
Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2001.(I.9.) számú rendelete

A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről

(a módosítással egységes szerkezetben)

Dédestapolcsány  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) 
bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
rendelkező  1995.  évi  XLII.  törvény  4.§.(4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás 
alapján, figyelemmel a 27/1996. (X.30.) BM. rendeletben foglaltakra, a kéményseprő-
ipari közszolgáltatás végzéséről és kötelező igénybevételéről a következő rendeletet 
alkotja.

Általános rendelkezések
1.§.

(1) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, melyek biztosítják 
a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatással  összefüggő  feladatok  eredményes 
végrehajtását, a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátásának és igénybevételének 
rendjét.

(2) A  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  végzésének  célja  az  élet,  vagyon-  és 
tűzbiztonság  óvása  érdekében  a  kémények  (égéstermék-elvezetők) 
rendeltetésszerű és biztonságos, valamint a kéményigényes tüzelőberendezések 
környezetvédelmi  követelményeknek,  illetve  az  energia  megtakarítás 
célkitűzéseinek megfelelő folyamatos működés biztosítása, ellenőrzése, amelyet 
a  tulajdonos  köteles  igénybe  venni,  és  a  szolgáltató  a  műszaki  biztonsági 
előírásokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezni.

A rendelet hatálya
2.§.

(1) A rendelet tárgyi hatálya a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásra terjed ki.
(2) A  rendelet  területi  hatálya  Dédestapolcsány  Község  közigazgatási  területére 

terjed ki.
(3) A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül  valamennyi ingatlan 

tulajdonosára, kezelőjére vagy használójára (a továbbiakban együtt: tulajdonos) 
kiterjed, függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, jogi 
személyiség  nélküli  gazdasági  társaság,  illetve  természetes  személyek  jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyesülete,  valamint a kötelező kéményseprő-
ipari közszolgáltatást ellátó 4.§-ban megnevezett szolgáltatóra.
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Kéményseprő-ipari szolgáltatás köre
3.§.

E rendelet alkalmazásában kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás: a lakásban 
és  más  helyiségben  épülő  vagy  már  használatban  lévő  tüzelőberendezés 
égéstermékeinek  elvezetésére  szolgáló  kémény,  valamint  tartozékainak  műszaki 
felülvizsgálata, ellenőrzése, tisztítása és szakvélemény adása.

A kéményseprő-ipari szolgáltató
4.§.

(1) *A  2.§.  (2)  bekezdésében  meghatározott  közigazgatási  területen  a  kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás körét – valamennyi tulajdonos tekintetében – 
a  PRO  KÉM  Kereskedelmi,  Szolgáltató  és  Légtechnikai  Betéti  Társaság 
(továbbiakban: szolgáltató) jelen rendelet hatályba lépésétől jogosult és köteles 
ellátni.

A szolgáltató székhelye: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 37. szám
(2) A Képviselőtestület kötelezi a szolgáltatót a feladat ellátásával kapcsolatos jelen 

rendeletben foglaltak végrehajtására, valamint felhatalmazza az őt megillető – e 
rendeletben – meghatározott jogok gyakorlására.

A kéményseprő-ipai közszolgáltatási munkák ellátásának 
rendje, a szolgáltató kötelezettségei

5.§.

(1) A  szolgáltató  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatási  munkálatokat  a 
jogszabályokban  meghatározott  szakmai  követelményeknek  megfelelően 
köteles ellátni.

(2) A  kéményekkel  összefüggő  közvetlen  élet-  és  vagyonveszély  esetén  a 
szolgáltató a hozzáérkezett bejelentést követően azonnal köteles a szükséges 
intézkedést megtenni.

(3) A szolgáltató a kéményseprő-ipari tevékenység végzésének idejéről a munka 
megkezdése előtt  legalább 8 nappal  értesíteni  köteles a tulajdonost  írásban 
vagy hirdetmény útján, illetve a helyben szokásos módon.

A kémény tulajdonosának a munkakezdés napját megelőző akadályközlésére a 
szolgáltató köteles újabb időpontot megjelölni.

(4) A tulajdonos külön megrendelése esetén a kéményseprő-ipari tevékenységet a 
szolgáltató  a  megrendelés  kézhezvételétől  számított  3  munkanapon  belül 
köteles elvégezni.

(5) A  szolgáltatónak  telephelyén  (Kazincbarcika,  Rákóczi  tér  3.  sz.  fsz:  1.) 
ügyfélfogadást kell tartania, melynek időpontjáról a nyilvánosságot tájékoztatni 
köteles.

*2009. január 1. napjától az új közszolgáltató: TERMOMENT  Tüzeléstechnikai Kft.
                                                                         3525. Miskolc, Tárkányi B. u. 15. szám 
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A tulajdonos kötelezettségei
6.§.

(1) A  rendelet  hatálya  alá  eső  tulajdonos  a  3.§-ban  meghatározott  kötelező 
kéményseprő-ipari  közszolgáltatást  a  4.§-ban  meghatározott  szolgáltatótól 
köteles igénybe venni.

