
Előterjesztés  
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére 
 
Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltató beszámolója 2014. évről, és díjjavaslata 2015. 
évre. 
 
Előadó: Molnár Balázs polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kéthely településen a Somogy Kéményseprő-Mester Kft végzi  a kötelező kéményseprő-
ipari közszolgáltatást. 
 
A szolgáltató évente beszámol a képviselőtestületének tevékenységéről, ismerteti fejlesztési 
terveit, továbbá a következő évre vonatkozó díjakra tesz, tehet javaslatot.   
 
A díjképzés elveit meghatározó 347/2012.(XII.11.) Kormányrendelet 3.§ (2) bekezdése 
kimondja, hogy a sormunka tevékenységek esetében 1 egységnyi munkaráfordítást a 2013. évi 
díjak kialakításánál legfeljebb nettó 4.000 Ft-tal lehet figyelembe venni, de 2015. január 1-től a 
közszolgáltatási díj nem lehet alacsonyabb a számított 4.000 Ft-nak a KSH által közzétett előző 
év október 1. és tárgyév szeptember 30. közötti egy éves fogyasztói árindexszel korrigált 
összegénél. Ettől a díj számítása során a helyi sajátosságokra figyelemmel lefelé 20 %-kal lehet 
eltérni. 
A 2013. július 1-től hatályba lépett 347/2012.(XII.11.) Kormányrendelet módosításáról szóló 
166/2013.(V.28.) Kormányrendelet 1.§-a az egységnyi munkaráfordítást 4000 Ft helyett 2.000 
Ft összegben engedélyezi. 
A közszolgáltató díj javaslata alapján a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet alapján 
továbbra is  1594 Ft, tehát díjemelés 2015. évben nem lesz kivéve:  2015. január 1-től új 
közszolgáltatási tevékenységeket kell végezni, a 2014. évi, 2-szer lecsökkentett egység 
ráfordítási díj és a 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet műveletszorzóinak 
felhasználásával. 
 - Új tevékenységek: 
  1. a levegő utánpótlásának ellenőrzése 
  2. az égéstermék paramétereinek ellenőrzése 
  3. összekötő elemek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 
  4. gáz tüzelő berendezések műszaki felülvizsgálatának ellenőrzése 
 
E feladatokra tett díjajánlat a következő, amellyel az önkormányzati rendelet 1. mellékletét ki 
kell egészíteni.  
1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzése. 
 Díj = 0,1 munkaráfordítás/db/alkalom × 1594,-Ft/munkaráfordítás = 159,- 
Ft/db/alkalom nettó. 
 Munkavégzés díja bruttó: 202,-ft 
2. A szilárd tüzelésű égéstermék elvezetők kötelező gyakoriságának csökkenése miatti 
Felülvizsgálati egységráfordítási szorzó növekedése. 
 Díj = 0,1 munkaráfordítás/db/alkalom × 1594,-Ft/munkaráfordítás = 159,- 
Ft/db/alkalom nettó. 
 Munkavégzés díja bruttó: 202,-ft 
 
3. Az égéstermék paramétereinek (CO) ellenőrzését (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 KW 
felett). 
 Díj = 0,3/4 munkaráfordítás/paraméter/alkalom × 1594,-Ft/munkaráfordítás = 

= 120,- Ft/paraméter/alkalom (négyévente kell elvégezni). 



Munkavégzés díja bruttó: 152,-ft 
4. Az összekötő elemek ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása. 
 A leggyakoribb esetekben: 
 ENHS jelű égéstermék-elvezető esetén  

Díj= 0,17 munkaráfordítás/bekötés/alkalom × 1594,- Ft/munkaráfordítás = 
= 271,-Ft/bekötés/alkalom. 

Munkavégzés díja bruttó: 344,-ft 
 ENHG jelű égéstermék-elvezető esetén  

Díj= 0,14 munkaráfordítás/bekötés/alkalom × 1594 Ft/munkaráfordítás = 
= 223,-Ft/bekötés/alkalom. 

Munkavégzés díja bruttó: 283,-ft 
5. A műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzését (gáztüzelő 
berendezéseknél). 

Díj= 0,05 munkaráfordítás/bekötés/alkalom × 1594,- Ft/munkaráfordítás = 
= 80,-Ft/bekötés/alkalom. 

Munkavégzés díja bruttó: 102,-ft 
 
A szolgáltató a vállalt feladatot maximálisan elvégezte településünkön. A lakosság 
tájékoztatásában részt vesz.  
 
