feladatkörébe helyezi a közszolgáltatás biztosítását, viszont a törvény 3. §-a lehetőséget ad az 
önkormányzatoknak arra, hogy a közszolgáltatás ellátásának biztosítását a feladat eredeti 
címzettjétől – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott 
feltételek teljesítése mellett – átvállalhatták, átvállalhatják.  
A törvény 3. § (1) bekezdése felsorolja azokat a feltételeket is, amelyek szükségesek ezen 
önként vállalt feladat ellátásához: 
a) a vállalásról a közszolgáltatást önként vállaló önkormányzat a vállalás időpontját megelőző 
legalább hat hónappal korábban dönt, és erről haladéktalanul értesíti a feladat eredeti 
címzettjét, 
b) a közszolgáltatás vállalásáról a közszolgáltatást önként vállaló önkormányzat és a feladat 
eredeti címzettje írásbeli megállapodást köt, 
c) a közszolgáltatási feladatot önként vállaló önkormányzat legkésőbb július 31-ig a 
következő év január 1-jei hatálybalépéssel megalkotja a közszolgáltatásra vonatkozó 
rendeletét, egyúttal a közszolgáltatási feladat eredeti címzettje akként módosítja rendeletét, 
hogy annak hatálya a közszolgáltatási feladatot önként vállaló önkormányzatra a vállalás 
időpontjától már nem terjed ki. 
A törvény 2. § a) pontjában foglaltak szerint a közszolgáltatás biztosítása ”a megye egész 
területén a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata”. 
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2016.(I.15.) számú képviselő-
testületi határozatával a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2015. évi CCXI. törvény 
10.§ (6) bekezdés a) pontja alapján -  közszolgáltató indítványára - a Somogy Kéményseprő-
Mester Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésnek 2016. június 30. napjával, közös 
megegyezéssel történő, megszűntetéséről döntött. 
A döntés értelmében az Önkormányzat 2016. július 1. napjától a közszolgáltatás ellátását nem 
biztosítja, azt az államnak átadja. 
A testület fenti döntéséről a Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot értesítettük. 
 



A kötelező kéményellenőrzés és -tisztítás július 1-től ingyenes lesz a lakosság számára, 
költségeit az állam állja. A kéményseprés az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz 
került. Az Országgyűlés tavaly novemberben döntött arról, hogy a kéményseprés kikerül az 
önkormányzatok településüzemeltetési feladatai közül, és azt az állam közfeladatként, 
térítésmentesen látja el. 
Az önkormányzati feladatellátás megszűnésével a kéményseprő-ipari kötelező 
közszolgáltatásról szóló 5/1998.(XII.19.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell 
helyezni. 

Kéthely, 2016. augusztus 5. 

Molnár Balázs 
polgármester 




