Marcali Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
39/2012. (XII. 21.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
26/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Marcali Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói
hatáskörében, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény (a
továbbiakban: Tv.) 4. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Tv. 1. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Marcali Város Képviselőtestületének a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.)
számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdésében meghatározott melléklet helyébe e rendelet
melléklete lép.
2. §
E rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző
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Melléklet a 38/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
„Melléklet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
szóló 26/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS 2013. ÉVI DÍJAI

SZOLGÁLTATÁS

ÁFA
(27 %)

FIZETENDŐ
(FT)

616
739
616
739

166
200
166
200

782
939
782
939

616
739
616
739

166
200
166
200

782
939
782
939

295

80

375

21
70

6
19

27
89

21
70

6
19

27
89

62
284

17
77

79
361

NETTÓ DÍJA
(FT)

I. Kötelező ellenőrzés, tisztítás, 4 évenkénti műszaki
felülvizsgálat (vegyes kémény)
1.Szabványkémény/alkalom
ENHS; ENTS; EZHS; EZTS
2. Gyűjtőkémény/szint
GNHS; GZHS; GZTS

lakossági:
közületi:
lakossági:
közületi:

II. Kötelező ellenőrzés, tisztítás, visszaáramlás mérés,
4 évenkénti kötelező felülvizsgálat (gázkémény)
1.Szabványkémény/alkalom
ENHG; ENTG; EZHG;EZTG
2. Gyűjtőkémény/szint
GNHG; GZHG; GZTG

lakossági:
közületi:
lakossági:
közületi:

III. Tartalék kémények használhatóságának ellenőrzése
évente egyszer
ET; GT; KT; NT
IV. Központi és üzemi vegyes-tüzelésű kémény tisztítása,
4 évenkénti műszaki felülvizsgálat/fm
KNHS; KNTS; KZHS; KZTS

lakossági:*
közületi:

V. Központi és üzemi gázkémény évente egyszeri
felülvizsgálata, tisztítása, huzatmérés/fm
KNHG; KNTG; KZHG; KZTG

lakossági:*
közületi:

VI. Évente egyszer kötelező ellenőrzés, tisztítás
Gyárkémény, gyári jellegű kémény egyszeri tisztítása/fm
NNHS; NNHG; NNTS; NNTG

lakossági:*
közületi:

Az eddigi munkák esetén kiszállási díj nem számítható fel.
A központi üzemi és gyárkémények aknájának és füstcsatornájának tisztítására is a kémény magasságával
arányosan kiszámított díj vonatkozik.
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SZOLGÁLTATÁS
NETTÓ DÍJA
(FT)

ÁFA
(27 %)

FIZETENDŐ
(FT)

VII. Megrendelésen alapuló munkák:

1. Szabványkémény vizsgálata/db:
2. Gyűjtőkémény vizsgálata/szint:
3. Üzemi, központi kémény
vizsgálata/szint:
4. Építési terv felülvizsgálata:
5. Szakvélemény készítése:

lakossági:
közületi:
lakossági:
közületi:
lakossági:
közületi:
lakossági:
közületi:
lakossági:
közületi:

3.580
4.976
2.328
3.040
4.676
5.960
1.560
1.560
3.100
4.172
1.492

967
1.344
629
821
1.263
1.609
421
421
837
1.126
403
díjmentes
díjmentes

4.547
6.320
2.957
3.861
5.939
7.569
1.981
1.981
3.937
5.298
1.895

6. Kéményméret ellenőrzés
7. Kéményégetés
8. Soron kívüli kéménytisztítás
9. Összekötő elem (füstcső szétszerelése, tisztítása,
488
132
620
összeszerelése
10. Cserépkályha tisztítása
5.840
1.577
7.417
A díjakat a munkavégzéssel egyidőben a munka elvégzése után számla ellenében kell kifizetni. A számla a
gyakoriság szerinti éves díj arányos részét tartalmazza.

* Gyakorlatilag ma nem létezők, de mivel elvi lehetőségük fennáll, az árjegyzékben szerepeltetni kell.

„

Marcali Város Önkormányzatának
Polgármestere
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000
F ax: 85/501-055
Ügyiratszám: 17623/3/2012.
Ügyintéző: Nagyné Gelencsér Éva

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
26/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
39/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének
INDOKOLÁSA

Tisztelt Képviselőtestület!
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önként vállalt feladatként – az 1995.
évi XLII. törvény alapján – vállalta Marcali város közigazgatási területén a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról való gondoskodást 1999. január 1-jétől kezdődően.
A képviselőtestület által kötött közszolgáltatási szerződés alapján a kéményseprő-ipari
közszolgáltatást 2007. január 1-től kezdődően 2014. december 31-ig a Somogy KéményseprőMester Kft. (Kaposvár, Ivánfahegyalja u. 21.) látja el.
A lakosság érdekeit figyelembe véve az önkormányzat képviselőtestülete a kéményseprő-ipari
szolgáltatások díjait a szolgáltató által évenként alkalmazandó díjemelése előtt minden év
december 31-ig a szolgáltató előzetes bevonásával felülvizsgálja.
A közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltató évente egyszer tehet díjemelési
javaslatot a képviselőtestület felé. A Somogy Kéményseprő-Mester Kft. 2012. november 15.én kezdeményezte a 2013. évre vonatkozó díjmegállapítást.
Ez évben megjelent a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény,
mely hatályba lépése 2013. január 1. E törvény meghatározza a közszolgáltatás
ellátására vonatkozó szabályokat, az ingatlan tulajdonosának és használójának
kötelezettségeit és jogait, valamint a közszolgáltatás költségeinek fedezetét. A
törvényben biztosított felhatalmazás alapján a Kormány rendeletben állapítja meg a
közszolgáltatási díj megállapításának elveit és a díj legalacsonyabb és legmagasabb
mértékét. E Kormányrendelet 2012. december 10. körül fog megjelenni, alkalmazása a
díjak tekintetében várhatóan 2013-ban nem lesz kötelező.
A közszolgáltató javaslata alapján a 2012. évi árak változatlanul hagyása mellett az eddigi
éves díjak alkalomra változnak, mely csak egy tételt érint az egész árjegyzékben: az egyedi
vegyes kémény díját alkalmanként kell fizetni. Ez a többletbevétel a várható költségeik nagy
részét fedezni fogja, de a kormány által meghatározott egységes díjnak csak 1/3-a.
A rendeletben piros színnel jelöltük a változást és az új alkalmazandó jelkulcsokat.
E rendeletet 2013. január 1. napjával javasoljuk hatályba léptetni.

Marcali, 2012. december 5.
Dr. Sütő László s.k.
polgármester

