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Tisztelt Jegyző Asszony! 

 

Kiskunhalas Város önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

között 2018. március 13-án létrejött megállapodás, miszerint Kiskunhalas, 222/14/A/62 hrsz., 
természetben Kiskunhalas Bem u. 2. szám alatti ingatlant az Önkormányzat határozatlan időre 
hasznosításba adta kéményseprő-ipari csoport kirendeltség létrehozása céljából. 
A kéményseprési feladatokat a megye területén a csoportvezetőt és helyettesét is ideértve 7 fő 
kéményseprő mester, 29 fő kéményseprő szakmunkás, 5 adminisztrátor, 2 fő közfoglalkoztatott 
és 3 fő kéményseprő tűzoltó, 1 fő önkéntes katona látja el. 
Tájékoztatom, hogy az ingatlan a BM-OKF GEK Kéményseprő-ipari Tevékenységet Ellátó 
Igazgatóhelyettesi Szervezetének használatában van és körzetirodaként működik. A 
kéményseprő-ipari szervezet hangsúlyozottan ügyfélbarát ügyfélszolgálatot működtet, kiemelt 
figyelemmel kezelve a személyes ügyintézés támogatását és a kommunikációt.  
A kiskunhalasi irodában 1 fő teljesít szolgálatot, aki a Kiskunhalas-, Kiskőrös- és Kiskunmajsa 
járásokban látja el a kéményseprői tevékenységeket.  
Az ingatlanban ügyfélszolgálat működik szerdai napokon 8-12 óráig, ahol alkalmanként 15-20 

fő fordul meg. A szolgálat az ingatlant irattárként, valamint a kéményseprői tevékenységhez 
használatos eszközök, felszerelések tárolására használja. 

2018. március 1-jei átvételt követően a vizesblokk átalakítását, felújítását elvégeztük. Sor került 
ablak cserére, valamint az üveg portál fóliázására. Az iroda padozatát PVC padlóval burkoltuk, 
a falakat javítottuk és festettük. Az ingatlanban a riasztó rendszer kiépítése is megtörtént. A 

felújítás közel 400.000 Ft-os költség 75 %-a anyagköltség volt. A felújítási munkálatokat nagy 

részét saját munkaerővel oldottuk meg. Az ablak fóliázásához és a riasztó rendszer kiépítéséhez 
külső szolgáltatót vettünk igénybe. 2021-ben a karbantartási munkálatokon felül felújítást nem 

végeztünk az ingatlanban. 

Ezúton is köszönöm a támogatást és a hozzájárulást, hogy a kéményseprő irodával is a lakosság 
szolgálatában állhatunk. 
Kelt: Kecskemét, elektronikus bélyegző szerint 
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