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A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL
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TISZACSERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
Tiszacsermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes helyi
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
E rendelet hatálya a Tiszacsermely Község közigazgatási területén lévő, a kötelező
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló belügyminiszteri rendeletben (a továbbiakban:
R.) meghatározott kéményekre és tartozékaikra (a továbbiakban: kémények), azok
tulajdonosára, használójára, kezelőjére (a továbbiakban: tulajdonos), valamint az R-ben
meghatározott kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás)
ellátására és igénybevételére terjed ki.
2. §
Az R-ben meghatározott kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásokat a Zemplén
Idegenforgalmi Kft. (székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 58.; Cégj. sz.: 05-09—
008883) (a továbbiakban: szolgáltató) jogosult és köteles ellátni.
3. §
(1)

A közszolgáltatást a tulajdonos köteles igénybe venni.

(2)

Az tulajdonos köteles a szolgáltatót az ingatlanba (épület, lakás, helyiség) a szolgáltatás
elvégzése céljából beengedni és a kémények megközelítésének lehetőségét biztosítani.

(3)

A tulajdonos köteles a kémények számában bekövetkezett változást a szolgáltatónak
írásban bejelenteni.

(4)

A szolgáltató a közszolgáltatást az R-ben meghatározott előírásoknak és szakmai
követelményeknek megfelelően köteles ellátni.

(5)

A szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó munkák elvégzését nem tagadhatja meg.

(6)

A közszolgáltatás díját a tulajdonos utólag, a szolgáltató által kiállított számla
ellenében köteles a szolgáltatónak megfizetni.

(7)

A közszolgáltatás díját a szolgáltató díjjavaslata alapján a képviselő-testület állapítja
meg.

(8)

A közszolgáltatás díját e rendelet melléklete tartalmazza.
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4. §
A közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között, a
Polgári Törvénykönyv közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses
jogviszony jön létre.
5. §
Aki e rendeletben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az szabálysértést követ el, és
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
6.§
(1)

E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályairól
szóló 4/2004.(I.26.) önkormányzati rendelet és annak összes módosítása.

Tiszacsermely, 2010. december 13.

Dr. Szepesy Krisztina sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet kihirdetve 2010. december 14-én.
______________________
jegyző
Kiadmány hiteléül :
______________________
kiadmányozó

Kecsmár István sk.
polgármester
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Melléklet a 15/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

Folyamatos kötelezı kéményseprı-ipari munkák díjtételei
2011. évi díj (Ft)
Kémény neve

A díjak 25% ÁFÁ-t
tartalmaznak

Egyedi (háztartási) hagyományos üzemeléső
Egyedi (háztartási) gáz üzemeléső
Egyedi kazánfőtéső hagyományos üzemeléső
Egyedi kazánfőtéső gáz üzemeléső
Egyedi tartalék (gáz és hagyományos)
Éves haszn.kazán üzemő csatornával és
koromaknával
Kazánüzemő éves tartalék
Idıszakos hasz. kazánüzemő hagyom. és
gázüzem. kémény ellenırzés, aknatisztítás
Üzemi koromaknával és csatornával
Központi fokozott igénybevételő kémény

1350
1250
2150
2100
450
23750
10600
23800
24000
28450

Esetenként kötelezı kéményseprı-ipari munkák díjtételei
Lakhatás, ill. lakás használatbavételi
engedély
Tervegyeztetés
Megrendelt füstnyomás, ill. tömörségi
vizsgálat
Gázbekötési engedély, szakvéleményezés
60 kw feletti gázfogyasztó esetében

2800.- / db
1800.- / terv
4570 / kém.
6250 / vél.
12450 / vél

