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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Helyben 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes város közigazgatási területén a Képviselő-testület gondoskodik a kötelező kémény-
seprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról.  
A feladat végzésére a Szentes Városi Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés 2009. december 
31. napjával lejár. A korábbi gyakorlatnak megfelelően pályázatot írtunk ki a szolgáltatás 
2010. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig történő ellátására. A pályázati hirdet-
mény megjelent a Délvilág c. napilapban, illetve a térségben működő 4 szolgáltatótól kértünk 
ajánlatot. Egy szolgáltató nem kívánt ajánlatot tenni, míg 3 vállalkozás benyújtotta pályáza-
tát. A pályázat díjtételre vonatkozó részét mellékelem. A pályázatok teljes terjedelemben 
megtekinthetők a Műszaki Osztályon. 
 
A Pénzügyi Bizottság, valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
a testületi ülést megelőzően fogja tárgyalni az ajánlatokat. A Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik a legmegfelelőbb pályázó kiválasztása, a szolgáltatási díjakat tartalmazó rendelet 
módosítása és a Polgármester felhatalmazása a szolgáltatási szerződés megkötésére. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv.  2. bek. h./ pontja lehetőséget ad arra, hogy 
a Képviselő-testület kötelező szolgáltatót jelöljön ki a szolgáltatási feladat ellátására. Hason-
ló módon gondoskodott a Képviselő-testület a településen keletkezett folyékony hulladék 
elszállításáról és az ártalommentes elhelyezéséről. Erre vonatkozóan a Szentesi Víz- és 
Csatornamű Kft-vel kötött közszolgáltatói szerződést. A szilárd kommunális jellegű hulladék 
szállítását és elhelyezését szintén közszolgáltatói szerződés alapján Szentes Város Önkor-
mányzata Városellátó Intézménye látja el.  
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szentes városban folytatott köz-
szolgáltatói tevékenységekről szóló 2/1996.(I.26.)Kt. rendelete 14.§. /1/ bek. az alábbiakkal 
egészülne ki: 
„Szentes városban a kéményseprő-ipari közszolgáltató a Szentes Városi Szolgáltató Kft. 
(Szentes, Vásárhelyi út 12.). A szolgáltató a szolgáltatás teljes körét valamennyi tulajdonos 
tekintetében rendszeresen köteles ellátni. A közszolgáltatói szerződést a rendelet  melléklete 
tartalmazza.”   
 
A Rendelet 14.§. /3/ bekezdéséből az alábbi szöveg elhagyásra kerül:  
 „A nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyerő a kéményseprő-ipari közszolgáltatás Szen-
tes város közigazgatási területén végző szervezet megnevezése: Szentes Városi Szolgáltató 
Kft.” 
 



A Rendelet módosítása esetén a Képviselő-testület nevében a Polgármester közszolgáltatá-
si szerződést köt a Szentes Városi Szolgáltató Kft-vel, szabályozva a feladat ellátását és a 
rendelet szolgáltatási díjakról szóló melléklete módosításra kerülne a Kft. pályázati ajánlatá-
ban szereplő összegekkel.  
 
Amennyiben a Képviselő-testület mellőzi a rendelet módosítását és a közszolgáltatói szer-
ződés megkötését, a beérkezett 3 pályázat elbírálásával biztosítható a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás végzése.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, fogadja el az alábbi ha-
tározati javaslatot és támogassa a mellékelt módosító rendelet-tervezetet. 
 
…/2009.(XI.27.)Kt. 
Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
A./ változat: 
1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

ellátására közszolgáltatói szerződést köt a Szentes Városi Szolgáltató Kft-vel.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szolgáltatási szerződés megkötésé-

re. 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Polgármester 

 
 
B. változat: 
1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari tevékenység 

ellátására szolgáltatási szerződést köt a pályázati eljárás nyerteseként megállapí-
tott………………………. pályázóval. 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szolgáltatási szerződés megkötésé-

re. 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
Szentes, 2009. november 18. 
           
 

A jegyző megbízásából: 
 
            

Czirok Jánosné 
            osztályvezető 











           2. sz. melléklet 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2009.() rendelete 

a Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről szóló 2/1996.(I.26.)Kt. 
rendelet módosításáról 

 
1.§. 

 
A Rendelet 14.§. /1/ bek. az alábbiakkal egészül ki: 

 
„14.§. /1/ Szentes városban a kéményseprő-ipari közszolgáltató a Szentes Városi 
Szolgáltató Kft. (Szentes, Vásárhelyi út 12.). A szolgáltató a szolgáltatás teljes körét va-
lamennyi tulajdonos tekintetében rendszeresen köteles ellátni. A közszolgáltatói szer-
ződést a rendelet melléklete tartalmazza. ”   

 
2.§. 

