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Balaicz Zoltán polgármester,
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Pete Róbert önkormányzati képviselő,
Pintérné Kálmán Marianna önkormányzati képviselő,
Sümegi László önkormányzati képviselő,
Dr. Tóth László önkormányzati képviselő,
valamint Tolvaj Márta, Vadvári Tibor alpolgármesterek,
Dr. Kovács Gábor jegyző, Dr. Sándor Erzsébet aljegyző
a me’hívott vendégek:
Havasi Zoltán ügyvezető Lángőr ‘94 Kft., Kovács József ügyvezető
Füstfaragók Kéménytechnikai Kft.
a hivatal munkatársai:
Németh Ádám, Bertók Sándor, Takácsné Czukker Szilvia, Dr. Tóth-Gángó
Gabriella, Cziborné Vincze Amália, Zsupanek Péter, Dr. Kiss Viktória,
Kovács Ildikó jegyzőkönyvvezető

Balaicz Zoltán pol2ármester:
Tisztelettel köszöntök minden önkormányzati képviselőt, a hivatal dolgozóit, és meghívott
vendégeinket a rendkívüli közgyűlésen. Eredetileg a február 4-i rendes közgyűlésen
találkoztunk volna, azonban időközben egy téma miatt szükségessé vált rendkívüli közgyűlés
összehívása. 2015. december 12-én egy Új törvény lépett hatályba, amely 2016. július 1.
napjától a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló eddigi törvényt módosítja. Ez egyben azt is
jelenti, hogy az egyes önkormányzatoknak viszonylag rövid időt, 21 napot adtak arra, hogy a
szükséges döntést meghozzk, ez azt jelenti, hogy nekünk 2016. január 17-ig lett volna
elméletileg lehetőségünk arra, hogy az ügyben döntsünk.
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NAPIRENDI

1.

PONT:

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás fenntartásáról szóló döntés jogszabályi változás
miatt (írásban)
Eló’terjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

NAPIRENDI

PONT TÁRGYALÁSA:

1.
A kéményseprő-ipari közszolEáltatás fenntartásáról szóló döntés joszabá1yi
változás miatt
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polármester:
Tisztelettel köszöntöm a közgyűlésen a két érintett cég ügyvezető igazgatóit, Havasi Zoltán és
Kovács József ügyvezető igazgató urakat! Ahogy képviselőtársaim a közgyűlési
előterjesztésben olvashatták, a kormány javaslatára a parlament úgy döntött, hogy a
kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával kapcsolatban egyrészt teljes mértékben ezt a
tevékenységet a lakosság számára ingyenessé teszi, másrészt a kijelölt szerv a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv lett. Azonban az egyes önkormányzatok számára arra van lehetőség,
hogy ne rögtön a katasztrófavédelemmel oldják meg ezeket a kéményseprő-ipari
szolgáltatásokat a lakosság irányába, hanem továbbra is együttműködjenek azokkal a cégekkel,
amelyekkel a mi esetünkben is itt, Zalaegerszegen is az elmúlt években sőt, évtizedekben
nagyon korrekt szakmai kapcsolat épült ki. Ezek a cégek az elmúlt években bizonyították azt,
hogy lehet rájuk számítani, helyi cégek, részt vettek a társadalmi felelősségvállalásban,
számíthattunk rájuk, amikor fontos ügyek mellett kellett kiállni. Éppen ezért Havasi Zoltán
ügyvezető igazgató úrral egyeztetést folytattam, majd utána a katasztrófavédelemmel is
természetesen egyeztettem. Abban maradtunk ügyvezető igazgató úrral, hogy úgy, ahogy
egyébként a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül más megyei jogú városoknál, több
megyei jogú városnál is történt a szomszédos Szombathelyen is például
egyelőre az a
javaslat a közgyűlés irányába, hogy próbáljunk meg továbbra is ezzel a két céggel
együttműködni, annak a reményében, hogy a törvényben is szereplő állami kompenzáció
maradéktalanul meg fog érkezni hozzánk. Nagyon köszönöm igazgató úr korrekt hozzáállását,
hiszen abban maradtunk, ha a közgyűlés ezt a javaslatot így fogadja el, és mégis valami más
történik, mint amiről a törvényben olvashattunk, akkor nagyon korrekt módon igazgató úrral
azonnal le fogunk ülni, és ebben az esetben egyeztetünk arról, hogy július 1. után ezt a
szolgáltatást mégiscsak a katasztrófavédelem vegye át. De amíg nem látunk problémát, amíg
minden esély megvan arra, hogy ez az állami kompenzáció az önkormányzathoz megérkezik,
addig két ilyen régi értéket, két ilyen régi zalaegerszegi, zalai értékes céget feláldozni nem
szeretnénk. Eppen ezért a javaslat arról szól, hogy továbbra is ezzel a két céggel lássuk el a
kéményseprő-ipari szolgáltatást, azt fenntartva, hogy amennyiben a kompenzációról esetleg
nem, vagy pedig negatív hírek érkeznek, abban az esetben természetesen közös megegyezéssel
ezt újratárgyaljuk. A közgyűlés előtt rendkívüli ülést tartott a Műszaki Bizottság is, felkérem
elnök urat, ismertesse az ott elhangzottakat.
—

