T E RVE ZE T
CSANÁDPALOTA VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……/……… (…….)
önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 28/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Záradék:
Megalkotás napja:
Kihirdetés ideje:
Hatálybalépés ideje:

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes helyi közszolgáltatások
kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi LXII. törvény 4. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított
feladatkörében eljárva a kéményseprő- ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
28/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §.
A 28/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete
lép.

2. §.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző

Melléklet a ……/2013. (……….) önkormányzati rendelethez

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételei
SZJ: 74.70.15.0
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A kémény típusa

Lakossági

Közületi

Egyedi kémény tisztítása, ellenőrzése,
504,- Ft/db
800,- Ft/db
4 éves műszaki felülvizsgálata
Egycsatornás gyűjtőkémény tisztítása,
405,- Ft/db/szint
590,- Ft/db/szint
ellenőrzése
Központi hőellátó és üzemi tüzelőbe-rendezés kémény tisztítása, ellenőrzése
370,- Ft/fm
Tartalékkémény tisztítása, ellenőrzése
383,- Ft/db
580,- Ft/db
Kémények,
füstcsatornák
építésével,
használatával összefüggő szakvélemény
díjtalan
díjtalan
adása
Lakó és közösségi épületek kéményeinek
díjtalan
díjtalan
füstnyomás próbája, kiégetése
A bontási munkát nem igénylő kürtődudíjtalan
830,- Ft/óra
gulások megszüntetése
A nem folyamatos tartózkodás céljára
használt épületek kéményeinek és tarto383,- Ft/db
580,- Ft/db
zékainak tisztítása,
valamint műszaki felülvizsgálata
4320,- Ft/db
5200,- Ft/db
Az újonnan épített vagy javított, ill. újból
használatba
vett
és
felülvizsgálati
4320,- Ft/db
5200,- Ft/db
kötelezettség alá eső kémények és
tartozékaik műszaki felülvizsgálata
A gázfogyasztó berendezések bekötésével
összefüggésben a kémények terhel4320,- Ft/db
5200,- Ft/db
hetőségének megállapítása és az erről szóló
nyilatkozat készítése
A kémény kivitelezése előtti ( tervezett )
1350,- Ft/db
1500,- Ft/db
szakvéleményezése SZJ 14130
A díjtételek az ÁFÁ-t ne m tartalmazzák
Az ÁFA törvény változásával a nettó árak ne m változnak.

