Dunabogdány Község Önkormányzatának
2/1997 (I.6. ) rendelete
a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl
(Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII. 4.), 11/2008.(XII.2.), 7/2009. (VI. 16.),
13/2009. (XI. 24.), 8/2011. (III. 11.), 21/2011. (XII. 9.) módosító rendelettel

A Dunabogdányi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 69.§ (2)
bekezdése, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl rendelkezı 1995.
évi XLII. tv. 4.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 27/1996. (X.30.)
BM rendeletben foglaltakra – a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl a
következı rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a helyi
kéményseprı-ipari közszolgáltatással összefüggı feladatok eredményes végrehajtását, a kéményseprı-ipari szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét.
(2) A kéményseprı-ipari közszolgáltatás végzésének célja az élet-, vagyon- és tőzbiztonság óvása
érdekében a kémények (égéstermék-elvezetık) rendeltetésszerő és biztonságos, valamint a
kéményigényes tüzelıberendezések környezetvédelmi követelményeknek, illetve az energiamegtakarítás célkitőzéseinek megfelelı folyamatos mőködés biztosítása, ellenırzése, amelyet
a tulajdonos köteles igénybe venni, és a szolgáltató a mőszaki biztonsági elıírásokban meghatározott követelményeknek megfelelıen végezni.
A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed Dunabogdány község közigazgatási területén végzett kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásra (kéményseprı-ipari tevékenységre).
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed:
−

a feladatot ellátó szolgáltatóra,

−

a község közigazgatási határán belül valamennyi lakás, helyiség tulajdonosára,
kezelıjére, használójára (továbbiakban: tulajdonos), függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy, gazdálkodó vagy társadalmi szervezet.
A kéményseprı-ipari szolgáltatás köre
3. §

A kötelezı kéményseprı-ipari szolgáltatás kiterjed a lakásban, helyiségben lévı tüzelıberendezés
égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kéménynek és tartozékának, füstjáratának idıszakos el-

lenırzésére, tisztítására, a kémény idıszakos mőszaki felülvizsgálatára, a használatával összefüggı szakvélemény adására.
A kéményseprı-ipari szolgáltató
4. §
(1) A képviselı-testület a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátásával teljes körően
2011. március 15-tıl 2015. december 31-ig Komárom-Esztergom Megyei Kéményseprı és
Tüzeléstechnikai Kft.-t (2890 Tata, Tárkányi L. u. 2.) bízza meg.1
(2) Kötelezi a szolgáltatót a feladat ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben foglaltak végrehajtására, valamint felhatalmazza az ıt megilletı e rendeletben meghatározott jog gyakorlására.
A kéményseprı-ipari közszolgáltatási munkák ellátásának rendje,
a szolgáltató és a tulajdonos jogai és kötelezettségei
5. §
(1) A szolgáltató kéményseprı-ipari közszolgáltatási munkákat a külön jogszabályban – jelenleg
a 27/1996. (X.30.) BM rendeletben – meghatározott szakmai követelményeknek megfelelıen
köteles ellátni.
(2) A szolgáltató a jogszabályban meghatározott folyamatos és esetenként kötelezı munkák elvégzését nem tagadhatja meg.
(3) A szolgáltató a közvetlen élet- vagy tőzveszély esetén a hozzá érkezett bejelentést követıen
azonnal köteles a szükséges intézkedést megtenni.
(4) Az esetenként kötelezı munkákat a szolgáltató az írásbeli megrendelés alapján a megrendelés
alapján a megrendelés kézhezvételétıl számított 30 naptári napon belül kell megadnia.
(5) Az esetenként kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatási tevékenységen belül a kéményseprınek az új kémény felülvizsgálatával kapcsolatos szakvéleményét az írásbeli megrendelés
kézhezvételétıl számított 8 naptári napon belül kell megadnia.
(6) A szolgáltatónak telephelyén ügyfélfogadást kell tartania. Az ügyfélfogadás idıtartamát a
szolgáltató az Önkormányzat jegyzıjével egyeztetve állapítja meg.
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
6. §
(1) Az ingatlantulajdonos az 5. §-ban meghatározott kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatást
a 4. §-ban meghatározott szolgáltatótól köteles igénybe venni.
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Módosította: 8/2011. (III.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. március 15-tıl