Kérem, hogy a képviselő-testület fogadja el a Somogy Kéményseprő-Mester Kft 2014. évi 
beszámolóját, és 2015. évi díjjavaslatát, amely a 2014. évi szinten meghatározott díjakkal 
azonos, kivéve az alábbi 2015. január 1-től kötelezető tevékenységekkel érintett ingatlanok, ahol 
a fűtésmód szerint változik a fizetendő éves díj összege.  
 
 
Határozati javaslat: 
Kéthely Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Somogy Kéményseprő-Mester Kft 
közszolgáltató 2014. évi tevékenységéről adott beszámolót. 
 
Határidő. 5 nap értesítésre 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
 
Kéthely, 2014. december 11. 

Molnár Balázs sk. 
polgármester 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



rendelet-tervezet 
a Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2014.(XI. ..) önkormányzati rendelete 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 5/1998.(VII.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kéthely  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10.§ (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség, és 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10. (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljáró Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetsége  
véleményének kikérésével, -  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 2. 
pontjában, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 3.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 
 
1.§ Az önkormányzati rendelet  1. melléklete a következőkkel egészül ki:  

Kéthely község területén alkalmazandó ÁTLAGOS egységráfordítási díj: 1594,-ft 

A táblázat díjai megegyeznek a 2014. évi díjakkal. 
 

  Tevékenységek 
Égéstermé

k-
elvezetők 

jele** 

Égéstermék elvezető 
ellenőrzés, szükség 
szerinti tisztítás és 

műszaki felülvizsgálat 

Égéstermék elvezető 
ellenőrzés, szükség szerinti 

tisztítás és műszaki 
felülvizsgálat 

 

Égéstermék elvezető ellenőrzés, 
szükség szerinti tisztítás és 

műszaki felülvizsgálat 

 Nettó díj  
(ft ) 

egység ÁFA 
27%) 

egység Bruttó díj  
(ft ) 

