
 
VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 
5/1999.(VI. 28.) számú rendelete  

 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről  

 
 
 
Vizsoly község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 71. § 
(2) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről rendelkező 
1995. évi XLII. törvény 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
VIZSOLY község képviselő-testületének a kötelező jellegű kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátását 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűléstől átvállaló 99/1997.(XII. 15.) KT. számú 
határozatában foglaltakra, a Kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező ellátásáról és 
igénybevételéről a következő rendeletet alkotja:  
 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 
1. § 

 
(1) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, melyek biztosítják a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a 
kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. 

(2) Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás a lakásban és más helyiségben épülő, vagy már 
használatban lévő tüzelő berendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény, 
valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálata, ellenőrzése, tisztítása és szakvélemény 
adása.  

 
 

A RENDELET HATÁLYA 
 
2. § 

(1) Ezen rendelet területi hatálya kiterjed Vizsoly község közigazgatási területére. 
(2) Vizsoly község közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosa, használója (a 

továbbiakban együtt: tulajdonos) a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást köteles 
igénybe venni.  

 
 
KÉMÉNYSEPRŐIPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSI MUNKÁK ELLÁTÁSÁNAK RENDJE, A 

SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI  
 
3. § 

A képviselő-testület a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásával a LUTHERM Bt.-t (a 
továbbiakban: szolgáltató) bízza meg, melynek székhelye: 3860 Encs, Petőfi u. 17. szám. 
 

4. § 
(1) A szolgáltató a kéményseprő-ipari közszolgáltatási munkákat a jogszabályokban 
meghatározott szakmai követelményeknek megfelelően köteles ellátni. 
(2) A kéményekkel, valamint azok tartozékaival összefüggő közvetlen élet- és 
vagyonveszély esetén a szolgáltató a bejelentést követően azonnal köteles a szükséges 



intézkedéseket megtenni.  
(3) A szolgáltató közszolgáltatás körébe tartozó munka megkezdése előtt legalább nyolc 
nappal köteles a tulajdonost a Polgármesteri Hivatalban kifüggesztett, valamint a helyben 
szokásos módon közzétett hirdetmény útján értesíteni.  
(4) A szolgáltató Encs városban ügyfélszolgálatot köteles fenntartani, ahol munkanapokon 

8-16 óráig ügyfélfogadást kell tartania. 
Az ügyfélfogadás időpontjáról a (3) bekezdésben megjelölt módon köteles a lakosságot 
értesíteni.  

 
 

 A TULAJDONOS KÖTELEZETTSÉGEI  
 

5. §     
(1) A rendelet hatálya alá tartozó tulajdonos az 1. § (2) bekezdésében meghatározott 
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást a 3. §-ban meghatározott szolgáltatótól köteles 
igénybe venni.  
(2) A rendelet hatálya alá tartozó tulajdonos köteles a kötelező munkák elvégzését tűrni és a 
munkák akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.  
(3) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásért a tulajdonos Vizsoly község képviselő-
testülete által meghatározott díjat tartozik a szolgáltatónak megfizetni.  

 
 
 

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, A SZERZŐDÉS TARTALMA 
 
6. § 

(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyában a szolgáltató és a tulajdonos közti 
szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre.  
(2) A tulajdonos a 7. § szerinti díjat és járulékait fizetési felszólításra akkor is köteles 
megfizetni ha az időszakosan kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésének 
idejétől a 4. § (3) bekezdés szerint időben tudomást szerzett, de ennek ellenére a munka 
elvégzését megakadályozta, vagy a munka elvégzésének helyi feltételeit nem biztosította.  
(3) Amennyiben a szolgáltatás teljesítése a szolgáltató hibájából marad el, úgy nem 
kötelezhető a tulajdonos díjfizetésre.  

  
  

A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA  
 
7. § 

(1) Vizsoly község képviselő-testülete ezen rendelet 1. számú melléletében határozza meg a 
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás díját. Ezt évente a testület felülvizsgálja.  
(2) A mindenkor érvényes díjról a szolgáltató a végzendő tevékenység feltüntetésével 
díjjegyzéket köteles készíteni, s azt a 4. § (3) bekezdés szerinti módon köteles közzétenni. 
 

8. §  
(1) Szolgáltató a szolgáltatás elvégzését követően számla alapján azonnal jogosult a díjat 
beszedni.  
(2) A szolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő tulajdonossal szemben szolgáltató a 
vonatkozó jogszabályok szerinti kamatot jogosult felszámítani.  
 

 
 



INTÉZKEDÉSEK 
 

9. §  
A kémények rendeltetésszerű és biztonságos használatát gátló okok, szabálytalanságok 
megszüntetésére a szolgáltatónak írásban kell felhívni az ingatlanok tulajdonosának 
figyelmét.  
 

10. § 
A szolgáltató hatósági eljárást köteles kezdeményezni azzal a tulajdonossal szemben, aki  

a) a helyszínre történő bejutást, vagy a munka akadálytalan elvégzését ismételt 
szabályszerű értesítés ellenére akadályozza.  
b) a szolgáltató által feltárt szabálytalanságot, valamint a közvetlen élet- vagy 
tűzveszélyt nem szüntette meg.  
 
 

SZABÁLYSÉRTÉS  
 

11. §  
 

Aki felróható módon  
a) a szolgáltatót a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladat ellátásában 
megakadályozza, 
b) a kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő jogszabályokban és ezen 
rendeletben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, így különösen a munkavégzés 
helyi feltételeit nem biztosítja, szabálysértést követ el és 10.000.- Ft-ig terjedő bírsággal 
sújtható.  

 
 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 
12. § 

 
Ezen rendelet 1999. július 1. napján lép hatályba.  

 
 
 
 
 
Vidák István sk.        Bihi Miklós sk.  
   körjegyző         polgármester 
 
 
 
 
 

 


