Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2004.(V.4.) rendelete
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2009.(XII.10.), 13/2009.(XII.10.) és
5/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelettel)

Tázlár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes helyi közszolgáltatások
kötelező igénybevételéről szóló l995. évi XLII. törvény 2. §-ban foglalt felhatalmazás alapján
a következő rendeletet alkotja:
l. §
A rendelet hatálya Tázlár község közigazgatási területén a 27/l996.(X.30.) BM. rendeletben
(továbbiakban: R.) meghatározott kéményseprő-ipari közszolgáltatások ellátására és
igénybevételére terjed ki.
2.§
(1) A R.-ben meghatározott közszolgáltatások teljes körét, KŐRŐS- FILANT BT 6200
Kiskőrös Petőfi u 108. (a továbbiakban: szolgáltató) jogosult ellátni.
(2) A szolgáltató feladatait a R.-ben meghatározott előírásoknak, a szakmai
követelményeknek megfelelően köteles ellátni.
3.§
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltató és a szolgáltatást
igénybe vevő között a Polgári Törvénykönyvnek a közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó
szabályai szerint szerződéses jogviszony jön létre. A szolgáltató a kötelező közszolgáltatás
körébe tartozó munkák elvégzését nem tagadhatja meg.
4.§
(1) Az igénybe vevő köteles a szolgáltató az ingatlanba (épület, lakás, helyiség) a szolgáltatás
elvégzése céljából beengedni és a kémények megközelítésének lehetőségét biztosítani.
(2) Az igénybe vevő köteles a kémények számában bekövetkezett változást a szolgáltatónak
írásban bejelenteni.
(3) A szolgáltatás teljesítéséért az igénybe vevő a munka elvégzésekor a rendelet
mellékletében meghatározott díjat köteles megfizetni. Az egyedi, gyűjtő kéménytisztítás
díját az ingatlan tulajdonosa, az üzemi, gyári kéménytisztítás díját az igénybevevő
(megrendelő) köteles megfizetni.
5.§
(l) Aki a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996.(X.30) BM.
rendeletben foglalt kötelezettségének, illetve az e rendeletben előírtaknak nem tesz eleget,
illetőleg azt meghiúsítja, szabálysértést követ el, és 10.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
(2) Az igénybevevő a szolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatos panaszát a szolgáltató
telephelyén, illetve a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél teheti meg.
6.§1
Ezen rendelet 2008. január l-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, ezzel
egyidejűleg a 9/2006.(XII.6.) számú rendelet hatályát veszti.
Jogharmonizációs záradék
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Módosította: 16/2007.(XII.20.) rendelet 2. §-a. Hatálybalépés: 2008. január 1.

7. §1
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Kószó Endre
polgármester

Fodor Árpádné
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Tázlár, 2004. május 04.
Fodor Árpádné
jegyző
Záradék:
A rendelet 2010. december 10-én az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.
Tázlár, 2010. december 10.
dr. Tallós Bálint s.k.,
körjegyző
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Beiktatta a §-t és a megelőző alcímet: 11/2009.(XII.10.) rendelet 5. §-a. Hatálybalépés: 2009. december
10.

Melléklet a 9/2004.(V.4.) önkormányzati rendelet 4. §-ának (3) bekezdéséhez1
A kéményseprői-ipari közszolgáltatás díjtételei 2011. január 1-jétől
I. Kötelező ellenőrzés, tisztítás, műszaki felülvizsgálat
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.

Kéménytípus
(szilárd, olaj, gáz)
Egyedi kémények
Tartalék kémények
Gyűjtőkémények
Tartalék kémények
Lakossági központi kémény
Tartalék kémények
64x64 cm-nél nagyobb központi kémények
Tartalék kémények
Kémények 4 éves ellenőrzése

2011. évi díjtétel ÁFA
nélkül
928 Ft/db/év
452 Ft/db/év
498 Ft/szint/év
151 Ft/szint/év
1455 Ft/db/év
452 Ft/db/év
672 Ft/m/6 alkalom
452 Ft/db/év
461 Ft/db/év

II. Kötelező megrendeléses munkák

Sorszám

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

1

Szakvélemények, vizsgálatok
Építési
engedélyezéshez
szakvélemény
(lakosonként, valamint egyedi, központi üzemi
jellegű kémények esetében)
Épülő új, vagy javított kémények kivitelezés
közbeni vizsgálata (egyedi, központi, üzemi
jellegű, többszintes kémények esetében)
Használatbavételi eljáráshoz vizsgálat, új, vagy
javított, illetve újból használatba vett kémények
esetében (egyedi, központi, üzemi jellegű,
többszintes kémények esetében)
Gázkémények, valamint más tüzelőanyaggal
üzemelő
fűtőberendezés
meglévő
kéménybekötések vizsgálata
Tetőtéri
gázkazánok
központi
kémények
vizsgálata
Tévékamerás kéményvizsgálat
Kettőnél több fő esetén rezsi órabér
Zárt égésterű kémények
Kiszállási díj

2011. évi díjtétel ÁFA
nélkül
4696 Ft/tervdokumentáció

2949 Ft/db/alkalom

5166 Ft/db/alkalom

5166 Ft/db/alkalom

4919 Ft/db
4446 Ft/óra/2 fő
2029 Ft/óra/fő
9236 Ft/db/alkalom
3000 Ft/alkalom

Módosította: 5/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálybalépés: 2011. január 1.

