
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

……./…………. (………..) önkormányzati rendelete 

a kötelezıen igénybeveendı, szervezett kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 
2/1997. (II. 19.) számú rendelet módosításáról 

 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az egyes helyi közszolgáltatások 
kötelezı igénybevételérıl szóló  1995. évi XLII. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
 
 

1. § 
 
A kötelezıen igénybeveendı, szervezett kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2/1997. 
(II. 19.) számú rendelet 1. mellékletének helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 

 
 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követı napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Komáromi Éva   Aros János     
         jegyzı polgármester 



1. melléklet a ............../.......... (..............) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
1. Folyamatosan kötelezı kéményseprı-ipari munkák díjtételei 2012. évben (A díjak az 
ÁFÁ-val együtt értendık) 

 
  

A 
 

B 

  

Kémény neve 
 

díj (Ft) 

1 Egyedi (háztartási) hagyományos üzemeléső 1450 
2 Egyedi (háztartási) gáz üzemeléső 1240 
3 Egyedi kazánfőtéső hagyományos üzemeléső 2300 
4 Egyedi kazánfőtéső gáz üzemeléső 2000 
5 Egyedi tartalék (gáz és hagyományos) 480 
6 Thermofor (győjtı) 7400 
7 Thermofor (győjtı) tartalék 3700 
8 Éves haszn.kazán üzemő csatornával és koromaknával 24800 
9 Kazánüzemő éves tartalék 7640 

 

10 Idıszakos hasz. kazánüzemő hagyom. és gázüzem. 
kémény ellenırzés, aknatisztítás 

 

19000 

11 Üzemi koromaknával és csatornával 24800 
12 Üzemi csatorna nélkül 11100 
13 Üzemi tartalék 4200 
14 Idıszakos hasz. kazánüzemő tartalék 7000 
15 Központi fokozott igénybevételő kémény 28300 

 

 
 

2. Esetenként kötelezı kéményseprı-ipari munkák díjtételei 2012. évben (A díjak az 
ÁFÁ-val együtt értendık) 

 
 
 

 A B 

 Szakvélemény, tervegyeztetés díj (Ft) 

1 Lakhatás, ill lakás használatbavételi engedély 2950 
2 Tervegyeztetés 1900 
3 Megrendelt füstnyomás, ill. tömörségi vizsgálat 5000 
4 Gázbekötési engedély, szakvéleményezés 6800 
5 60 kw feletti gázfogyasztó esetében 12300 

 
 
 
 

 

 

 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

……./…………. (………..) önkormányzati rendelete 

a kötelezıen igénybeveendı, szervezett kéményseprı-ipari közszolgáltatásról 
szóló 

2/1997. (II. 19.) számú rendelet 
módosításáról 

 
 

Tájékoztatás az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl 

 

1. A jogszabály-tervezet hatásai  

1.1 Társadalmi hatások 

A rendeletmódosítás Sárospatak város közigazgatási területén lakással rendelkezı, és lakást 
használó állampolgárokat érinti.  

1.2 Gazdasági, költségvetési hatás 

A rendeletmódosításban megfogalmazott 2012. évi díjtételek a kötelezı közszolgáltatást 
igénybevevıkre nagyobb anyagi terhet ró. A szolgáltató által javasolt díjtételek átlagosan 5-6 
%-os emelkedést tartalmaznak, melyek magukban foglalják a 27 %-os Általános Forgalmi 
Adót is.    

1.3 Környezeti, egészségi hatások 

A közszolgáltatás igénybevételére az élet- és vagyonbiztonság érdekében van szükség.   

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A közszolgáltató rendelkezik a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról alkotott 
27/1996. (X. 30.) BM trendelet 15. - 17. §-ában megfogalmazott jogosultsági feltételekkel. Az 
önkormányzat gondoskodott a közszolgáltatás megszervezésérıl, melyet a közigazgatási 
területen élı ingatlantulajdonosok, használók kötelesek igénybe venni.  

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
hatásai 

A 2012. évi díjtételek rendeletben történı maghatározására azért van szükség, mert a 
közszolgáltató írásban kezdeményezte a 2012. január 1-jétıl érvényes díjtételek 
megállapítását, költségelemzés alapján. Az önkormányzat a díj megállapításánál a fejlesztési 
célú költséghányadot is figyelembe veheti.    



 A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

A kötelezı közszolgáltatáshoz szükséges feltételek a Közszolgáltató Kft-nél rendelkezésre 
állnak. A képviselı-testület által megállapított díjakat az elvégzett szolgáltatás alapján, eltérı 
megállapodás hiányában utólag kell megfizetni.  

Sárospatak, 2011. december 1.  

 

 

                                                                                                     Dr. Komáromi Éva 

                                                                                    jegyzı 

 

 

 

 

 

 

 

 



I N D O K O L Á S 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

……./…………. (………..) önkormányzati rendelete 

a kötelezıen igénybeveendı, szervezett kéményseprı-ipari közszolgáltatásról 
szóló 

2/1997. (II. 19.) számú rendelet 
módosításáról 

 

Általános indokolás 

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl alkotott 1995. évi XL. törvény és 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény, valamint a kötelezı kéményseprı-
ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet és a kötelezı kéményseprı-ipari 
közszolgáltatásról alkotott 2/1997. (II. 19.) helyi rendelet 1. mellékletében táblázatban 
összefoglalva kerültek meghatározásra a kötelezı közszolgáltatás díjtételei az elmúlt években. 
A képviselı-testület a közszolgáltató által elıterjesztett javaslat alapján rendeletben kell, hogy 
megállapítsa a következı évben alkalmazandó díjtételeket. A rendeletalkotás és a díjtételek 
elmaradása a közszolgáltató munkáját ellehetetleníti.    

Részletes indokolás 

az 1. §-hoz 

A kötelezıen igénybeveendı, szervezett kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet 
1. mellékletében táblázatos formában szerepelnek a folyamatosan kötelezı és az esetenként 
kötelezı kéményseprı-ipari munkák 2012. január 1-jétıl alkalmazandó díjtételei.   

a 2. §-hoz 

A módosító rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. Mivel hatályba lépését követıen 
joghatását kifejti, hatályban tartása nem indokolt, ezért a jogszabály a hatályba lépését követı 
napon hatályát veszti. 

 

 

 

 


