Sajólád községi önkormányzat Képviselıtestületének
1/2002./I.22./ sz. rendelete
a kötelezı igénybe veendı kéményseprı-ipari
közszolgáltatásról
Sajólád község Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990 évi I.XV. tv. 16.§/1/ bekezdésében, valamint az egyes helyi
közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl rendelkezı 1995. évi XLII Tv. 4 §. /4/
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kéményseprı-ipari közszolgáltatás
végzésérıl és kötelezı igénybevételérıl a következı önkormányzati rendeletet
alkotja:

Általános rendelkezések
/1/ A rendelet tárgyi hatálya az 1995. évi XLII. Tv-ben meghatározott kötelezı
kéményseprı-ipari közszolgáltatás teljes körére terjed ki.
/2/ A rendelet területi és személyi hatálya Sajólád közigazgatási területén belül
kiterjed az 1995. évi XLII. tv l.§. /2/ bekezdés szerint valamennyi ingatlan
tulajdonosára és használójára / a továbbiakban együtt: tulajdonos / függetlenül
attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, illetve természetes személyek jogi személyiséggel nem
rendelkezı egyesülete, valamint a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatást
ellátó 2.§-ban megnevezett szolgáltatóra / továbbiakban: kéményseprı szervezet/.
A kéményseprıi szervezet
2.§.
Az l.§./2/ bekezdésében meghatározott közigazgatási területen a kötelezı
kéményseprı-ipari közszolgáltatás körét valamennyi tulajdonos tekintetében, a
tevékenység ellátására meghirdetett pályázatot elnyerı TERMOMENT
Tüzeléstechnikai Kft. /Cégjegyzék szám: 05-09-004468. Székhely: 3525, Miskolc,
Tárkányi u. 15 sz./ jelen rendelet hatályba lépésétıl számított 1 évig jogosult es
köteles ellátni.
A közszolgáltatás ellátására az önkormányzat és a kéményseprı szervezet
szerzıdést köt, melyet az Önkormányzat nevében a polgármester ír alá.
A kéményseprı-ipari közszolgáltatási munkák ellátása, a kéményseprı szervezet és
a tulajdonos jogai, kötelezettségei.
3.§.
/1/ A kéményseprı szervezet a közszolgáltatást a hatályos jogszabályok elıírása
szerint köteles végezni.

/2/ A jogszabályi rendelkezéseken túl a kötelezı kéményseprı-ipari
közszolgáltatási munkák ellátására, a kéményseprı szervezet és a tulajdonos
jogállasára a 3. §./3/-/6/bekezdés szabályait kell alkalmazni.
/3/ A kéményekkel összefüggı közvetlen élet- és vagyonveszély esetén a
keményseprı szervezet a hozzá érkezett bejelentést követıen haladéktalanul köteles
a szükséges intézkedéseket megtenni.
/4/ A kéményseprı szervezetnek a folyamatosan kötelezı kéményseprı-ipari
közszolgáltató tevékenység végzésének idejérıl a munka megkezdése elıtt 3 nappal
írásban értesíteni kell a kémény használóit.
A kémény használójának a munkakezdés napját megelızı akadályközlésére a
kéményseprı szervezet köteles újabb idıpontot megjelölni.
/5/ Az esetenként kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatási tevékenységet a
kéményseprı szervezetnek megrendelés alapján a megrendelés kézhezvételétıl
számított 24 órán belül kell elvégeznie.
/6/ Az esetenként kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatási tevékenységen belül
a kéményseprı szervezetnek új kémény felülvizsgálatával kapcsolatos
szakvéleményezését, illetve gázkészülék bekötéséhez szükséges szakvélemény
kiadását az írásbeli megrendelés kézhezvételétıl számított 8 naptári napon belül kell
megadnia.
4.§.
/1/ A kéményseprı szervezetnek Sajólád község területén egyeztetett és
meghirdetett állandó helyen mőködı üzenethagyási lehetıséget kell biztosítani.
5.§.
A Sajólád község Önkormányzata a kéményseprı szervezet által ellátott
közszolgáltatást a Magyarországi Kéményseprık Országos Ipartestülete és a Borsod
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakértıinek közremőködésével ellenırzi.
A kéményseprı-ipari közüzemi szerzıdés, a kéményseprı-ipari
közszolgáltatás kötelezı igénybevétele
6.§.
/1/ A kéményseprı-ipari közszolgáltatás tárgyában a szerzıdés a kéményseprı
szervezet és a tulajdonos között a szolgáltatás igénybevételével jön létre.
/2/ A kéményseprı szervezet köteles azzal a tulajdonossal szemben hatósági
eljárást kezdeményezni, akinél építési, tőzvédelmi szabályok megszegését észleli,
illetıleg aki a szolgáltatás ellátásában akadályozza.

/3/ A tulajdonos a 7.§. szerinti díjat és járulékait fizetési felszólításra akkor is köteles
megfizetni, ha a kéményseprı szervezet a folyamatosan kötelezı kéményseprı-ipari
szolgáltatás elvégzésének idejérıl a 3. §74/ bekezdés szerinti idıben értesítette és
akadályközlés nélkül a munka elvégzésében megakadályozták, vagy a munka
elvégzésének helyi feltételeit nem biztosították.
A közszolgáltatás díja
7.§.
/1/ Sajólád községi önkormányzata Sajólád közigazgatási területére egységesen
rendeletben határozza meg a következı naptári évre vonatkozóan a kötelezı
kéményseprı-ipari közszolgáltatás díjait, a kéményseprı szervezet javaslata alapján.
A 2002. évre vonatkozó kéményseprı szolgáltatás díja a kéményseprı szervezet
kijelölésével egyidıben kerül meghatározásra.
/2/ A folyamatosan és az esetenként kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatási
tevékenység végzéséért felszámolható díjat az /1/ bekezdés szerint a kötelezı díjjal
egyidıben határozza meg.
/3/ A mindenkori érvényes díjtáblázat alapján a kéményseprı szervezet köteles a
tulajdonos felé elszámolási bizonylatot készíteni, amely tartalmazza a tulajdonos
rendelkezésében lévı kémények típusonkénti felsorolását, darabszámát, a
típusonkénti és összesített díjat.
Ez a jegyzék, amely egyidejőleg a tevékenység igazolására is szolgál, képezi a
tevékenységgel kapcsolatos díjfizetés alapját.
Szabálysértés
/l/Aki
a/ a kéményseprı szervezetet a kéményseprı-ipari közszolgáltatási feladat
ellátásában bármilyen módon megakadályozza.
b/ a kéményseprı-ipari közszolgáltatással összefüggı jogszabályban meghatározott
kötelezettséget nem teljesíti.
Így különösen
- az e rendeletben meghatározott kéményseprı-ipari közszolgáltatást nem veszi
igénybe
- a munkavégzés helyi feltételeit nem biztosítja,
szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
Záró rendelkezések
9.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

