Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011.(XI.17.) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
15/2005.(IX.29.)KT. rendeletének m ó d o s í t á s á r ó l

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes helyi közszolgáltatások
kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2.§-ában és 4.§ (5) bekezdésében, és
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásáról szóló 27/1996.(X.30.) BM rendeletben
kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában, és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi
és Területfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2005.(IX.29.) önkormányzati rendelete 2.
sz. melléklete helyébe E rendelet 1. melléklete lép.

2.§
E rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Ásotthalom, 2011. november

Petró Ferenc
polgármester

Dr. Faragó Csaba
helyettesítő jegyző

Kihirdetve: 2011. november 17.
Dr. Faragó Csaba
helyettesítő jegyző

12/ 2011.(XI.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
Kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2012. évi nettó díjai
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):......................................................................... 552,Társasház lakásaira (Ft/év): .......................................................................................................277,-

Munkadíj: A kéményeken közvetlenül végzett munka díja, ami függ a kémény típusától és a
tüzelőanyag fajtájától.
A. Külön megrendelés nélkül elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások (kémények
ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása):
Ft / alkalom
1. Szilárd és olaj tüzelőberendezése egyedi kéményeinek
ellenőrzése és tisztítása (évente kétszer) kéményenként .....................................................498,2. Szilárd és olaj tüzelőberendezések gyűjtőkéményeinek
ellenőrzése és tisztítása ( évente kétszer) szintenként ....................................................... 498 1 ,3. Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek
ellenőrzése és tisztítása ( évente kétszer) méterenként........................................................119,4. Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése,
szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) kéményenként .................................................754,5. Gáztüzelő berendezések gyűjtőkéményeinek ellenőrzése,
szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) szintenként ……………..…………………… 498,6. Gáztüzelő berendezések központi kéményeinek ellenőrzése,
szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) méterenként…………..................................... 119,7. Tartalék kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása
típustól függetlenül (évente egyszer) kéményenként ..........................................................332,B. Műszaki felülvizsgálat (füstnyomás-próba) négyévente egyszer:
Nincs külön ár, a kéményseprés díja magába foglalja ezt a szolgáltatást is.
C. Külön megrendelésre kötelezően elvégzendő kéményvizsgálatok, szakvéleményezések:
Kiszállási díj esetenként:……………………………………………………………… ................. 1930,1. Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése, szakvélemény
készítése Ft/kémény ……………………………………................................................... 4775,2. Meglévő kémények használatba vételéhez és a rendelet szerint felsorolt egyéb okokból
szükséges kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése Ft/kémény …………... .......... 5500,-

1

Lakosságot nem érintő díj. Ilyen kémények már nem üzemelnek, csak a rendeletben van még nevesítve.