—

—

—‚

Dékány Endre képviselő:
A Gazdasági Bizottsággal és az Ugyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsággal
együtt tárgyaltuk meg az előterjesztést. A Műszaki Bizottság támogatta az előterjesztést, voltak
kérdések, ezekre jórészt választ is kaphattunk, ezért ajánljuk elfogadásra a közgyűlésnek.
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Bali Zoltán képviselő:
A Gazdasági Bizottság egy tartózkodással elfogadta az előterjesztést.
Dr. Tóth László képviselő:
Az Ugyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságnak sem volt semmilyen
észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban.
Balaicz Zoltán pol2ármester:
Kérdezem ügyvezető igazgató urakat, kívánnak-e kiegészítést tenni az előterjesztéshez.
Havasi Zoltán ü2yvezető:
Először is szeretném megköszönni a közgyűlésnek, az önkormányzatnak az elmúlt 22 évben
irányunkba megnyilvánuló bizalmát, reméljük, mindét cég megszolgálta ezt a bizalmat. Mi
szeretnénk folytatni a munkánkat a jövőben is, amíg a jogszabályok ezt lehetővé teszik
természetesen. Ezért arra kérjük a tisztelt közgyűlést, hogy ezt az előterjesztést, amit
polgármester Úr Önök elé tett, támogassák. Az életünk nem lesz könnyebb, de gondolom, ez
nyilvánvaló, de azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy a lakosságnak ez számottevő
tehercsökkenést jelent, azzal, hogy július 1-jétől számukra a kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatás ingyenessé válik. Nyilván ennek költsége lesz, polgármester Úr elmondta, hogy
ezt a költséget valakinek állni kell. A jogalkotó szándéka szerint ezt az állami költségvetésből
fogja finanszírozni az ország, de hogy ez milyen formában történik, az tulajdonképpen már
részletkérdés. Minket súlyosan érint, de tulajdonképpen részletkérdés, hiszen ha nem a mi
cégeink látják el ezt a szolgáltatást a városban és a megyében, akkor a katasztrófavédelemnek
kell ellátni, és annak ekkora, vagy esetleg még nagyobb költsége is lehet. Bízom benne, hogy a
törvény szellemiségének megfelelően a kormány a szükséges kompenzációt át fogja adni az
önkormányzat részére, és amíg a szerződéseink tartanak, addig a szolgáltatást el tudjuk látni.
Ehhez kérjük a támogatásukat!
Balaicz Zoltán pol2ármester:
Köszönöm igazgató úr kiegészítését. Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.
Kiss Ferenc képviselő:
Már bizottsági ülésen is elmondtam az aggályaimat, és a véleményemet, csak röviden
szeretném megismételni. A rezsicsökkentés jó a lakosságnak természetesen, de mint ahogyan
az előterjesztés is Írja a bizonytalanság ott van, hogy a közszolgáltatást ellátó vállalkozás a
kieső ingyenes lakossági szolgáltatás ellentételezését hogy fogja megkapni. Erre nem tér ki a
határozati javaslat sem, Csupán azt mondja, hogy bizonytalan ennek a háttere, és 200 millió Ftot jelentene az önkormányzatnak, amire a költségvetésben nincs fedezet, nem látunk fedezetet,
ezért majd ha ez tisztázódik, akkor 2016. július 1-jét megelőzendő közös megegyezéssel
megszüntetik a szerződést, amelyik 2020-ig van a két céggel. Nekem ez a bizonytalanság. A
törvény is azt Írja, hogy nekünk 21 napon belül dönteni kell a két variáció között, vagy
fenntartjuk változatlan feltételekkel, vagy pedig felmondjuk július 1-jei hatállyal ezt a
szerződést. Itt nagyon mérlegelési jog nincs, míg a törvény ezt Írja elő, ami hatályos, Új
közszolgáltatási szerződést nem lehet kötni, illetve a korábban erre vonatkozó CX.
közszolgáltatási törvény július 1-jével hatályát veszti. Azért is tartózkodtam, és most is
tartózkodom, mert nem látok ebben garanciát. Dr. Tóth László képviselő Úr azt mondta,
elvárható, hogy ezek a kiesések, vagy a veszteség az állam részéről megtérülésre kerül. Ezt a
bizonytalanságot látom az előterjesztésben, nagyon helyesen, hiszen ennek nincsenek meg a
—

