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Az Állami Számvevőszék 2016-ban ellenőrzést végzett a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
megszervezésének és nyújtásának megfelelősége, az ellátásért felelős önkormányzatok és a
közszolgáltatási szerződés alapján szolgáltatást végzők, valamint a tűzvédelmi hatóság
közszolgáltatással kapcsolatos feladatellátása, a kontrollok megfelelőségének értékelése,
továbbá a szolgáltatási díjakat szabályozó jogszabályok betartásának, a közszolgáltatóknak
juttatott források elszámolásának szabályszerűsége érdekében. Az ellenőrzött időszak 2013.
január 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszak volt.
Az ellenőrzés fókuszkérdései a következők voltak:
 Az ellátásért felelős önkormányzatok a kéményseprő-ipari közszolgáltatást
szabályszerűen szervezték-e meg?
 A kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző szervezetek a feladataikat
szabályszerűen, hiánytalanul végezték-e el?
 A hatósági felügyeletet ellátó katasztrófavédelmi igazgatóságok a feladataikat
szabályszerűen végezték-e el?
Az Állami Számvevőszék 2017. szeptember 28-án megküldte az önkormányzatnak az
ellenőrzésről készített jelentést, melynek a főbb megállapításai a következők voltak:
A feladat ellátásért felelős önkormányzatok, illetve katasztrófavédelmi igazgatóságok
alapvetően szabályszerű feladatellátása mellett a közszolgáltatók nem megfelelően látták el
a közszolgáltatást. Az önkormányzatok az ellenőrzött időszakban a kéményseprő-ipari
közszolgáltatással kapcsolatos rendeleteket a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
alkották meg. A kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak felülvizsgálata, a díjakkal
kapcsolatos rendeletalkotás alapvetően szabályszerűen történt, néhány esetben azonban a
határidőket nem tartották be. Az önkormányzatok a kéményseprő-ipari közszolgáltatást
végző szervezetekkel a közszolgáltatási szerződést szabályszerűen kötötték meg, azonban az
előírt dokumentum és nyilvántartási jegyzéket tartalmazó melléklet nem minden esetben
készült a szerződésekhez.
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 32. § (6) bekezdése szerint: „A
polgármester, illetve a megyei közgyűlés és a nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles az
önkormányzatra vonatkozó jelentést a képviselő-testülettel, a közgyűléssel, illetve a
nemzetiségi önkormányzat testületével megismertetni.”
A jogszabályban rögzített kötelezettségnek eleget téve jelen előterjesztésben ismertetem az
ÁSZ jelentését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2017. október 20.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (X.26.) határozata
a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos ÁSZ ellenőrzésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése megismerte az Állami
Számvevőszéknek a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megszervezésének, ellátásának 2013.
január 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakára irányuló ellenőrzéséről készített
jelentést, és a jelentésnek az ellátásért felelős önkormányzatokra, így Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatára vonatkozó megállapításait tudomásul veszi.
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