(2) A rendelet hatálya alá eső tulajdonos köteles a kötelező munkák elvégzését tűrni 
és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

(3) A  szervezett  közszolgáltatásért  a  tulajdonos  –  Dédestapolcsány  Község 
Önkormányzat  Képviselőtestülete  által  meghatározott  –  díjat  tartozik  a 
szolgáltatónak megfizetni.

A közszolgáltatási szerződés
7.§.

(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyában a szerződés a szolgáltató és a 
tulajdonos között a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

(2) A  szolgáltató  köteles  azzal  a  tulajdonossal  szemben  hatósági  eljárást 
kezdeményezni,  akinél  építési,  tűzvédelmi  szabályok  megszegését  észleli, 
illetőleg aki a szolgáltatás ellátásában akadályozza.

A közszolgáltatás díja
8.§.

(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásért a tulajdonos köteles jelen rendelet 1. sz. 
mellékletében meghatározott díjat megfizetni.

(2) A mindenkor érvényes díjtáblázat alapján a szolgáltató köteles a tulajdonos felé 
elszámolási bizonylatot készíteni, mely tartalmazza a tulajdonos rendelkezésében 
lévő  kémények  típusonkénti  felsorolását,  darabszámát,  a  típusonkénti  és 
összesített díjat, mely bizonylat egyidejűleg a tevékenység igazolására is szolgál.

(3) A szolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően az elszámolási bizonylat 
alapján jogosult beszedni.

(4) A szolgáltató a szolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő tulajdonossal szemben 
a vonatkozó jogszabályok szerinti kamatot jogosult felszámítani.

Szabálysértés
9.§.

Aki  az  egyes  szabálysértésekről  szóló  218/1999.(XII.28.)  Kormány-rendeletben 
meghatározott  szabálysértésen  túl  a  rendeletben  foglaltakat  –  a  díjfizetési 
kötelezettség kivételével – megsérti 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
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Záró rendelkezések
10.§.

Ez  a  rendelet  a  kihirdetése  napján  lép  hatályba.  Kihirdetéséről  a  Jegyző 
gondoskodik.

Lukács László sk.                 Turócziné Fazekas Magdolna sk.
Polgármester              Jegyző

Záradék

A kihirdetés napja: 2001. év január hó 9. nap

Turócziné Fazekas Magdolna sk.
                  Jegyző
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1.sz. melléklete*

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás
2009. évi díjtételei
Dédestapolcsány

I. Kéményellenőrzés, kéménytisztítás és műszaki felülvizsgálat díja

I.1. Egyedi kémény

I.1.a. Üzemelő kémény
- szilárd és olajtüzelés esetén (ESH) 985.-Ft/ év 
- gáztüzelés esetén egyrétegű v. vízzáró béléssel (EGH) 950.-Ft/ év
- bármilyen tüzelésű falazott v. vízzáró béléssel 

      rendezetlen kezelés v. fokozott igénybevétel esetén (EGBX) 1.345.-Ft/ év 

I.1.b. Tartalék kémény (T) 490.- Ft/ év

I.2. Gyűjtőkémény

I.2.a. Üzemelő kémény  
- szilárd és olajtüzelés esetén (CSA) 3.490.-Ft/ év
- gáztüzelés esetén (CGA) 3.365.-Ft/ év

I.2.b. Tartalék kémény (T) 1.745.-Ft/ év

I.3. Központi kémény

I.3.a. Üzemelő kémény
- szilárd és olajtüzelés esetén (KSZN) 18.480.-Ft/ év 
- gáztüzelés esetén 64x64 kürtő keresztmetszetű egyrétegű,
  vagy 150mm átmérőjű vízzáró béléstől nem nagyobb, nem
  lakás céljára használt helyiségekben–épületeknél(KGHQ) 13.360.-Ft/ év 

- gáztüzelés esetén 64x64 kürtő keresztmetszetnél nagyobb nem
 lakás céljára használt helyiségekben-épületeknél(KGHN) 19.665.-Ft/ év 

I.3.b. Tartalék kémény 9.270.-Ft/ év 

A városban működő oktatási intézmények az I.1. és I.3. pontokban megállapított díj 
50%-át fizetik.
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Műszeres felülvizsgálatok díja

Egyedi kémény műszeres vizsgálata 7.200.-Ft/ év
Gyűjtőkémény műszeres vizsgálata 7.855.-Ft/ év
Központi kémény műszeres vizsgálata  17.450.-Ft/ év

Számítógépes mértezés, ellenőrzés 3.275.-Ft/ év

Új kémények átvétele:
- egyedi kémény 2.835.- Ft/év
- központi kémény, számítógépes  16.580.-Ft/ év

Helyszínen történő szaktanácsadás, felvilágosítás 1.830.-Ft/ alkalom

A díjak az ÁFA-t tartalmazzák!

*megállapította a 20/2008.(XII.22.) rendelet
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