egység 

 ENHS 749,- Ft/db/alk
alom 

202,- Ft/db/alkal
om 

951,- Ft/db/alkalom 

 ENHG 749,- Ft/db/alk
alom 

202,- Ft/db/alkal
om 

951,- Ft/db/alkalom 

 KNHS 293,- Ft./fm/alk
alom 

79,- Ft./fm/alka
lom 

372,- Ft./fm/alkalom 

 KNHG 293,- Ft./fm/alk
alom 

79,- Ft./fm/alka
lom 

372,- Ft./fm/alkalom 

 NNHS 1141,- Ft./fm/alk
alom 

308,- Ft./fm/alka
lom 

1449 Ft./fm/alkalom 

 NNHG 1141,- Ft./fm/alk
alom 

308,- Ft./fm/alka
lom 

1449 Ft./fm/alkalom 

 ENTS 749,- Ft/db/alk
alom 

202,- Ft/db/alkal
om 

951,- Ft/db/alkalom 

 ENTG 749,- Ft/db/alk
alom 

202,- Ft/db/alkal
om 

951,- Ft/db/alkalom 

 KNTS 293,- Ft./fm/alk
alom 

79,- Ft./fm/alka
lom 

372,- Ft./fm/alkalom 

 KNTG 293,- Ft./fm/alk
alom 

79,- Ft./fm/alka
lom 

372,- Ft./fm/alkalom 

 NNTS 1141,- Ft./fm/alk
alom 

308,- Ft./fm/alka
lom 

1449 Ft./fm/alkalom 

 NNTG 1141,- Ft./fm/alk
alom 

308,- Ft./fm/alka
lom 

1449 Ft./fm/alkalom 

 EZHS 749,- Ft/db/alk
alom 

202,- Ft/db/alkal
om 

951,- Ft/db/alkalom 



 EZHG 749,- Ft/db/alk
alom 

202,- Ft/db/alkal
om 

951,- Ft/db/alkalom 

 KZHS 293,- Ft./fm/alk
alom 

79,- Ft./fm/alka
lom 

372,- Ft./fm/alkalom 

 KZHG 293,- Ft./fm/alk
alom 

79,- Ft./fm/alka
lom 

372,- Ft./fm/alkalom 

 NZHS 1141,- Ft./fm/alk
alom 

308,- Ft./fm/alka
lom 

1449 Ft./fm/alkalom 

 NZHG 1141,- Ft./fm/alk
alom 

308,- Ft./fm/alka
lom 

1449 Ft./fm/alkalom 

 EZTS 749,- Ft/db/alk
alom 

202,- Ft/db/alkal
om 

951,- Ft/db/alkalom 

 EZTG 749,- Ft/db/alk
alom 

202,- Ft/db/alkal
om 

951,- Ft/db/alkalom 

 KZTS 293,- Ft./fm/alk
alom 

79,- Ft./fm/alka
lom 

372,- Ft./fm/alkalom 

 KZTG 293,- Ft./fm/alk
alom 

79,- Ft./fm/alka
lom 

372,- Ft./fm/alkalom 

 NZTS 1141,- Ft./fm/alk
alom 

308,- Ft./fm/alka
lom 

1449 Ft./fm/alkalom 

 NZTG 1141,- Ft./fm/alk
alom 

308,- Ft./fm/alka
lom 

1449 Ft./fm/alkalom 

 GNHS* 749,- Ft/db/alk
alom 

202,- Ft/db/alkal
om 

951,- Ft/db/alkalom 

 GNHG* 749,- Ft/db/alk
alom 

202,- Ft/db/alkal
om 

951,- Ft/db/alkalom 

 GZHS* 749,- Ft/db/alk
alom 

202,- Ft/db/alkal
om 

951,- Ft/db/alkalom 

 GZHG* 749,- Ft/db/alk
alom 

202,- Ft/db/alkal
om 

951,- Ft/db/alkalom 

 GZTS* 749,- Ft/db/alk
alom 

202,- Ft/db/alkal
om 

951,- Ft/db/alkalom 

 GZTG* 749,- Ft/db/alk
alom 

202,- Ft/db/alkal
om 

951,- Ft/db/alkalom 

 ET 266,- Ft/db/alk
alom 

72,- Ft/db/alkal
om 

338,- Ft/db/alkalom 

 KT 266,- Ft/db/alk
alom 

72,- Ft/db/alkal
om 

338,- Ft/db/alkalom 

 NT 266,- Ft/db/alk
alom 

72,- Ft/db/alkal
om 

338,- Ft/db/alkalom 

 GT* 266,- Ft/db/alk
alom 

72,- Ft/db/alkal
om 

338,- Ft/db/alkalom 

 
 1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek    
 A fenti közszolgáltatások  Bruttó  
 A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, 
csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján . 

díjmentes Ft./db./óra  

 Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező 
tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása . 

951,- Ft./db.  

 A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése 
tisztítása  

1449,- Ft./fm.  

 A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 2024,- Ft  
* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell 
tekinteni. 
** A jelölés magyarázatát a 2. melléklet 4 pontja tartalmazza 
 
 
 



2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja: 
 
 

Égéstermék-
elvezetők jele 

  
ENH 
ENT 
ET 
 
 

   
  

EZH 
EZT 

 
 

1,16 

   
GNH 
GZH 
GZT 
GT 

 
0,4 

 KNH 
KNT 
KT 

NNH 
NNT 
NT 
2,6 

   
KZH 
KZT 
NZH 
NZT 

 
3,4 

 2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 

  7717,- Ft./db 7717,- Ft./db 5733,- Ft./szint 8575 Ft./db 8575  Ft./db 

 2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők 
üzembe helyezés előtti vizsgálata  

  7717,- Ft./db 7717,- Ft./db 5733,- Ft./szint 8575 Ft./db 8575  Ft./db 

 2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe 
helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata 
 

  7717,- Ft./db 7717,- Ft./db 5733,- Ft./szint 8575 Ft./db 8575  Ft./db 

 2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, 
illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 

 

  7717,- Ft./db 7717,- Ft./db 5733,- Ft./szint 8575 Ft./db 8575  Ft./db 

 2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 

  2024,- Ft 

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja: 

 3.1.  Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében   4517,-     Ft 

 3.2.  Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében   4517,-     Ft 

 3.3.  Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként 4517,-     Ft 

 3.4.  Épület központi kéménnyel 60-140 Kw  4517,-     Ft 

 3.5.  Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett  5019,-     Ft 

 3.6.  Helyszíni szaktanácsadás   4755,-    Ft 

 3.7.  A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli                              
0 

 
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, alkalmankénti fizetendő díjak, 



 
Égéstermék elvezetők jelölése a 347/2012. (XII. 11. ) Korm. rendelet szerint: 
 

