
A képviselő-testület 2016. január  14-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 

 
1/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény alapján kötött, a kéményseprő-ipari tevékenységről 

szóló 2015. évi CCXI. törvény (továbbiakban: törvény) hatálybalépésekor hatályban lévő Halas–

Thermo Kft és az Önkormányzat között kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása tárgyában létrejött 

közszolgáltatási szerződést nem mondja fel. Az Önkormányzat a törvény 10.§ (1) bekezdés a) pontja 

alapján a közszolgáltatást a közszolgáltatási szerződés lejártáig biztosítja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halas-Thermo Kft-vel 2011. 

augusztus 11. napján kötött, és 2013. február 1. napjával módosított szolgáltatási szerződést a 

kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10.§ (7) bekezdésében foglalt 

kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta és annak melléklet szerinti módosítását jóváhagyja, egyben 

felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés  aláírására. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az Ügyrendi és Szociális 

Bizottságot, hogy a közszolgáltatási szerződés további szükséges módosítását jóváhagyja. 

 

 

Szolgáltatási szerződés 2. sz. módosítása 

 

amely létrejött egyrészről:  

 

Név: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

székhely.:  6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

adószám: 15724904-2-03 

KSH szám: 15724904-2-03 

pénzforgalmi számlaszám: OTP Bank Rt. 11732064-15338806-00000000 

képv.: Fülöp Róbert polgármester 

mint Önkormányzat – ( továbbiakban: Önkormányzat ), másrészről 

másrészről: 

Név: Halas – Thermo Kft.     
székhely: 6400 Kiskunhalas, Átlós út 64.   

adószám: 11377933-2-03   

cégjegyzékszám:03-09-104282 

KSH szám: 11377933-8121-113-03 

pénzforgalmi számlaszám: 10201006-50152748-00000000  

képv.: Csankó Árpád vezető tisztségviselő 

mint szolgáltató- ( továbbiakban: Szolgáltató ) 

 

együttesen: Felek – között a mai napon és helyen az alábbiak  szerint:  

 

1./ Felek Kiskunhalason 2011. augusztus 1. napján egymással szolgáltatási szerződést 

kötöttek, mely szerződést felek 2013. február 1. napjával módosítottak a kéményseprő-ipari 

szolgáltatás biztosítására. 

A 2015. december 27-én hatályba lépett a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi 

CCXI. törvény (továbbiakban: törvény), melynek 10.§ (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 

felek a törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül a közszolgáltatási szerződést 



úgy módosítják, hogy 2016. július 1-től megfeleljen a törvényben meghatározott közfeladat 

ellátására vonatkozó szabályoknak. 

Felek a jogszabályi feltételeknek eleget téve a közöttük 2011. augusztus 1. napján megkötött, 

2013. február 1. napján módosított szerződést felülvizsgálták, s az alábbiak szerint 

módosítják:  

 

2./ Az alapszerződés 1./ pont második bekezdésének helyébe az alábbi bekezdés lép:  

A törvény 10.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  …. Kth számú határozatában foglaltak alapján  a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás biztosítása jelen szerződés lejártáig az Önkormányzat kötelező feladata. E 

kötelező közszolgáltatási feladat kizárólagos ellátásának jogát és kötelezettségét az 

Önkormányzat jelen szerződés aláírásával a Szolgáltató részére átadja. 

 

3./ Az alapszerződés 2./ pontjának helyébe az alábbi szövegrész lép:  

A Szolgáltató rendszeresen elvégzi Kiskunhalas város közigazgatási területén a kéményseprő-

ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

ellátásának szakmai szabályairól szóló jogszabály(ok), valamint a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

ellátására vonatkozó mindenkor hatályos rendelete szerinti feladatok teljes körét valamennyi 

tulajdonos tekintetében. 

Szolgáltató a feladat ellátása során a tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokat, 

szabványokat köteles maradéktalanul betartani. 

Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt a vonatkozó jogszabályok változását 

figyelemmel kíséri, s közszolgáltatói feladatait a jogszabályváltozások figyelembevételével 

végzi el.  

A Szolgáltató vállalja, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. 

törvényben, illetve annak végrehajtására (szakmai, tárgyi követelményekre, módszereire, 

feladatvégzés rendjére) kiadott jogszabályokban a rá vonatkozó rendelkezéséket 

maradéktalanul betartja, az Önkormányzat felé kötelező adatszolgáltatásokat az 

Önkormányzat által meghatározott határidőre teljesíti. A késedelmes adatszolgáltatás, illetve 

nem a jogszabályoknak megfelelő kötelező nyilvántartások vezetése miatt származó 

veszteségekért Szolgáltató felelősséggel tartozik. 

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény 10.§ (10) bekezdése alapján az 

Önkormányzat a központi költségvetésből megigényli a közszolgáltatás 2015. július 1-jei 

állapot szerinti közszolgáltatás díjának megfelelő összeget.  Az igényelhető összeget a 

közszolgáltatási díjból befolyó bevétel csökkenti. Az Önkormányzat a törvény 10 §. (10) 

bekezdése alapján igényelt összeget az Önkormányzat számlájára történő beérkezéstől 

számított 8 napon belül a Szolgáltatónak átutalja. 

A Szolgáltató a kéményseprő-ipari tevékenység finanszírozásának módosulása miatt 

közszolgáltatási díj központi költségvetésből történő igényléséhez szükséges dokumentumokat 

a meghatározott példányszámban biztosítja az Önkormányzat részére. 

