
(1) SAJÓLÁSZLÓFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

               14/2011.(XII.14.) SZ. RENDELETE
A KÉMÉNYSEPRŐIPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS 

KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Sajólászlófalva Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprőipari 
közszolgáltatás kötelező ellátásáról és a szolgáltatás igénybevételéről a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§ (1) bekezdésében, valamint az 
egyes helyi közszolgáltatások igénybevételéről rendelkező 1995. évi XLII. Törvény 4.§ 

(5) bekezdésében meghatározott feladatkörében  a következőket rendeli el:

1.§
Általános rendelkezések

(1)  A rendelet hatálya kiterjed Sajólászlófalva közigazgatási területére, az ezen lévő 
állami és nem állami szervekre, szervezetekre, jogi személyekre vállalkozókra, 

intézményekre, valamint a magánszemélyekre egyaránt.

(2) Sajólászlófalva területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáért és annak 
színvonaláért Sajószentpéter Város Önkormányzatával megkötött megállapodás alapján 

a Sajószentpéter Város Önkormányzat Közüzemi Szolgáltató Intézménye felelős.

(3) Sajólászlófalva területén lévő ingatlan tulajdonosa, használója a kötelező 
kéményseprő-ipari szolgáltatást köteles igénybe venni, a rendelet 1. számú 

mellékletében  megállapított kéményseprő-ipari közszolgáltatás díját megfizetni.

2.§ 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás köre

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás kiterjed a lakásban és más helyiségben 
épülő, vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére 
szolgáló kémény, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, 

tisztítására és szakvélemény adására.

A közszolgáltatás nem terjed ki arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és 
amelynek bekötőnyílásait, és tisztító nyílásait befalazta vagy nem éghető anyaggal 

tömören, illetőleg egyéb nem oltható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a 
kéménytisztítás helyén jól látható módon megjelölték. 

3.§
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A kéményseprő-ipari közszolgáltatási munkák ellátásának rendje, a szolgáltató 
kötelezettségei

(1) A szolgáltató  a  közszolgáltatási  munkákat  a  jogszabályokban  meghatározott 
szakmai követelményeknek megfelelően köteles ellátni. A szakszerűtlen munkavégzés 
okozta kár köteles megtéríteni. 

(2) A  kémények  rendeltetésszerű  és  biztonságos  használatát  gátló  okok, 
szabálytalanságok megszüntetésére a szolgáltatónak írásban fel kell hívni az ingatlan 
tulajdonosának  a  figyelmét.   A  szolgáltatás  során  tapasztalt  szabálytalanság 
megszüntetése  érdekében  a  szolgáltató  írásban  érdekében  írásban  értesíti  az 
Önkormányzat Építéshatóságát. A szolgáltatónak bejelentést kell tenni akkor is, hogy 
az időszakos munkát nem tudja elvégezni.

(3) A  szolgáltató  a  munka  megkezdését  3  munkanappal  megelőzően  értesíti  a 
tulajdonosokat. A közvetlen élet- és vagyonveszély esetén a Szolgáltató a bejelentést 
követően, azonnal köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. 

(4) Az egyéb kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységet a megrendeléstől 
számított 30 napon belül kell elvégezni.

(5) A szolgáltatónak ügyfélfogadást kell tartani a telephelyén, melynek idejét jól 
látható módon ki kell függeszteni.

4.§ 
A tulajdonos kötelezettségei

(1) A rendelet hatálya alá eső tulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni és 
a munka akadálytalan elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.

(2) A szervezett  közszolgáltatásért  a tulajdonos a Sajószentpéter-i Önkormányzat 
Képviselőtestülete által meghatározott díjat tartozik a Szolgáltatónak megfizetni.

5.§ 

A közszolgáltatási szerződés és a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

kötelező igénybevétele

(1) A közszolgáltatás tárgyában a szerződés a szolgáltató és a tulajdonos között a 
szolgáltatás igénybevételével jön létre.
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(2) A szolgáltató hatósági eljárást kezdeményez annál, akinél az építési, tűzvédelmi 
szabályok megszegését észleli, ill. a szolgáltatás végzésében akadályozza.

(3) Ha a szolgáltatás teljesítése a szolgáltató hibájából marad el, úgy a tulajdonos 
díjfizetésre nem kötelezhető.

(4) A szolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján 
jogosult beszedni.

6.§ 
A közszolgáltatás díja

(1) A közszolgáltatás díját minden év december 31-ig határozza meg Sajószentpéter 
Város  Önkormányzati  Képviselőtestület,  melynek  díjtételei  Sajólászlófalva  Község 
Önkormányzat Képviselőtestületére nézve irányadóak. 

7.§
Záró rendelkezések

(1)  Ez  a  rendelet  2012.  január  1-től  lép  hatályba,  ezzel  egyidőben  a  14/2010.
(XII.15.)  számú rendeletét hatályon kívül helyezi.

Sajólászlófalva, 2011. december 10.

Berzyné Koterla Ildikó Rácz Lajos
körjegyző polgármester

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2011.december 14 napján kihirdettem.

Berzyné Koterla Ildikó
körjegyző

3


