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___________________________________________________________________________ 
Üsz: 22-232/2011.    Tárgy: A kéményseprı-ipari közszolgáltatás  

2012. évi közszolgáltatási díjainak megállapítása.  
      Mell.:  1 pld. rendelet-tervezet 
       1 pld. hatásvizsgálati lap 
       1 pld. indokolás 
             
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
          Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Képviselı-testület 279/2011. (IX. 27.) KNÖT határozatával az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. tv. 1. § (3) bekezdésében 
elıírtaknak megfelelıen a helyi kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására nyilvános 
pályázatot írt ki.  
 
A pályázati eljárás lefolytatást követıen a Képviselı-testület a kéményseprı-ipari 
közszolgáltató kiválasztása (kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos 
pályázati eljárásban döntés) tárgyú, 334/2011. (XI. 29.) KNÖT határozatával a pályázat 
nyerteseként a Szegedi Kéményseprıipari Kft.-t (képviseli: Szenkovszky István ügyvezetı, 
Cím: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27.) határozta meg, és felhatalmazta a polgármestert a 
nyertes pályázóval kötendı – 2012. január 1-tıl 2013. december 31-ig hatályos – 
közszolgáltatási szerzıdés aláírására.  
 
A közszolgáltatási szerzıdés szolgáltatási díjakra vonatkozó rendelkezése szerint a 
mindenkor érvényes szolgáltatási díjak a Megbízó nagyközség képviselı-testületének a 
kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló rendeletének 1. mellékletét képezik. A 
díjtételek meghatározására tekintettel a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı 
igénybevételérıl szóló 21/1996. (XII.30.) KKÖT rendelet módosítása szükséges az alábbiak 
szerint: a 2012. évre vonatkozó szolgáltatási díjak meghatározása a nyertes pályázatban 
megadottaknak megfelelıen (1. melléklet). 
 
A kifejtettekre tekintettel kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a kéményseprı-ipari 
közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 21/1996. (XII.30.) KKÖT rendelet 
módosításáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2011. december 5.  
    

Tisztelettel: 
Szegvári Ernıné 

         polgármester 
 



TERVEZET! 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
____/2011. (_____) önkormányzati rendelete 

a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 
21/1996. (XII. 30.) KKÖT rendelet módosításáról. 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott köztisztaság és településtisztaság 
biztosítása feladatkörében eljárva – az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı 
igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 5. § (4) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület 
véleményének ismeretében - a következıket rendeli el: 
 

1.§ 
 
A kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 21/1996. (XII. 30.) 
KKÖT rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester         jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja:  
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyzı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. melléklet  
 
 

1. melléklet a 21/1996. (XII.30.) KKÖT rendelethez 
 
 
A kötelezı kéményseprı-ipari szolgáltatások díjtételei * /nettó éves díj/: 
 
   Kémény típusa      lakossági/közületi  
 
1. Egyedi kémények tisztítása, ellenırzése 
     4 évenkénti mőszaki felülvizsgálata   798,- Ft 
 
2. Egycsatornás győjtıkémény tisztítása, 
    ellenırzése (szintenként)     544,- Ft 
 
3. Központi kémény tisztítása, ellenırzése  
(méterenként)       509,- Ft 
 
4. Tartalékkémények tisztítása, ellenırzése   488,- Ft 
 
5. Kémények, füstcsatornák építésével, 
    használatával összefüggı szakvélemény 
    adása       díjtalan 
 
6. Lakó- és közösségi épületek kéményeinek 
 - kiégetése (Ft/óra)     1.280,- Ft 
 - füstnyomás-próbája     díjtalan 
 
7. Bontás nélküli dugulás elhárítás    1.280,- Ft 
 
8. Nem folyamatos tartózkodás céljára használt 
   épületek kéményeinek tisztítása, ellenırzése   798,- Ft 
 
9. A jogszabály szerint felülvizsgálati kötelezettség 
    alá esı kémények terhelhetıségének megállapítása,  
    mőszaki felülvizsgálata, szakvéleményezése. 
    Újonnan épített, felújított, újból használatba vett, 
    gázfogyasztó berendezéssel kapcsolatos vizsgálatok 5.000,- Ft/alkalom 
 
 
 
* az árak az Áfa-t nem tartalmazzák 
 

 
 
 
 
 
 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló  

21/1996. (XII.30.) KKÖT rendelet módosításáról szóló 
___/2011. (____) önkormányzati rendelethez 

 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
Társadalmi hatás: a közszolgáltatás biztosításával az élet- és vagyonbiztonság ezen a 
területen nem romlik. 
 
Gazdasági hatás: a lakosságot terhelı rezsiköltség összege nı. 
 
Költségvetési hatás: a közszolgáltatást igénybe vevı önkormányzati intézmények dologi 
kiadása nı. 
 
Környezeti és egészségi következmények: megelızhetı a szén-monoxid mérgezés. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı 
igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-a alapján kötelezı. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket a 
közszolgáltatást ténylegesen végzınek kell biztosítania. 
 
 
Kiszombor, 2011. december 5. 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
         jegyzı   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDOKOLÁS 
a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló  

21/1996. (XII.30.) KKÖT rendelet módosításáról szóló 
___/2011. (____) önkormányzati rendelethez 

 
 
A pályázati eljárás lefolytatást követıen a Képviselı-testület a kéményseprı-ipari 
közszolgáltató kiválasztása (kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos 
pályázati eljárásban döntés) tárgyú, 334/2011.(XI. 29.) KNÖT határozatával a pályázat 
nyerteseként a Szegedi Kéményseprıipari Kft.-t (képviseli: Szenkovszky István ügyvezetı, 
Cím: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27.) határozta meg, és elfogadta az ajánlatában – a 
közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban – tett díjtételeit a pályázati eljárás lezárásaként. 
 
Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 5. § 
(4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselı-testületeinek a díj megállapításakor ki 
kell kérnie a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét.  
A vélemény megkérése a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesülettıl megtörtént. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredı kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
 
 
Kiszombor, 2011. december 5. 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
         jegyzı   
 
 
 
 


