Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
12/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete
a helyi kéményseprı ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl.
(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 23/2004. (XII.1.), a 11/2005. (XII.1.),
15/2006.(XII.22.), 13/2007.(XI.30.), 14/2008. (XII.15.), 6/2009.(X.1.), 7/2009.(XII.18.),
9/2010.(XII.15.), 5/2011. (II.16.),21/2011. (XII.1.),8/2012. (VI.1)., 16/2012. (XII.1.), 9/2013.(VII.1.)
önkormányzati rendelettel.)

Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról
szóló 2012. évi XC. törvény által biztosított jogkörében, a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben
foglaltak alapján a következıket rendeli el.
A rendelet hatálya
1.§
(1) A kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevétele Kaposmérı község közigazgatási
területére terjed ki.
(2) 1 E rendelet a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényben foglalt
kötelezı kéményseprı-ipari szolgáltatások körében a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben
megnevezett folyamatos kötelezı munkák és esetenként kötelezı munkák körére terjed ki.
A szolgáltatás ellátása
2.§
(1) 2Az 1. §-ban megnevezett szolgáltatásokat a Somogy Kéményseprı-Mester Kft. (Kaposvár), (a
továbbiakban: szolgáltató) végzi a közszolgáltatási szerzıdésben foglaltak alapján.
A szolgáltató az 1.§ (2) bekezdésében megnevezett szolgáltatásokat a 63/2012. (XII.11.) BM
rendeletben meghatározott módon, gyakorisággal és feltételekkel köteles elvégezni Kaposmérı
község területén.
(2) A szolgáltató az 1.§. (2) bekezdésében megnevezett szolgáltatásait a rendelet hatálya alá tartozó
ingatlanok tulajdonosai e rendelet mellékletében meghatározott díjfizetés mellett kötelesek
igénybe venni.
(3) Az érintett ingatlan tulajdonosa, használója - személyesen, vagy megbízottja útján - köteles a
szolgáltatást végzı szervezet tagját, illetve alkalmazottját - elızetes értesítés alapján - az
ingatlanba (épületbe, lakásba, helyiségbe) a szolgáltatás elvégzése céljából beengedni, illetve a
szolgáltató számára a munkavégzés helyéhez hozzáférést, feljutást lehetıvé tenni és a
jogszabályban foglalt kötelezettségeinek eleget tenni, a szolgáltatás elvégzéséhez elıírt
feltételeket biztosítani, az elıírásokat és bejelentési kötelezettségeket teljesíteni.
(4) 3 A munka elvégzését, a teljesítést a tulajdonos, használó, vagy megbízottja aláírásával igazolja.
(5) A kötelezı közszolgáltatást igénybevevı tulajdonos (haszonélvezı) vagy a szolgáltatónak
bejelentett, rendelkezési jogosult igénybevevı az elvégzett és igazolt munka után - számla
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Módosította a 9/2013. önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. július 1. napjától.
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ellenében készpénzzel, vagy átutalással - az e rendelet mellékletében meghatározott díjtételek
szerinti díjat köteles fizetni.
(6) A tulajdonos köteles a kémények számában bekövetkezett változást a szolgáltatónak írásban
bejelenteni.
(7) A tulajdonos a szolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatos panaszát a szolgáltató telephelyén,
ügyfélfogadás keretében, illetve a jegyzınél teheti meg.
(8) Év közben használatba vett kéményeknél a munkával arányos díjat kell megfizetni.
(9) A kéményseprés díját - ha a szolgáltató a kiértesítési kötelezettségének eleget tett - akkor is meg
kell fizetni, ha a munka elvégzését akadályozzák, vagy a munka feltételeit nem biztosítják. A
szolgáltatás elvégzésének tőrése alól a díj megfizetése nem mentesít.
(10) Ha a szolgáltatás elvégzése a szolgáltató érdekkörében felmerült okból marad el, a díjat vagy
annak arányos részét vissza kell téríteni.
(11) A szolgáltató a tárgyidıszakra jóváhagyott díjakról díjjegyzéket készít és telephelyén azt
látható módon kifüggeszti.
(12) A kéményseprés éves díjtételét a képviselı-testület minden év november 15-éig állapítja meg
és a rendelet mellékleteként hirdeti ki.
Szabálysértési rendelkezések
3.§
(1) 4,5
(2) A szolgáltatás során tapasztalt tőzrendészeti szabálysértésrıl a szolgáltató írásban köteles
értesíteni a körjegyzıt.
(3) A szabálysértési eljárás lefolytatása a körjegyzı hatáskörébe tartozik. Az (1) bekezdésben
meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetıjével szemben a helyi önkormányzat képviselıtestülete hivatalának ügyintézıje - Sztv.134.§. (1), (2) bek. b.) pontja alapján - helyszíni bírságot
szabhat ki.
Záró rendelkezések
4.§
E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek megfelel.6
5.§
(1) Az önkormányzat - szakmai jellegő kérdésekben - kikéri a szolgáltató szakmai állásfoglalását.
(2) Ezen rendelet 2004. év május hó 1. napján léphatályba, egyidejőleg a 9/1998. (XI.25.), a
5/1999. (XII.5.), a 8/2000. (VI.28.), a 14/2000. (XII.6.), a 14/2001. (XI.27.), a 11/2002. (XII.17.),
a 10/2003. (XII.2.) számú rendeletekkel módosított a helyi kéményseprı-ipari közszolgáltatások
kötelezı igénybevételérıl szóló 6/1998. (VII.31.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a körjegyzı gondoskodik.
A képviselı-testületi ülés idıpontja:
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Módosította az 5/2011. (II.16.) rendelet 3. §-a. Hatályos 2011. február 16. napjától.
Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (VI.1.) rendelet 24. § f) pontja. Hatályon kívül helyezve 2012. június 1. napjától.
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Módosította a 6/2009.(X.1.) rendelet 8. §-a. Hatályos 2009. október 1. napjától.
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3
Kaposmérı, 2004. április 27.

