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egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!
2015. december 12-én jelent meg a Magyar Közlönyben a kéményseprő-ipari tevékenységről
szóló 2015. évi CCXI. törvény (Ktv.), mely jelentősen megváltoztatja a kéményseprő-ipari
tevékenység végzésének feltételeit.
A Ktv. 10. §-a értelmében a Ktv. hatálybalépésekor hatályban lévő közszolgáltatási szerződés
esetében a helyi önkormányzat e törvény hatálybalépésétől számított huszonegy napon
belül dönt, hogy a közszolgáltatási szerződés alapján annak lejártáig a közszolgáltatást
biztosítja, vagy a közszolgáltatást 2016. július 1-től nem biztosítja és a közszolgáltatási
szerződést felmondja, a kéményseprő-ipari tevékenységet pedig a 2. § (1) bekezdés szerinti
kéményseprő-ipari szerv, kéményseprő-ipari szolgáltató látja el.
A Közgyűlés a 273/2015. (XII.17.) szekszárdi öh. számú határozatában úgy döntött, hogy a
közszolgáltatást a Caminus Kft-vel megkötött szerződés alapján – annak lejártáig – biztosítja.
A Ktv. értelmében, amennyiben a helyi önkormányzat biztosítja a továbbiakban is a
közszolgáltatást, akkor a központi költségvetésből igényelheti a közszolgáltatás 2015. július
1-i állapot szerinti közszolgáltatási díjának megfelelő összeget, illetve a hatályos
közszolgáltatási szerződést a Ktv. hatálybalépésétől számított 30 napon belül a feleknek
módosítani kell annak érdekében, hogy közszolgáltatási szerződés 2016. július 1-jétől
megfeleljen a Ktv-ben meghatározott, a közfeladat ellátására vonatkozó szabályoknak. A
közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát meghosszabbítani, vagy ahelyett új
közszolgáltatási szerződést kötni nem lehet.
A Polgármesteri Hivatal a Caminus Kft-vel közösen elkészítette a közszolgáltatási szerződés
módosítását, melyet az előterjesztéshez mellékelek.
Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hagyja jóvá a
határozati javaslatot.

Szekszárd, 2016. január 21.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a kéményseprő-ipari
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (7) bekezdése alapján – az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft-vel megkötött
kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítását.
2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt annak
ellenjegyzésére.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző
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1. melléklet
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. SZ.
MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 7100
Szekszárd, Béla király tér 8., képviseli: Ács Rezső polgármester, adószám: 15733562-2-17),
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Páskum u. 5.,
adószám: 11281836-2-17, képviseli: Huszár Tibor ügyvezető igazgató), mint szolgáltató
(továbbiakban: Szolgáltató) között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:
1.

Szerződő Felek a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok ellátására 2009.
december 22-én megkötött, majd 2014. július hónapban és 2015. december 28-án
módosított közszolgáltatási szerződést – 2016. január 26-i hatállyal - az alábbiak szerint
módosítják.

2.

A közszolgáltatási szerződés 1.1.) pontja helyébe a következő szövegezés lép:
„Megbízó a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény
(továbbiakban: Ktv.), a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet),
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012.
(XII.11.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet), valamint Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 30/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
önkormányzati rendelet) alapján megbízza a Szolgáltatót kizárólagos jelleggel a
kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok komplex ellátásával Tolna megye
közigazgatási területén. Szolgáltató 2016. július 1-től a kéményseprő-ipari
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény és annak végrehajtásáról szóló rendeletek
előírásait köteles alkalmazni.”

3.

A közszolgáltatási szerződés 1.2) pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
„Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az ajánlattételi dokumentációban
szereplő, kirendeltségként feltüntetett telephelyeit 2016. január 1-től szolgáltatás
céljára nem veszi igénybe. A közszolgáltatás zavartalan ellátását a Szolgáltató központi
telephelyeként bejegyzett székhelyéről (7100 Szekszárd, Páskum u. 5.) biztosítja.”

4.

A közszolgáltatási szerződés 2.) pontja helyébe a következő szövegezés lép:
„A közszolgáltatás költségeinek fedezetét a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló
2015. évi CCXI. törvény és annak végrehajtási rendeletei alapján kell meghatározni.”
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5.

A közszolgáltatási szerződés 4.1) pontja helyébe a következő szövegezés lép:
„A szerződés finanszírozásának feltételeit a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló
2015. évi CCXI. törvény szabályozza, a közszolgáltatást részben térítésmentesen, részben
közszolgáltatási díj megfizetése ellenében biztosítja a Szolgáltató. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a díjfizetésre kötelezett tevékenységek esetén a Szolgáltató a
közszolgáltatási díjat saját nevén kiállított számla kibocsátásakor, közvetlenül a
teljesítést követően, az igénybevételre kötelezettől vagy megrendelőtől kapja a
költségek fedezetére. Ez nem lehet magasabb az önkormányzati rendeletben
meghatározott, 2015. július 1-i állapot szerint hatályos közszolgáltatási díjnál.
Azokban az esetekben, amikor a szolgáltatást térítésmentesen kell végezni, a Szolgáltató
az alábbiak szerint jár el:
-A munkavégzés tényét igazoltatja az ingatlan tulajdonosával, használójával.
-Az elvégzett munkákról összesítő kimutatást készít, melyet tárgy hónapot követő 15
napon belül a Megbízónak átad a központi költségvetésből történő visszaigénylés
céljából.
-Megbízó a központi költségvetésből igényelt és megkapott összeget 8 napon belül
átutalja a Szolgáltató 10404601-46019938-00000000 számú bankszámlájára.”

6.

A közszolgáltatási szerződés 5.1) pont helyébe a következő szövegezés lép:
„A szerződés megszüntethető közös megegyezéssel, továbbá rendes felmondással. A
felmondást írásban kell közölni, indokolással ellátva. A felmondást bármelyik fél
kezdeményezheti. A szerződés 6 hónap felmondási idővel mondható fel. A felmondási
idő alatt a Szolgáltató a közszolgáltatást változatlan feltételekkel köteles teljesíteni.”

7.

A közszolgáltatási szerződés 5.2.) pont 2. mondata helyébe a következő szöveg lép:
„….Azonnali felmondás esetén a Szolgáltató addig köteles a közszolgáltatás ellátásáról
gondoskodni, amíg Kormány által kijelölt kéményseprő-ipari szerv a közszolgáltatást át
nem veszi.”

8.

A közszolgáltatási szerződés 6.5.) pontja helyébe a következő szövegezés lép:
„A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a Ktv., a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI.
törvény, a Korm.rendelet, a BM rendelet, az önkormányzati rendelet, valamint a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.”

9.

A közszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak. Szerződő Felek jelen módosító megállapodással
egyidejűleg aláírják a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt példányait is.
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10. A szerződés módosítását Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2016. (I.28.) számú határozata hagyta jóvá.

Jelen szerződés-módosítást a Felek elolvasás, értelmezés és megértés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban írták alá, melyből Szolgáltatót 1 példány,
Megbízót pedig 2 példány illet.

Szekszárd, 2016. ………………………….

…………………………………..
Szekszárd MJV Önkormányzata
Ács Rezső polgármester
Megbízó

…………………………………………
CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft.
Huszár Tibor ügyvezető
Szolgáltató
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