Csanádpalota Város Polgármesterétől
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Telefon: 62/263-001
Fax: 62/263-105
2616-2/2013.
Tárgy: Kéményseprő- ipari közszolgáltatás díjtételeinek módosítása.
Melléklet: rendelet-tervezet, előzetes
hatástanulmány
Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csanádpalota
Tisztelt Képviselő-testület!
Településünkön 1999. július hó 1. napjától került megszervezésre a kéményseprő- ipari
közszolgáltatás. Az Önkormányzat a kéményseprő- ipari közszolgáltatás elvégzésére (a kiírt
pályázati eljárás eredményeként, a Képviselő-testület 298/2009. (XI. 25.) Kt. h. számú határozata
alapján) a makói Kéménytechnika Kft- vel kötött szerződést, amely határozott időre 2010. január hó
1. napjától kezdődően 2014.december hó 31- ig szól.
A közszolgáltatási szerződés értelmében a szolgáltató a díjtételek emelésének beterjesztésére
jogosult, amely csak a megelőző évi inflációt tartalmazhatja. A Szolgáltató e lehetőséggel utoljára
2011. év végén élt, a 2012. évi díjtételekre vonatkozóan, azóta ezeket a díjakat alkalmazza.
A kormányprogram szerinti rezsicsökkentést figyelembe véve, a 2012. decemberi díjakhoz képest
10 %-os csökkentést kell realizálni az alkalmazott díjakban.
A szolgáltató kérelme alapján a díjtételek az alábbiak szerint alakulnak.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételei
SZJ: 74.70.15.0
Ssz
1.
2.
3.

4.
5.

A kémény típusa
Egyedi kémény tisztítása, ellenőrzése,
4 éves műszaki felülvizsgálata

A jelenlegi díjak
Lakossági

Tervezett díjak
Lakossági

Közületi

560,- Ft/db

504 Ft/db

800,-Ft/db

405 Ft/db

590,Ft/db/szint

----

370,-Ft/fm

383,Ft/db

580,-Ft/db

díjtalan

díjtalan

Egycsatornás gyűjtőkémény tisztítása, 450,- Ft/db/szint
ellenőrzése
Központi
hőellátó
és
üzemi
tüzelőberendezés
kémény
tisztítása,
-ellenőrzése
Tartalékkémény tisztítása, ellenőrzése
425,-Ft/db
Kémények,
füstcsatornák
építésével,
használatával összefüggő szakvélemény
díjtalan
adása

Lakó és közösségi épületek kéményeinek
füstnyomás próbája, kiégetése
7. A bontási munkát nem igénylő
kürtődugulások megszüntetése
8. A nem folyamatos tartózkodás céljára
használt épületek kéményeinek és
tartozékainak tisztítása,
valamint műszaki felülvizsgálata
9. Az újonnan épített vagy javított, ill. újból
használatba
vett és
felülvizsgálati
kötelezettség alá eső kémények és
tartozékaik műszaki felülvizsgálata
10. A gázfogyasztó berendezések bekötésével
összefüggésben
a
kémények
terhelhetőségének megállapítása és az
erről szóló nyilatkozat készítése
11. A kémény kivitelezése előtti (tervezett )
szakvéleményezése SZJ 14130
6.

A fenti díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák
változnak.

díjtalan
díjtalan

díjtalan
díjtalan

díjtalan
830,-Ft/óra

425,Ft/db

383,-Ft/db

580,-Ft/db

4500,- Ft/db

4320 Ft/db

5200,-Ft/db

4500,- Ft/db

4320 Ft/db

5200,-Ft/db

4500,- Ft/db

4320 Ft/db

5200,-Ft/db

1500,- Ft/db

1350 Ft/db

1500,-Ft/db

Az ÁFA törvény változásával a nettó árak nem

……./2013. (……..) Kt.h.
Tárgy: Kéményseprő- ipari közszolgáltatás díjtételeinek módosítása
Határozati javaslat

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező kéményseprő- ipari
közszolgáltatás végzésével megbízott Kéménytechnika Kft. (6900 Makó, Tompa u. 47.)
megkeresésére a szolgáltatás díjtételeire (rezsicsökkentés) vonatkozó módosítást a határozat
melléklete szerint elfogadja, a közszolgáltatási szerződés mellékletét ennek megfelelően
módosítja.
A határozatról értesítést kap:
1.) Kéménytechnika Kft. 6900 Makó, Tompa u. 47.
2.) Kovács Sándor polgármester Helyben
3.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző Helyben
4.) Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hiv. Pénzügyi Csoportja
5.) Trembeczky Károlyné ügyintéző

Csanádpalota, 2013. október 18.
Kovács Sándor
polgármester
Az előterjesztést készítette: Trembeczky Károlyné ügyintéző
Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző

Melléklet a ……./2013. (….…….) Kt. h. számú határozathoz

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételei
SZJ: 74.70.15.0

Sorsz

A kémény típusa

Lakossági

Egyedi kémény tisztítása, ellenőrzése,
504,- Ft/db
4 éves műszaki felülvizsgálata
2.
Egycsatornás gyűjtőkémény tisztítása,
405,- Ft/db/szint
ellenőrzése
3.
Központi hőellátó és üzemi tüzelőbe-rendezés kémény tisztítása, ellenőrzése
4.
Tartalékkémény tisztítása, ellenőrzése
383,- Ft/db
5.
Kémények,
füstcsatornák
építésével,
használatával összefüggő szakvélemény
díjtalan
adása
6.
Lakó és közösségi épületek kéményeinek
díjtalan
füstnyomás próbája, kiégetése
7.
A bontási munkát nem igénylő kürtő
díjtalan
dugulások megszüntetése
8.
A nem folyamatos tartózkodás céljára
használt épületek kéményeinek és tarto383,- Ft/db
zékainak tisztítása,
valamint műszaki felülvizsgálata
4320,- Ft/db
9.
Az újonnan épített vagy javított, ill. újból
használatba
vett
és
felülvizsgálati
4320,- Ft/db
kötelezettség alá eső kémények és
tartozékaik műszaki felülvizsgálata
10.
A gázfogyasztó berendezések bekötésével
összefüggésben
a
kémények
terhel4320,- Ft/db
hetőségének megállapítása és az erről szóló
nyilatkozat készítése
11.
A kémény kivitelezése előtti ( tervezett )
1350,- Ft/db
szakvéleményezése SZJ 14130
A díjtételek az ÁFÁ-t ne m tartalmazzák
Az ÁFA törvény változásával a nettó árak ne m változnak.
1.

Közületi
800,-Ft/db
590,-Ft/db/szint

370,-Ft/fm
580,-Ft/db
díjtalan
díjtalan
830,-Ft/óra

580,-Ft/db
5200,-Ft/db
5200,-Ft/db

5200,-Ft/db

1500,-Ft/db