Matula András
körjegyzı

Dr. Vig József
polgármester

Kihirdetve: 2004. május 1.
Matula András
körjegyzı

1. sz. melléklet a 12/2004.(V.1.) Önk. sz. rendelethez7,8,9,10,11,12,13,14,

Somogy Kéményseprı-Mester Kft.
2013. július 1-tıl érvényes kötelezı szolgáltatási díjai
Önkormányzat
Kötelezı
Önkormányzat
által elfogadott csökkentés által elfogadott
bruttó díj
10 %
új bruttó díj
2012.12.31-2013.06.30.
Ft
2013.07.01-2013.12.31.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Kötelezı ellenırzés, tisztítás, 4 évenkénti mőszaki felülvizsgálat (vegyes kémény)
Új jel: ENHS; ENTS; EZHS; EZTS
1. Szabványkémény lakossági:
közületi:

1.057 Ft/alk.
1.358 Ft/alk.

-106 Ft/alk.
0 Ft/alk.

951 Ft/alk.
1.358 Ft/alk.

Új jel: GNHS; GZHS; GZTS
2. Győjtıkémény
lakossági:
közületi:

1.057 Ft/alk.
1.358 Ft/szint

-106 Ft/alk.
0 Ft/szint

951 Ft/alk.
1.358 Ft/szint

II. Kötelezı ellenırzés, tisztítás, visszaáramlás mérés, 4 évenkénti kötelezı felülvizsgálat
(gázkémény)
Új jel: ENHG; ENTG; EZHG; EZTG
1. Szabványkémény lakossági
1.057 Ft/alk.
közületi:
1.358 Ft/alk.
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-106 Ft/alk.
0 Ft/alk.

951 Ft/alk.
1.358 Ft/alk.
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Módosította a 13/2007.(XI.30.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. január 1. napjától.
9
Módosította a 14/2008.(XII.15.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. január 1. napjától.
10
Módosította a 7/2009.(XII.18.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. január 1. napjától.
11
Módosította a 9/2010.(XII.15.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. január 1. napjától.
12
Módosította a 21/2011. (XII.1.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. január 1. napjától.
13
Módosította a 16/2012. (XII.1) rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. január 1. napjától
14
Módosította a 9/2013. (VII.1.) önkormányzati rendelet 4. §-a Hatályos 2013. július 1. napjától
8

4
Új jel: GNHG; GZHG; GZTG
2. Győjtıkémény
lakossági
közületi

1.057 Ft/alk.
1.358 Ft/szint

-106 Ft/alk.
0 Ft/alk.

III. Tartalék kémények használhatóságának ellenırzése évente egyszer
Új jel: ET; GT; KT; NT
375 Ft/alk.
37,5 Ft/alk.

951 Ft/alk.
1.358 Ft/alk.

338 Ft/alk.

IV. Központi és üzemi vegyes tüzeléső kémény tisztítása, 4 évenkénti mőszaki felülvizsgálata
Új jel: KNHS; KNTS; KZHS; KZTS
közületi:
372 Ft/fm
0 Ft/fm
372 Ft/fm
V. Központi és üzemi gázkémény évente egyszeri felülvizsgálata, tisztítása, huzatmérés
Új jel: KNHG; KNTG; KZHG; KZTG
közületi:
372 Ft/fm
0 Ft/fm
372 Ft/fm
VI. Évente egyszer kötelezı ellenırzés, tisztítás
Gyárkémény, gyári jellegő kémény egyszeri tisztítása
Új jel: NNHS; NNHG; NNTS; NNTS; NNTG
közületi:
1.449 Ft/fm

0 Ft/fm

1.449 Ft/fm

Az eddigi munkákhoz kiszállási pótlék nem számítható fel.
VII. Megrendelésen alapuló munkák
1. Szabványkémény vizsgálata:
lakossági:
közületi:

6.198 Ft/db
6.198.- Ft/db

- 620 Ft/db
0 Ft/db

5.578 Ft/db
6.198 Ft/db

2. Győjtıkémény vizsgálata:
lakossági:
közületi:

3.993 Ft/szint
3.993 Ft/szint

-399 Ft/szint
0 Ft/szint

3.594 Ft/szint
3.993 Ft/szint

3. Üzemi, központi kémény vizsgálata:
közületi:
7.991 Ft/db

0 Ft/db

7.991 Ft/db

4. Építési terv felülvizsgálata:
lakossági:
közületi:

2.642 Ft
2.642. Ft

-264 Ft
0 Ft

2.378 Ft
2.642 Ft

5. Szakvélemény készítése:
lakossági:
közületi:

5.283 Ft
5.283 Ft

-528 Ft
0 Ft

4.755 Ft
5.283 Ft

6. Kéményméret ellenırzése:
lakossági:
közületi:

2.377 Ft
2.377 Ft

-238 Ft
0 Ft

2.139 Ft
2.377 Ft

7. Kéményégetés:

díjmentes

8. Soron kívüli kéménytisztítás:

díjmentes
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9. Összekötı elem (füstcsı) szétszerelése, ellenırzése, tisztítása, összeszerelése:
828 Ft
-83 Ft
745 Ft
10. Cserépkályha tisztítása:

8.270 Ft

-827 Ft

7.443 Ft

Kaposmérı községben a vonatkoztatási egységráfordítási díj: 1.686 Ft.
A díjakat a munkavégzéssel egyidıben a munka elvégzése után számla ellenében kell fizetni. A
számla a gyakoriság szerinti éves díj arányos részét tartalmazza.

