
Szám: 2-3/2010. 
 

K I V O N A T 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. június 25-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés 67/2010. (VI. 25.) Közgyűlési 
határozata a kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó 
szolgáltató megbízásáról 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a 49/2010. (IV. 30.) 
közgyűlési határozat alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
ellátására kiírt pályázatot eredményesnek, a pályázó CAMINUS 
Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 
Szekszárd, Páskum u. 5.) pályázatát érvényesnek nyilvánítja. 
 
2. A Közgyűlés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 1.§ (1) és (3) bekezdéseinek 
figyelembevételével Tolna megye közigazgatási területére – 
Szekszárd Megyei Jogú Város, valamint Tamási Város közigazgatási 
területének kivételével – 2011. január 1. napjától 2020. december 31-
ig terjedő határozott időre a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
teljesítésére és az ebből fakadó szolgáltatói feladatok ellátására a 
lefolytatott nyilvános pályázat eredményeképpen a CAMINUS 
Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaságot bízza meg. 
 
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozat 
mellékletét képező, a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
nyújtásáról szóló megállapodást a szolgáltatóval írja alá. 
 
4. A megyei Közgyűlés felhívja a megyei főjegyzőt, hogy a 
CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. pályázatában szereplő díjtételek 
alapján, a 2011. évre irányadó díjtétel megállapításra vonatkozó 
rendelet módosítását a Közgyűlés következő rendes ülésére 
terjessze elő. 
 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (2-3. pont 

vonatkozásában) 
dr. Bartos Georgina (4. pont vonatkozásában) 

Határidő: folyamatos, illetve 2020. december 31. (2. pont 
vonatkozásában) 
azonnal (3. pont vonatkozásában) 
a Közgyűlés következő rendes ülése (4. pont 
vonatkozásában) 

 
k.m.f.t. 

 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia 



Melléklet 
 

 
Megállapodás 

kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás nyújtásáról 
 
 
amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhely: 7100 Szekszárd, 
Szent István tér 11-13.; statisztikai számjele: 15414007-8411-321-17; képviseli: dr. 
Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke),  
a továbbiakban mint megbízó,  
 
másrészről a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Páskum u. 
5., cégjegyzékszám: cg.17-09-001696, képviseli: Huszár Tibor ügyvezető igazgató), 
a továbbiakban mint szolgáltató  
 
között az alulírt napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
 

1. A megbízó az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 
1995. évi XLII. tv., a 27/1996. (X. 30.) BM rendelet, valamint a Tolna Megyei 
Önkormányzat 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének 8.§ (1) 
bekezdése alapján, figyelemmel a …./2010. (VI.25.) közgyűlési határozatban 
foglaltakra, megbízza a szolgáltatót kizárólagos jelleggel Tolna megye 
közigazgatási területére – Szekszárd Megyei Jogú Város, valamint Tamási 
Város közigazgatási területének kivételével – a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás komplex ellátásával 2011. január 1. napjától 2020. december 
31-ig. 

 
2. A szolgáltató a megbízást e szerződésben foglalt feltételekkel elfogadja, és 

vállalja, hogy az 1. pontban említett ellátási területen a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatást ellátja. 

 
3. A szolgáltató feladatainak részletes felsorolását az 1. pontban említett BM 

rendelet, valamint a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
mindenkori hatályos önkormányzati rendelet tartalmazza. 
A megbízott feladatait képezik továbbá a 49/2010. (IV. 30.) közgyűlési 
határozatban foglalt pályázati kiírásban megjelölt feltételek teljesítése, 
valamint az általa benyújtott pályázatban részletezett egyéb vállalásai is. 

 
4. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. pontban meghatározott 

feladatok ellátását az 1. pontban megjelölt időszakban teljesíti. 
 

5. A szolgáltató által ellátott kéményseprő-ipari közszolgáltatás önfinanszírozó, 
melynek fedezetéül a díjbevételek szolgálnak. A közszolgáltatás 
igénybevételének díjtételeit a Tolna Megyei Önkormányzat 17/2000. (XII. 29.) 
önkormányzati rendelete állapítja meg. 

 
6. A szolgáltató tudomásul veszi, hogy a kötelező kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás díjainak felülvizsgálatát a Tolna Megyei Önkormányzat 



17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének 10.§ (2) bekezdésében 
meghatározott módon kezdeményezheti.  

 
7. Jelen szerződés – az 1. pontban foglaltaknak megfelelően – 10 éves 

határozott időre szól. A szerződés a határozott idő elteltével megszűnik, közös 
megegyezéssel megszüntethető. 

 
8. Jelen szerződést a felek módosítják, amennyiben az 1. pontban 

meghatározott: 
 

a) működési terület az érintett települési önkormányzatok, illetőleg azok 
társulása feladatátvállalása vagy feladat visszaadása miatt módosul. 
[az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. 
évi XLII. tv. 1. (3) bekezdése és 2/A. §-a]; 
 

b) közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések úgy változnak 
meg, hogy a jogszabályváltozás jelen szerződés tartalmát is érinti. 

 
9. A szerződés módosítását a 8. a) pontban meghatározott esetben a megbízó 

kezdeményezi írásban a szolgáltató felé, és a szerződés módosítása a 
feladatátvállalásának vagy feladat visszaadásának kezdő időpontjában lép 
hatályba. 
A szerződés módosítását a 8. b) pontban meghatározott esetben a szerződő 
felek bármelyike írásban kezdeményezheti a másik félnél, a szolgáltató 
kezdeményezése esetén a megbízó a módosítás jóváhagyásáról a 
kezdeményezést követő soros rendes közgyűlési ülésén dönt, a szerződés 
módosításának hatályosulására a jogszabályváltozás hatálybalépése az 
irányadó. 
 

10. E szerződés rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondható mindkét 
fél részéről a másik fél súlyos szerződésszegése (pl. a közszolgáltatás nem 
megfelelő ellátása, a vonatkozó jogszabályok megsértése, a szolgáltatást 
igénybevevők többszöri megalapozott panasza, stb.) esetén. A rendkívüli 
felmondásnak akkor van helye, ha az egyik fél a szerződésszegő magatartás 
megszüntetésére a másik felet előzetesen írásban felszólította, és az a 
szerződésszegést a felszólításban megadott határidőn belül nem szüntette 
meg. 
Megbízó jogosult a szerződés rendkívüli felmondására azonnali hatállyal 
abban az esetben is, ha a szolgáltatót csőd-, vagy felszámolási eljárás 
keretében fizetésképtelenné nyilvánítják. 
A szolgáltató köteles azonnali hatályú felmondás esetén az új szolgáltató 
megbízásáig a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról jelen 
szerződésben foglaltak szerint gondoskodni, kivéve, ha erről a megbízó 
írásban lemond. 
 

11. Jogosulatlan felmondás, illetve ezen szerződés más rendelkezéseinek 
megszegése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) kártérítésre vonatkozó szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. 

 



12. A megbízó a szolgáltatót e szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban 
részletezett feladatai ellátása kapcsán bármikor jogosult ellenőrizni. 

 
13. A szolgáltató évente a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának 

tapasztalatairól – megfelelő számszerű adatokkal – összesítő tájékoztatót küld 
a megbízó részére. 

 
14. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1. pontban említett, 

valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezései az 
irányadóak. 

 
Felek jelen megállapodást elolvasták, tartalmát megértették és azt, mint akaratunkkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Szekszárd, 2010. ……………………. 
 
 
 
 
 
 .................................................. ..................................................  
 Dr. Puskás Imre Huszár Tibor 
 elnök ügyvezető igazgató 
 a megbízó képviseletében  a szolgáltató képviseletében 
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