I. oszlop:   II. oszlop:  III. oszlop:  IV. oszlop: 
E: egyedi  N: nyitott égésterű H: huzat elvű     S: szilárd tüzelésű 

 G: gyűjtő  Z: zárt égésterű  T:  túlnyomásos  G: gáztüzelésű 
 K: üzemi, központi 
 N: nagyközponti 
 
1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának 
ellenőrzése. 
 Díj = 0,1 munkaráfordítás/db/alkalom × 1594,-Ft/munkaráfordítás = 159,- 
Ft/db/alkalom nettó. 
 Munkavégzés díja bruttó: 202,-ft 
2. A szilárd tüzelésű égéstermék elvezetők kötelező gyakoriságának csökkenése miatti 
Felülvizsgálati egységráfordítási szorzó növekedése. 
 Díj = 0,1 munkaráfordítás/db/alkalom × 1594,-Ft/munkaráfordítás = 159,- 
Ft/db/alkalom nettó. 
 Munkavégzés díja bruttó: 202,-ft 
3. Az égéstermék paramétereinek (CO) ellenőrzését (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 
KW felett). 
 Díj = 0,3/4 munkaráfordítás/paraméter/alkalom × 1594,-Ft/munkaráfordítás = 

= 120,- Ft/paraméter/alkalom (négyévente kell elvégezni). 
Munkavégzés díja bruttó: 152,-ft 
4. Az összekötő elemek ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása. 
 A leggyakoribb esetekben: 
 ENHS jelű égéstermék-elvezető esetén  

Díj= 0,17 munkaráfordítás/bekötés/alkalom × 1594,- Ft/munkaráfordítás = 
= 271,-Ft/bekötés/alkalom. 

Munkavégzés díja bruttó: 344,-ft 
 ENHG jelű égéstermék-elvezető esetén  

Díj= 0,14 munkaráfordítás/bekötés/alkalom × 1594- Ft/munkaráfordítás = 
= 223,-Ft/bekötés/alkalom. 

Munkavégzés díja bruttó: 283,-ft 
5. A műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzését (gáztüzelő 
berendezéseknél). 

Díj= 0,05 munkaráfordítás/bekötés/alkalom × 1594,- Ft/munkaráfordítás = 
= 80,-Ft/bekötés/alkalom. 

Munkavégzés díja bruttó: 102,-ft 
 
2.§ A rendelet 2015.január 1. napján lép hatályba. 
 
                                        Molnár Balázs                            

polgármester               jegyző helyettesítésével megbízott          
 
 



Indokolás  
 
 

2015. január 1-től új kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységeket kell végezni, a 2014. 
évi, 2-szer lecsökkentett egység ráfordítási díj és a 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet 
műveletszorzóinak felhasználásával. 
 - Új tevékenységek: 
  1. a levegő utánpótlásának ellenőrzése 
  2. az égéstermék paramétereinek ellenőrzése 
  3. összekötő elemek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 
  4. gáz tüzelő berendezések műszaki felülvizsgálatának ellenőrzése 
E tevékenység díjait az önkormányzatnak az önkormányzati rendeletben kell megállapítania. 
Az új – egyes fűtéstípusokhoz tartozó – díjak 2015. január 1-én lépnek hatályba. 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

Kéthely Önkormányzat képviselő-testületének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások 
kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet – módosításához 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője 
az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, 
melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. 
 
A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
- társadalmi hatása: az ingatlanok fűtési rendszereinek biztonságát szolgálja 
- gazdasági hatása: az érintett ingatlanok esetében minimális díjemelkedés 
- költségvetési hatása: nincs 
b) környezeti és egészségi következmények: 
- az égéstermék kibocsátás, tüzelőberendezések ellenőrzése a levegőszennyezés csökkentését 
szolgálja, és nem utolsó sorban az élet- és vagyonbiztonságot 
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
- nincs 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
- a rendelet felülvizsgálata  kötelező  a jogszabály általi kötelező tevékenységekre tekintettel, és 
annak díjmegállapítása önkormányzati rendeletben való szabályozása 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.  
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.  
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 
 Indoklás: 
A kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás keretében ellátandó feladatokat a 
jogszabály bővítette, amelynek megfogalmazása és díjának meghatározása az 
önkormányzati rendeletben szükséges. 
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása. 
 
Kéthely, 2014. december 11. 

 
Molnár Balázs  
polgármester 
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