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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

(Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.), 3/2014. (II. 5.) és a 19/2014. (VII.3.),
35/2014.(XII. 22.) önk. rendelettel)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgáltatási díj
tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóság és a szakmai érdekképviselet véleményének kikérését
követően a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §1

A rendelet területi hatálya – Békéscsaba Megyei Jogú Város, Gádoros Nagyközség, Nagyszénás
Nagyközség, Békéssámson Község és Pusztaföldvár Község közigazgatási területe kivételével -
Békés megye közigazgatási területére, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására terjed ki.

2. A közszolgáltatást végző közszolgáltató

2. §

A közszolgáltatást a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (5600
Békéscsaba, Derkovits sor 2., a továbbiakban: szolgáltató) látja el.

3. A közszolgáltatás helyi ellátásának és igénybevételének részletes szabályai

3. §

A szolgáltató kirendeltségei az 1. melléklet szerinti területi bontásban illetékesek.

4. §

A szolgáltató alkalmazni kívánt díjainak tervezetét a gazdasági évet megelőző év október 31-ig2

köteles Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzőjéhez benyújtani.

5. §

1 Módosította a 35/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1.§-a Hatályos 2015.január 1.
2 Módosította a 27/2013. (X. 25.) önkormányzati rendelet 3.§-a Hatályos 2013. október 26.
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(1)3 A szolgáltatási díjakat e rendelet 2. melléklete tartalmazza. A díjak megállapításnál a
lakásszövetkezeteknél és a társasházaknál a természetes személyekre vonatkozó díjtételeket kell
alkalmazni.

(2) A szolgáltató a tárgyidőszakra jóváhagyott díjakról díjjegyzéket készít, és telephelyén,
internetes honlapján közzéteszi, valamint a kirendeltségekben azt látható módon kifüggeszti.

4. Szolgáltatói kötelezettségek

6. §

A szolgáltató a munkabejelentést (kiértesítést)
a) hirdetmény útján (a települések forgalmasabb helyein, lakótelepek esetében a lépcsőházban

elhelyezett értesítő plakátokon);
b) sajtóban, (megyei, illetve helyi sajtókiadványokban);
c) elektronikusan, (az egyes települések honlapjain);
d) a közszolgáltató honlapján,
e) az értesítés ellenére zárva talált lakások tulajdonosainak postaládájában elhelyezett – a

szolgáltatónál rendszeresített, szigorú számadás alá vont – értesítő nyomtatvány
alkalmazásával

végzi.

7. §

A közszolgáltatás elvégzését a szolgáltató az ingatlan használója aláírásával igazoltatja.

5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételére
kötelezett kötelezettségei

8. §

Az ingatlan használója köteles az üzemelő kémények számában, az ingatlan használója
személyében bekövetkezett változást a szolgáltatónak írásban bejelenteni.

3 Módosította a 35/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2.§-a Hatályos 2015.január 1.



3

6. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester jegyző

Záradék: Kihirdetve a Városháza hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel 2012. december 20.
napján.

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző