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a kötelezı munkák elvégzését tőrni, és a munka akadálytalan
elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.
(3) A szervezett közszolgáltatásért a tulajdonos köteles a jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjat a szolgáltatónak megfizetni.
A közszolgáltatási szerzıdés létrejötte
7. §
(1) A szervezett kéményseprı-ipari közszolgáltatást igénybe vevı tulajdonos és a szolgáltató
között – a Ptk. 387–388. §-ában szabályozott – közszolgáltatási szerzıdéses jogviszony jön
létre.
(2) A közszolgáltatási szerzıdés létrejön:
−

a szolgáltatás igénybevételével,

−

a bejelentési kötelezettség teljesítésével,

−

a tulajdonos megrendelésével.
8. §

(1) A szolgáltató a folyamatos kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltató tevékenység végzésének idejérıl a munka megkezdése elıtt 15 munkanappal megelızıen a település Önkormányzatát írásban köteles értesíteni.
A közszolgáltatás díja
9. §
(1) A település Önkormányzata minden év december 31-ig rendeletben határozza meg a következı naptári évre vonatkozólag a kötelezı kéményseprı-ipari szolgáltatás díját.
(2) A 2012. évre vonatkozó hatályos díjat a rendelet melléklete2 tartalmazza.
(3) A mindenkor érvényes díjról a szolgáltató a végzendı tevékenység feltüntetésével díjjegyzéket köteles készíteni.
10. §
(1) A tulajdonos a szolgáltatás díját akkor is köteles megfizetni, ha a szolgáltató a folyamatosan
kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatás elvégzésének idejérıl a 8. §-ban meghatározottak
szerinti idıben értesítette, de a munka elvégzésében a tulajdonos megakadályozta, vagy a
munka elvégzésének helyi feltételeit nem biztosította.
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Módosította: 21/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. január 1-tıl

11. §
(1) A szolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követıen azonnal számla alapján jogosult beszedni.
(2) A szolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámítani a szolgáltatási díjat késedelmesen teljesítı tulajdonossal szemben.
12. §
(1) A jelen rendeletben meghatározott kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatás díja adók
módjára behajtandó köztartozásnak minısül.
(2) Az adók módjára történı behajtást a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos
lakóhelye, illetve székhelye (telephelye) szerint illetékes jegyzı rendeli el.
Intézkedések
13. §
(1) A kémények rendeltetésszerő és biztonságos használatát gátló okok, szabálytalanságok megszüntetésére a szolgáltatónak írásban fel kell hívnia az ingatlan tulajdonosának figyelmét.
(2) Közvetlen élet- vagy tőzveszély esetén a szolgáltató köteles a kémény használatának azonnali
megszüntetésére az érdekeltet írásban felhívni, és ezt az illetékes I. fokú tőzvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenteni.
(3) A szolgáltatónak bejelentést kell tenni akkor is, ha a folyamatosan kötelezı munkát ismételt
értesítést követıen sem lehet elvégezni.
(4) A szolgáltatás során tapasztalt építésügyi szabálytalanság megszüntetésére a szolgáltató írásbeli értesítése alapján a települési Önkormányzat I. fokú építési hatósága jár el.
(5) A szolgáltatás során tapasztalt tőzrendészeti szabálysértés esetén a szolgáltató írásbeli értesítése alapján a települési I. fokú tőzrendészeti hatóság jár el.
Szabálysértés
14. §3
(1)
(2)
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Hatályon kívül helyezte: 8/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2012. május 31-tıl.

Záró és értelmezı rendelkezések
15. §
(1) Az e rendelettel összefüggı tevékenység és a rendelet végrehajtásának ellenırzése a település
jegyzıjének feladata.
(2) Gazdálkodó szervezet alatt a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetet
kell érteni.
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Hatálybaléptetı rendelkezések
16. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. A rendelet szövegérıl, a kötelezı szolgáltatások körérıl, az ellátás módjáról, feltételeirıl, a díjtételekrıl a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatni szükséges.
Dunabogdány, 1996. december 31.

Schuszter József
polgármester

A rendelet kihirdetésre került.
Dunabogdány, 1997 .01.06.

Dr. Kálmán József
jegyzı

Dr. Kálmán József
jegyzı

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG területén
a KOMTŐZ Kft. által végzett kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatások
2012. évi DÍJAI
___________________________________________________________________________
Lakossági éves díj
Közületi éves díj
Kémény típusa
Ft/év (27 % ÁFÁ-val)
Ft/év (27 % ÁFÁ-val)
gravitációs
turbós
gravitációs
turbós
.
Ellenırzés, tisztítás sormunkában
Egyedi
Győjtı
Kisközponti
Központi

1.269,-/db
808,-/szint
2.082,-/db

4.065,-/db
3.175,-/szint
5.763,-/db

3.258,-/db
1.778,-/szint
4.878,-/db
775,-/fm/alk.

5.221,-/db
4.055,-/szint
7.394,-/db
2.217,-/fm/alk.

A tartalék kémények (amelyekre nincs rákötve tüzelıberendezés) ellenırzése, tisztítása az éves díj fele. A
gravitációs egyedi, győjtı és kisközponti kémények díjai évi két, a központi kémények díjai egy alkalomra
vonatkoznak.

Mőszaki felülvizsgálat (és az ideiglenes tartózkodás céljára használt ingatlanok kéményeinek
ellenırzése, tisztítása) sormunkában
Egyedi
Győjtı
Kisközponti
Központi

1.562,-/db
987,-/szint
2.634,-/db

4.580,-/db
3.697,-/szint
6.581,-/db

4.510,-/db
4.428,-/szint
6.939,-/db
1.063,-/fm

8.049,-/db
6.201,-/szint
11.237,-/db
2.586,-/fm/alk.