Az Önkormányzat saját forrást nem biztosít a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására. A 

Szolgáltató az Önkormányzat által, központi költségvetésből igényelt és kapott összegen felül 

az Önkormányzattal szemben egyéb pénzügyi követelést semmilyen jogcímen nem támaszt. 

 

4./ Az alapszerződés 6./ pont első bekezdése helyébe a következő bekezdés lép, a második és 

harmadik bekezdés változatlan tartalommal bír.   

Az Önkormányzat felmondhatja a szerződést, amennyiben a Szolgáltató nem látja el a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást és ezzel 

szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a felmondási idő 6 hónap figyelemmel a hatályos 



jogszabályi előírásokra. Ezen időtartam alatt a Szolgáltató köteles a feladatot továbbra is 

jelen szerződésnek megfelelően ellátni, illetve a szerződés felmondásától számított 30 napon 

belül az eljáráshoz szükséges, jogszabályban rögzített adatokat papír és elektronikus 

formában az Önkormányzat részére térítésmentesen átadni. Amennyiben az Önkormányzatot 

kár éri a kényszerű felmondás miatt, annak megtérítésére a Szolgáltató köteles. 

5. /Az alapszerződés 9. pontjában foglaltak az alábbiakra módosulnak: 
Felek jelen  szerződés teljesítése során együttműködnek, s egymásközti kapcsolattartásra az alábbi 
személyeket jelölik ki: 
- Önkormányzat részéről: Baics Tamás 
- Szolgáltató részéről: Csankó Árpád 
 
6./ Az alapszerződés 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Jelen szerződést a Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, illetve a kéményseprő-
ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben foglaltak figyelembe vételével módosíthatják 
csak. 
 

7./ Az alapszerződés 14. pontjában foglaltak törlésre kerülnek, s helyébe az alábbi szövegrész 

kerül:  

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; a kéményseprő-ipari 

tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény; és a vonatkozó hatályos jogszabályok, helyi 

önkormányzati rendelet szabályozása az irányadó. 

 

8./ Egyebekben Felek a 2011. augusztus 1. napjával megkötött, 2013. február 1. napjával 

módosított szerződést nem változtatják, az hatályában továbbiakban is - jelen módosítás 

figyelembevételével - él.  

A szerződő felek kijelentik, hogy ezen szerződés módosítást átolvasást és  értelmezést 

követően az aláírásra teljes jogkörrel rendelkező képviselők által írták alá. 

Jelen módosítás 2016. július 1. napjától hatályos. 

 

Kiskunhalas, 2015. január ……….. 

 

 

    ………………………………………    

 ………………………………………. 

   Fülöp Róbert polgármester       Csankó Árpád ügyvezető 

Kiskunhalas Város Önkormányzata            Halas –Thermo Kft. 

 

 

2/2016. Kth. 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Hit 

Gyülekezete Szeretetszolgálata Kiskunhalasi Tagszervezetével kötött megállapodásban 

foglalt, a térítésmentes használat határidejének meghosszabbításához 2016. március 

31. napjáig.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Együttműködési megállapodás  2. sz. módosítás 
 

 



Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata Kiskunhalas, Hősök     

tere 1. ,  
másrészről a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) Kiskunhalasi tagszervezete  

Kiskunhalas, Szatmári S. u. 2. /együttműködő partner/ között a mai napon az alábbiak szerint: 

 

 

Előzmények: A Szerződő felek 2014. március 03. napján egymással Együttműködési 

megállapodást írtak alá melyben kifejezik azon szándékukat, hogy Kiskunhalas Város 

Önkormányzat szociális feladatainak ellátásával összefüggésben folyamatosan, határozatlan 

ideig együttműködnek, segítik egymás munkáját.  Az Önkormányzat a megállapodás 

keretében a Kiskunhalas, Szent Imre u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlant térítésmentes 

használatba adta a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata Kiskunhalasi tagszervezetének 

adományai tárolására, rendszeresen tartott adományozás céljára. A megállapodás 5. pontjában 

a használat határidejét - határozott időre -  2014. december 31. napjáig állapították meg. A 

határidőt a szerződés 1. számú módosítása 2015. december 31-re módosította. 

 

1. A Szerződő Felek ezennel kölcsönös egyetértés alapján megállapodnak, hogy az 

Együttműködési megállapodást – határozott ideig – 2016. március 31. napjáig 

meghosszabbítják. 
 

2. A Megbízási Szerződés egyéb pontjait Szerződő Felek változatlanul érvényben lévőnek 

tekintik és azt – a 2. számú módosítással együtt – kölcsönösen magukra nézve kötelezőnek  

fogadják el a továbbiakban is. 

 

 

Kiskunhalas, 2016. január 14. 

 

 

……………………………………                                  ………………………………… 

 Kiskunhalas Város Önkormányzat                                  Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata  

      képviseletében                                                                           képviseletében   

 

         Fülöp Róbert                                                                             Bodó Rita     

         polgármester                                                                       tagszervezet vezető                                                     

 

 

 

3/2016. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a Nagy Szeder utca 1.szám alatti, háziorvosi ügyeleti rendelő ingatlanán a szükséges 

munkálatokat a Halasi Városgazda Zrt.-vel elvégeztesse annak érdekében, hogy az a felnőtt és 

gyermekorvosi háziorvosi ügyeleti tevékenység ellátására alkalmas legyen. 

 

 

 

 