—
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részletszabályai, nincs leírva, hogyan fogja kompenzálni az így kieső összeget az
önkormányzatnak, az önkormányzat meg a cégnek. Ez Volt az egyik. A másik pedig, ha
felmondjuk, akkor innentől a katasztrófavédelem átveszi az egész tevékenységet, mint ahogy az
ország sok területén, és megbízza azt a céget, azokat a szakembereket, akik ezt a feladatot
ellátják. Egy a lényeg: olcsóbb lett a lakosságnak, hiszen nem kell fizetni a kétszeri
beavatkozásért, illetve az állam átvállalja ezt a feladatot, és garancia legyen arra, hogy a
lakosság veszélyérzete nem lesz rosszabb. Azzal, hogy nincs ellátva a kéményseprői és a
azok a feladatok nem kerülnek
tűzvédelmi feladat hiszen ez kiterjed a tűzvédelemre is
ellátásra, tehát ez garancia, a finanszírozás, ami bizonytalan. Ebből nem derül ki, hogy a
felmondással vagy a fel nem mondással ki fogja finanszírozni, és milyen feltételekkel.
—

—‚

Balaicz Zoltán po1ármester:
Valóban, itt megyeszékhelyi és megyei szinten összességében 211 millió Ft-ról van szó az
előzetes számítások szerint, és éppen emiatt a bizonytalanság miatt amire képviselő úr is
az előteijesztés nagyon óvatosan fogalmazott. Külön egyeztettünk e
felhívta a figyelmet
tekintetben Cziborné Vincze Amália osztályvezető asszonnyal, és úgy gondoltuk, több olyan
biztonsági szempontot is bele kell venni az előterjesztés szövegébe, ami felhívja erre a
figyelmet. Hasonló a helyzet a hulladékgazdálkodás kapcsán a lakossági szolgáltatás esetében,
ahol egyébként úgy van, hogy a kieső összeget egy központi pályázaton tudja az adott cég
minden esztendőben megigényelni. Reményeink szerint és erre utalt Kiss Ferenc képviselő Úr
is abban bízunk, de ez egyelőre még nem lefektetett, és nem látjuk a pontos szabályozását,
ahogy a törvény erről egyébként
hogy a mi esetünkben is ezt az éves 211 millió Ft-ot
rendelkezik az önkormányzat állami kompenzáció keretében meg fogja kapni. Bízunk benne,
hogy így lesz, ezért van ez a feltételes lehetőség, hogy mi szeretnénk továbbra is ezzel a két
céggel együttműködni, és természetesen képviselőtársaimat abban a pillanatban összehívjuk
Újra, ha e tekintetben valami változás lenne. Abban egyeztünk meg igazgató úrral, hogy ebben
az ügyben mi folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és jelezzük egymásnak, ha az előterjesztés
tartalmával ellentétes hírünk lenne.
—

