
Bodrog Község Önkormányzatának 
7/2013.(VIII.29.) számú rendelete 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
 

Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
I. Fejezet  

Bevezető rendelkezések 
 
1.§  E rendelet hatálya Bodrog Község Közigazgatási területén a kéményseprő- ipari 

közszolgáltatás ellátására terjed ki. 
 
2.§  Az 1§-ban meghatározott szolgáltatásokat a Somogy Kéményseprő- Mester Kft. 

(Kaposvár, Rákóczi tér 7-9) végzi.  
 
3.§  A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjait az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

II. Fejezet 
A szolgáltatás ellátásának szabályai  

 
 
4§ (1) A Somogy Kéményseprő Mester Kft a 2012. évi XC. Tv 6§ (1)- (4) 

bekezdéseiben foglalt feladatokat látja el. E törvény 6§ (5) bekezdésében foglalt 
tevékenység nem minősül a Somogy Kéményseprő Mester által ellátandó 
közfeladatnak.  

 
 (2) A Somogy Kéményseprő- Mester Kft.- e rendelet 4§-ában foglalt szolgáltatásait 

az ingatlan tulajdonosa, használója e rendeletben meghatározott díjfizetés mellett 
köteles igénybe venni.  

 
 (3) Az érintett ingatlan tulajdonosa, használója - személyesen vagy megbízottja útján 

- köteles a szolgáltatást végző szervezet tagját, illetve alkalmazottját - előzetes 
értesítés alapján - az ingatlanba (épületébe, lakásába, helyiségeibe) a szolgáltatás 
elvégzése céljából beengedni, illetve a szolgáltató számára a munkavégzés 
helyéhez hozzáférést, feljutást lehetővé tenni a törvény által előírt feltételeket 
biztosítani az előírásokat és a bejelentési kötelezettségüket teljesíteni.  

 
 
 (4) A kötelező közszolgáltatásokat igénybevevő tulajdonos (haszonélvező) vagy a 

szolgáltatónak bejelentett, rendelkezési jogosult igénybevevő az elvégzett és 
igazolt munka után - számla ellenében készpénzzel vagy átutalással - az e rendelet 
mellékletében meghatározott díjtételek szerinti díjat köteles fizetni. 

 
 
 
 
 



III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
5. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 (2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló a 5/2013 (VI. 28.) számú rendelettel módosított 9/2003 
(XI.18.) számú rendelet.  

 
Bodrog, 2013. augusztus 29.   
 
 
…………………………      …………………………… 
Laczóné Hardi Márta                     Sütő Ervinné 
             Jegyző        polgármester 
 
 
Kihirdetve: 
  2013.augusztus 29     ………………………….. 
               Laczóné Hardi Márta 
               jegyző 



 

A 1. számú melléklet a 7/2013 (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez.    

 SOMOGY KÉMÉNYSEPRŐ-MESTER KFT., KÖZSZOLGÁLTATÓ 
2013. Július 1-tól-december 31-ig időszakra vonatkozó 

 
DÍJTÉTELEI 

 
 

Bodrog 
 
      Önkormányzat által Kötelező        Önkormányzat  
      Elfogadott díj bruttó csökkentés     által elfogadott 
         -10 %          új díj bruttó 

2012.12.31.-2013.06.30.    Ft.         2013.07.01-01-12.31. 
         
                      
I.   Kötelező ellenőrzés, tisztítás 
    4 évenkénti műszaki felülvizsgálat (vegyes kémény) 
Új jel: ENHS; ENTS; EZHS; EZTS 
   1. Szabványkémény  lakossági: 1057/alk  -106/alk  951/alk 
            
    közületi: 1358/alk- 0/alk   1358/alk 
 
2. Gyűjtőkémény  lakossági: 1057/alk -106/alk  951/alk 
Új jel: GNHS; GZHS; GZTS;        

közületi 1358/szint- 0/szint   1358/szint 
 
II. Kötelező ellenőrzés, tisztítás, 
    visszaáramlás mérés, 4 évenkénti kötelező 
    felülvizsgálat ( gázkémény ) 
 
    1. Szabványkémény lakossági: 1057/alk  -106/alk  951/alk 
Új jel: ENHG; ENTG; EZHG; EZTG     
    Közület:          1358/alk-    0/alk                       1358/alk 
 
    2. Gyűjtőkémény  lakossági: 1057/alk -106/alk  951/alk 
Új jel: GNHG; GZHG,;GZTG      
    közület: 1358/alk-    0/alk                         1358/alk 

 
III. Tartalék kémények használhatóságának 
    ellenőrzése évente egyszer   375,-/alk 37,5/alk  338,-/alk 
Új jel: ET; GT; KT; NT 
 
IV. 1. Központi és üzemi vegyestüzelésű kémény 
tisztítása, 4 évenkéntiműszaki felülvizsgálat 
     
Új jel: KNHS; KNTS; KZHS; KZTS 372-/fm 0,-/fm   372/fm 
    közületi: 



 
V.  Központi és üzemi gázkémény évente egyszeri 
felülvizsgálata, tisztítása, huzatmérés 
     
Új jel: KNHG; KNTG; KZHG; KZTG 372,-/fm 0,-/fm   372-/fm 
    közületi: 
 
 
VI. Évente egyszer kötelező ellenőrzés, tisztítás 
1. Gyárkémény, gyári jellegű kémény egyszeri 

tisztítása 
     
Új jel: NNHS; NNHG; NNTS; NNTS; NNTG 1449,-/fm 0,-/fm 1449,-/fm 
    közületi:   
 
Az eddigi munkákhoz kiszállási pótlék nem számítható fel.  

VII.  Megrendelésen alapuló munkák: 
 
1. Szabványkémény vizsgálata: 
 

lakossági:  6198,-/db  -620,-/db  5578,-/db 
  

közületi:  6198,-/db  -0,-/db   6198,-/db 
 

2. Gyűjtőkémény vizsgálata: 
 

lakossági:  3993,-/szint  -399,-/szint  3594,-/szint 
  

közületi:  3993,-/szint  -0,-szint  3993,-/szint 
 

3. Üzemi, központi kémény vizsgálata: 
 

közületi:  7991,-db  -0,-/fm   7991,-/fm 
    

4. Építési terv felülvizsgálata:  
 
       lakossági:  2642,-  -264,-    2378,- 
     

közületi:  2642,-  -0,-    2642,- 
     

5. Szakvélemény készítés: 
                         lakossági:  5283,-  -528,-    4755,- 

  
  közületi:  5283,-  -0,-    5283,- 

      
6.Kéményméret ellenőrzés: lakossági: 2377,-  -238,-   2139,- 

  



      közületi: 2377,-  -0,-              2377,- 
 
 7. Kéményégetés   díjmentes díjmentes  díjmentes,- 
 
 8. Soron kívüli kéménytisztítás díjmentes díjmentes  díjmentes 
 
9. Összekötő elem ( füstcső ) szétszerelése,  
      ellenőrzése, tisztítása, összeszerelése:                  
       828,-  -83,-   745,- 
 
10. Cserépkályha tisztítása: 
       8270,-  -0           7443,- 
 

Bodrog községben a vonatkoztatási egység ráfordítási díj: 1686,-ft  
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