 
A Rendelet 14.§. /3/ bekezdéséből az alábbi szöveg elhagyásra kerül:  

 
„A nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyerő a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
Szentes város közigazgatási területén végző szervezet megnevezése: Szentes Városi 
Szolgáltató Kft.” 
 

3.§. 
 
 
A Rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Dr. Sztantics Csaba sk.        Szirbik Imre sk. 
     jegyző            polgármester 



Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről szóló 2/1996.(I.26.)Kt. 
rendelet 2. sz. melléklete 

 
A kéményseprő-ipari szolgáltatás díjai 

Lakossági 
 
Használatban lévő szilárd tüzelőberendezés kéményének évi kétszeri ellenőrzése, és szük-
ség szerinti tisztítása: 
Egyedi kémény    1.200,- Ft/db + ÁFA 
 
 
Használatban lévő gáztüzelő berendezés kéményének évi egyszeri ellenőrzése, és szükség 
szerinti tisztítása: 
Gáz kémény     1.200,- Ft/db + ÁFA 
 
 
Tartalék kémény évenkénti egyszeri ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása: 
Egyedi kémény    1.200,- Ft/db + ÁFA 
 
 
Egycsatornás és mellékcsatornás gyűjtőkémények gáztüzelés esetén:  
Gyűjtőkémény        820,- Ft/db + ÁFA  
 
 
Kémények használatával összefüggő szakvélemények:  
Kéményvizsgálat gázbekötéshez         5.000,- Ft/db + ÁFA 
 
 
4 évenkénti kötelező műszaki vizsgálat vegyestüzelés és gáztüzelés esetén:  
Egyedi kémény             1.880,- Ft/db + ÁFA 
Gyűjtőkémény              1.880,- Ft/db + ÁFA 
 
 
Túlnyomásos égéstermék elvezetők évi egyszeri ellenőrzése (égéslevegő összetétel mérés) 
és szükség szerinti tisztítása: 
 
LAS turbó elvezető    2.200,- Ft/db + ÁFA 
 
 
Egyéb tevékenységek:  
Terv felülvizsgálat     5.200,- Ft/db + ÁFA 
 

 



           3. sz. melléklet 
Közszolgáltatói szerződés 

 
amely létrejött egyrészről Szentes Város Önkormányzata (6600 Szentes, Kossuth tér 6. 
KSH-szám: 15354752-7511-32106, adószám: 15354752-2-06, törzsszám: 354754) képvise-
letében Szirbik Imre polgármester - mint megbízó 
 
másrészről: Szentes Városi Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Vásárhelyi út 12., cégjegyzék-
szám: 06-09-002175, adószám: 1108-4024-2-06) képviseletében Döbrőssy Iván ügyvezető 
igazgató – mint közszolgáltató –  
között az alulírott napon és feltételek között: 
 
 
1./ A közszolgáltató vállalja Szentes város közigazgatási területén lévő ingatlanok kéménye-

inek jogszabályban előírt gyakorisággal előírt tisztítását, ellenőrzését, műszaki felülvizs-
gálatát, valamint szakvélemények készítését.  

 
2./ A közszolgáltató biztosítja a munka elvégzéséhez szükséges eszközöket és szakembe-

reket.  
 
3./ A munkák elvégzéséért a szolgáltató díjat számol fel, melyet az ingatlan tulajdonosai 

közvetlen térítenek meg.  
A közszolgáltató a díjra vonatkozóan minden évben a novemberi képviselő-testületi ülés-
re előterjeszti a következő évi díjtételre vonatkozó javaslatát. A 2010. évre vonatkozó dí-
jakat a Képviselő-testület a …/2009.(..) rendelettel módosított Szentes városban folytatott 
közszolgáltatói tevékenységekről szóló  2/1996.(I.26.)Kt. rendeletének  mellékletével 
hagyta jóvá. 

 
4./ Megbízó az 1./ pontban írt tevékenységet kötelező közszolgáltatási tevékenységnek mi-

nősíti és díjfizetési kötelezettséget ír elő.  
 
5./ A közszolgáltató vállalja, hogy minden évben a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ré-

szére átadja azok névjegyzékét, akik akadályozták, illetve meggátolták az 1./ pontban le-
írt munka elvégzését.   

 
6./ A közszolgáltató köteles a jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettség teljesítésére. 

Vállalja, hogy a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoz-
tatási rendszert működtet, lehetővé téve a hiba jelentését és a hiba gyors elhárítását.  

 
7./ A közszolgáltatói szerződés 2010. január 1. napjával lép hatályba és határozatlan ideig 

szól.  
 
8./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a kötelező kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásról szóló 27/1996.(X.30.)BM. rendelet az irányadó.  
 
Szentes, 2009……………………………… 
 
 
 
Szentes Város Önkormányzata       Szentes Városi Szolgáltató Kft. 
     Szirbik Imre polgármester    Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató 
       megbízó            közszolgáltató 