—

—

—

—

—

Pete Róbert képviselő:
En is tartózkodtam, és tartózkodni is fogok a szavazáskor, és nem a cégeknek szól ez, mert
tényleg jót lehet mondani a tevékenységről, hanem az egész jogszabályi környezet, és nem is a
városvezetésnek szól, mert nem lehet mit csinálni, hanem ennek az eljárásnak, ami egyre
inkább jellemző. Nem nagyon szoktam utalgatni, meg hogy ilyen-olyan eljárás, de most
valahogy úgy tűnik, hogy Orbán Viktor és csapata addig küzdött a kommunizmus ellen, míg
felépít egy újabb kommunizmust. Itt most mi lesz a garancia, hogy a kifizetés megtörténik, nem
történik meg, hogy az év végén pályázatokból, vagy lesz kompenzálás, nem lesz kompenzálás?
Valamilyen formában biztos lesz. Ha átkerül a katasztrófavédelemhez, mi a garancia arra, hogy
ott is nem alakul ki egy belső adósság, mint ami az egész szocializmust jellemezte, ami miatt a
MAV-tól az egészségügyig mindent sorolhatunk, úgy legatyásodott az egész, hogy az lett, ami
lett, és részben az van, ami van. Az, hogy mi tartózkodunk, az ennek szól. Azért szomorú
vagyok, hogy ilyen helyzet van most már tömegével az országban, most már várom a nemzeti
gatyamadzag és az összes többinek az életre hívását. Tényleg nem a cégeknek szól, ők sem
tudnak sok mindent csinálni, de egy kicsit fellázadhatnának, azt tanácsolnám, javasolnám,
abban tudnám őket támogatni. Mindenesetre szomorú, hogy itt tartunk.
Balaicz Zoltán pol2ármester:
Mivel közgyűlésünkben az elmúlt években soha nem volt jellemző, hogy Országos politikai
ügyekben nyilvánítunk véleményt, remélem, ez ezután is így lesz. Igy aztán ezt leszámítva,
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képviselő úr egy észrevételére szeretnék reagálni, hogy lesz-e kompenzáció vagy nem lesz.
Nyilván ahogy ezt mi is megfogalmaztuk ezt az idő fogja eldönteni, reményeink szerint
lesz, és ebben az esetben ha majd egy év múlva visszatérünk ennek az ügynek a tárgyalására,
akkor frakcióvezető úr reményeink szerint nyugodtan tudja tudomásul venni, hogy a teljes
összeg megérkezett az önkormányzathoz, és minden jól működik. Nyilvánvalóan frakcióvezető
Úr feladata az, hogy felhívja a figyelmet Kiss Ferenc képviselő úrral együtt arra, hogy vannak
benne bizonytalanságok. Erre mi is felhívtuk a figyelmet, de erre építettük be azt a B variációt,
azt a biztonsági tartalékot, hogy ez esetben közös megegyezéssel igazgató urakkal azonnal
lépni kell, és nyilván akkor egy új szereplő, a katasztrófavédelem fog megjelenni.
—

—

Dr. Tóth László képviselő:
Most mindenki itt abból indul ki, hogy az állam nem fogja teljesíteni azokat a feladatait, amiket
jogszabályban vállalt, én nem tartanám célszerűnek, ha elkezdenénk akár a lakosságot, akár
bárkit azzal riogatni, hogy mi lesz ezen túl. Egy több alternatívás forgatókönyv van erre
vonatkozóan, mi sajnáljuk a cégeket, sajnáljuk a katasztrófavédelmet és reméljük, nem lesz
nagy hó az idén
mindenkit sajnálunk, de alapvetően egy feladatunk van, hogy az
önkormányzat a lakosság részére ezt a fajta szolgáltatást biztosítani köteles. Az, hogy ezt
milyen módon biztosítja, nem gondolnám, hogy itt ez bárkinek a biztonságérzetét rombolná,
nem szeretném, ha a város azzal lenne tele, hogy nem fog az állam fizetni, és akkor ez meg ez
történik, stb. Tudjátok, ha sokat emlegetik a farkast, akkor már akkor sem hiszik el, hajön.
—

—‚

Balaicz Zoltán pol2ármester:
A lényeg valóban az, amit Kiss Ferenc képviselő úr megfogalmazott, hogy a lakosságnak ez
könnyebbséget fog jelenteni, a mi esetünkben pedig megpróbáljuk továbbra is ezekkel a
cégekkel ellátni ezt a tevékenységet, bízva az állami kompenzációban. A lényeg
tulajdonképpen ez.
Dr. Kocsis Gyula képviselő:
Szóba került a kormány és a parlament döntése. Ugy gondolom, hogy a mi önkormányzatunk
és a vállalat között szerződéses kapcsolat van. Erre mi reagálhatunk úgy is, hogy köszönjük,
nem folytatjuk, viszont akkor úgy érzem, az a fajta jogbiztonság veszik el, amit ez a működés
garantál, mert ez a működés garantálta a biztonságot a lakások ellenőrzésében. Nem szabad
megfeledkeznünk Zalaegerszegen a thermoform kéményekről sem. Azt hiszem, másik oldalról
a katasztrófavédelem nem tudná ezt egy megbízható szolgáltatás kialakításában megoldani. Én
is úgy gondolom, ha a kormány vállalta, törvényben mondta ki, hogy kompenzál, akkor
kompenzálnia kell. Amennyiben ez nem így történik, akkor az megint vis maior helyzet, arra
megint léphetünk egy másfajta megoldással. Most ez egy optimális megoldás, amit támogatni
fogok, pontosan emiatt, és nem azért, mert össze-vissza kapkodó törvénykezés folyik, hanem
azért, mert ez fenntartja azt a működési rendet, amelyik garanciát jelent e vonatkozásban.
Balaicz Zoltán pol2ármester:
Képviselő úr is utalt rá, hogy valóban két olyan céggel működünk együtt, amelyek magas
színvonalon, minőségi módon látták el ezt a tevékenységet, és ennek is köszönhető az, amiről
igazgató úrral beszélgettünk. Zalaegerszegen már hosszú évek óta nem történt ezzel
kapcsolatos haláleset, és a balesetek száma is nagyon alacsony, hosszú évekre visszamenőleg is
csak egy-kettő olyan volt, amelyre felhívtuk a figyelmet. Tehát jó lenne, ha ezzel a megbízható
szakembergárdával látnák el továbbra is, hiszen a legfontosabb, hogy a zalaegerszegi polgárok
és családok biztonságban legyenek e tekintetben is.
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Kérdezem a testület tagjait, kíván-e még valaki szólni. További hozzászólás a képviselő testület
részéről nincs, a vitát lezárom. Az előterjesztés határozati javaslatában lévő két pontról
együttesen szavazhat a testület.
Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal,
3 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

ZMJVK 1/2016. (1.12.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÁNGŐR ‘94 Kéményseprőipari és
Tuzeléstechnikai Kft-vel (8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 27.) 2013. július 01. napján
megkötött „Közszolgáltatási szerződés: Kérnényseprő-ipari közszolgáltatás ellátása
szolgáltatási koncesszió keretében Zalaegerszeg közigazgatási területén” tárgyú
közszolgáltatási szerződést fenntartja annak lejártáig, azaz 2022.12.3 1. napjáig.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÁNGŐR ‘94 Kéményseprőipari és
Tüzeléstechnikai Kft-vel (8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 27.) Lenti, Zalaszentgrót,
Keszthely, Hévíz városok és vonzáskörzeteik tekintetében 2013. május 16. napján
megkötött kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási
szerződést fenntartja annak lejártáig, azaz 2020.12.3 1. napjáig.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Füstfaragók Kéménytechnikai Kft-vel
(8800 Nagykanizsa, Postakert u. 2’7/H) Nagykanizsa, Letenye, Zalakaros városok és
vonzáskörzeteik tekintetében 2013. május 23. napján megkötött kéményseprő-ipari
közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződést fenntartja annak lejártáig,
azaz 2020.12.3 1. napjáig.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kéményseprő-ipari szervet
értesítse.

Határidő:
Felelős:

2016. január 26.
Balaicz Zoltán polgármester

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fent hivatkozott közszolgáltatási
szerződések a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10.
módosításának aláírására, azzal,
(7) bekezdésében foglaltak alapján szükséges
hogy amennyiben a részletszabályok ismeretében megállapítható, hogy a szerződések
fenntartása az önkormányzat számára előre nem látható többletterhet fog jelenteni
2016. július 01. napjától, a felek a szerződéseket közös megegyezéssel megszüntetik
2016. július 01. napját megelőzően.
utólagos
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szerződésmódosításokat
tájékoztatás céljából a közgyűlés elé terjessze be.
—

—

—

—

Határidő:
Felelős:

2016. január 26. (szerződésmódosítások aláírására)
2016. február 04. (közgyűlés elé terjesztésre)
B alaicz Zoltán polgármester
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Balaicz Zoltán pobármester:
Köszönöm igazgató urak munkáját, és bízzunk benne, hogy valóban úgy alakul minden, ahogy
azt elterveztük.
Bakzicz Zoltán polgármester a közgyűlés rendkívüli ülését,
és ezzel a testiileti munkát 9.05 órakor bezárta.
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