
Vilyvitány Község Önkormányzata képviselő-testületének 

6/2013.(V. 24.) önkormányzati rendelete 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

 

 
Vilyvitány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásról szól 2012. évi XC. Törvény 13. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvénybe 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és a Magyar 

Kéményseprők Országos Ipartestülete  Érdekvédelmi szervezet nyilatkozatát figyelembe 

véve, a következőket rendeli:  

 

1. §. 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (továbbiakban közszolgáltatást) végző közszolgáltató a 

Zemplén Idegenforgalmi Kft. (3950 Sárospatak, Rákóczi út 58., képviseli:  

Bágyi Pál ügyvezető). 

 

2. §. 

(1) A közszolgáltató köteles a települési önkormányzattal egyeztetett időpontban és helyen 

munkanapokon, telefonos ügyeletet, legalább negyedévente ügyfélfogadást tartani.  

Az ügyfélfogadás rendjéről a közszolgáltató előzetesen tájékoztatja a települési 

önkormányzatot, az ingatlan tulajdonosát, az ingatlan tulajdonos bejelentése alapján az 

ingatlan használóját (továbbiakban együtt: tulajdonos) és hirdetményt tesz közzé az 

önkormányzat hirdetőtábláján.  

 

(2) A közszolgáltató az időszakos ellenőrzés és a szükség szerinti tisztítás elvégzésének 

időpontjáról a tulajdonost a munkavégzést megelőző nyolc nappal írásban vagy hirdetmény 

útján értesíti.  

 

3. §.  

(1) A közszolgáltatás díját a rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.  

(2) A közszolgáltató a díjakról díjjegyzéket készít és azt az önkormányzat hirdetőtábláján 

közzéteszi.  

 

4. §.  

(1) A rendelet 2013. május 27-én lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő, 

kéményseprő-ipari közszolgálatóra vonatkozó ügyekben is alkalmazni kell.  

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vilyvitány Község 

Önkormányzatának a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 6/2001. (IV.12.) és 13/2012. 

(XII. 28.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Kmft.  

 

 

Hörcsik József     dr. Kárpát Györgyné jegyző megbízásából 

polgármester       dr. Bényei Norbert aljegyző  

 

 



 

 

 

 

 

1. melléklet 

Vilyvitány Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2013. (V. 24.) önkormányzati 

rendeletéhez 

 

Folyamatosan kötelező kéményseprő-ipari munkák díjtételei 2013. évben 
 

Kémény neve:        Díj (Ft/év) 

 

 

Kémény neve 2013. évi díj 

Egyedi hagyományos, kazán kémény szilárd, olaj tüzelésű 

kémény ellenérzése, szükség szerinti tisztítása 

ENHS/alkalom 

2300,- Ft 

Egyedi hagyományos, kazán gáztüzelésű kémény 

ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása ENHG/alkalom 

2300,- Ft 

Egyedi tartalék hagyományos kazánkémény szilárd, olaj, 

gázfűtés ellenőrzése ET/alkalom 

1200,- Ft 

Központi nagyjárat keresztmetszetű szilárd KNHS/fm 955,- Ft/fm 

Központi nagyjárat keresztmetszetű gáz KNHG/fm 853,- Ft/fm 

 

A díjak 27% áfát tartalmaznak. 

 

2. melléklet 

 

Egyéb műszaki vizsgálatok esetében 2013. évben 
 

 

Lakhatás, ill. lakás használatbavételi engedély 4000 Ft + ÁFA/db 

Tervegyeztetés  4000 Ft + ÁFA/terv 

Megrendelt füstnyomás ill. tömörségi vizsgálat 4000 Ft + ÁFA/óra 

Gázbekötési engedély, szakvéleményezés 4000 Ft + ÁFA/óra 

60 kW feletti gázfogyasztó esetében közületnél 12000 Ft + ÁFA/db 

 

 

 

 


