
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2011. (X. 26.) Ör. rendelete 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2012. évi díjainak megállapításáról 
 

1. § 
 
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (5) bekezdésben adott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

2. § 
 
A Képviselő-testület a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2012. évben 
alkalmazható díjait a rendelet mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 
 

3. § 
 

(1) A rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg Baks Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2010. 
évi díjainak megállapításáról szóló 13/2009. (XII. 16.) Ör. rendeletét hatályon kívül 
helyezi. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
Baks, 2011. október 26. 
 
 
Búza Zsolt s.k.       Dr. Lajkó Norbert s.k. 
polgármester         jegyző 
 
Záradék:  
A rendelet kihirdetése: 2011. október 26. 
A rendelet hirdető tábláról való levétele: 2011. november 12. 
 
 
 
 
         Dr. Lajkó Norbert 
          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. számú melléklet 

 
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatások 2012. évi díjainak megállapításáról szóló  
11/2011. (X. 26.) Ör. rendeletéhez 

 
Alapdíj: azoknak a költségeknek a fedezésére, melyek függetlenek egy adott címen 
található kémények számától, típusától, tüzelőanyag fajtájától. Ilyenek például a kiszállás, 
adminisztrálás, pénzügyi műveletek, ügyfélfogadás, nyomdai munkák, informatikai 
feladatok, irattárazás és egyéb központi feladatok költségei, melyek a nyilvántartott 
címekkel illetve ügyfelekkel, és nem a kéményekkel arányosak. 
 
Családi házra, közületek telephelyeire (Ft/év):     552,- + ÁFA 
Társasházi lakásra (Ft/év):       277,- + ÁFA 
 
Munkadíj: a kéményeken közvetlenül végzett munka díja, ami függ a kémény típusától és 
a tüzelőanyag fajtájától. 

A. Külön megrendelés nélkül elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások 
(kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása) (Ft/alkalom) 

1. Szilárd és olaj tüzelőberendezése egyedi kéményeinek 
ellenőrzése és tisztítása (évente kétszer) kéményenként  498,- + ÁFA 

 
2. Szilárd és olaj tüzelőberendezések gyűjtőkéményeinek  

ellenőrzése és tisztítása (évente kétszer) szintenként  498,- + ