Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról1
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében és a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az élet- és vagyonbiztonság, valamint a tűzvédelem biztosítása
érdekében Pusztaszer község közigazgatási területén kéményseprő-ipari közszolgáltatást szervez.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás ellátásával a Szegedi
Kéményseprőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t (telephelye: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27., a
továbbiakban: szolgáltató) bízza meg.
2. § (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítése érdekében a Pusztaszer község
közigazgatási területén levő ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos)
az 1. § (2) bekezdésében megjelölt szolgáltató tevékenységét köteles igénybe venni.
(2) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéért a tulajdonos a rendelet
mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni.
(3) Az esedékes díjat a tulajdonos a munkavégzést követően a helyszínen készpénzben, a
szolgáltató által kiállított számla ellenében fizeti meg.
(4) Ha a szolgáltató a külön jogszabályban előírt értesítési kötelezettségének eleget tett, az
esedékes díjat akkor is meg kell fizetni, ha a munka elvégzését akadályozták, vagy a feltételeit
nem biztosították.
(5) A szolgáltatás elvégzésének tűrése alól a díj megfizetése nem mentesít.
3. § A közszolgáltatás ellátásának rendjével és módjával, a szolgáltató és a tulajdonos ezzel
összefüggő jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos, e rendeletben nem részletezett szabályozás
vonatkozásában a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
347/2012.(XII.11.)Korm. rendelet, és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai
szabályairól szóló 63/2012.(XII.11.)BM rendelet előírásait kell alkalmazni.
4. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2013. december
31-én hatályát veszti.
5. § Az önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Pusztaszer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 6/2005.(V.27.)Kt.
önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Máté Gábor
polgármester
Kihirdetési

dr. Jaksa Tibor
aljegyző

záradék:

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. május 29-én megalkotott
fenti 9/2013.(V.30.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.
Pusztaszer, 2013. május 30.
dr. Jaksa Tibor
aljegyző
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Hatályos: 2013.05.31.-

Melléklet
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 9/2013.(V.30.)Kt. önkormányzati
rendelethez
Kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2013. évi díjai (ÁFA nélkül)
Alapdíj:
Azoknak a költségeknek a fedezésére, melyek függetlenek egy adott címen található kémények
számától, típusától, tüzelőanyag fajtájától. Ilyenek például a kiszállás, adminisztrálás, pénzügyi
műveletek, ügyfélfogadás, nyomdai munkák, informatikai feladatok, irattárazás és egyéb központi
feladatok költségei, melyek a nyilvántartott címekkel illetve ügyfelekkel, és nem a kéményekkel
arányosak.
Családi házra, közületek telephelyeire (Ft/év):
Társasház lakásaira (Ft/év):

574
288

Munkadíj: A kéményeken közvetlenül végzett munka díja, ami függ a kémény típusától és a
tüzelőanyag fajtájától.
A. Külön megrendelés nélkül elvégzendő kéményseprő-ipari
(kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

közszolgáltatások

Szilárd és olaj tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és
tisztítása (évente kétszer) kéményenként Ft/alkalom
Szilárd és olaj tüzelőberendezések gyűjtőkéményeinek ellenőrzése és
tisztítása (évente kétszer) szintenként Ft/alkalom
Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek ellenőrzése és
tisztítása (évente kétszer) méterenként Ft/alkalom
Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti
tisztítása (évente egyszer) kéményenként Ft/alkalom
Gáztüzelő berendezések gyűjtőkéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti
tisztítása (évente egyszer) szintenként Ft/alkalom
Gáztüzelő berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség
szerinti tisztítása (évente egyszer) méterenként Ft/alkalom
Tartalék kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása típusától
függetlenül (évente egyszer) kéményenként Ft/alkalom

518
518
124
784
518
124
345

B. Műszaki felülvizsgálat (füstnyomás-próba) négyévente egyszer.
Nincs külön ár, a kéményseprés díja magába foglalja ezt a szolgáltatást is.
C.
Külön
megrendelésre
szakvéleményezések.

kötelezően

elvégzendő

kéményvizsgálatok,

Kiszállási díj esetenként:
1.
Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése,
szakvélemény készítése (Ft/kémény)
2.
Meglévő kémények használatba vételéhez és a rendelet szerint felsorolt
egyéb okokból szükséges kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése
Ft/kémény

2007
4966
5720

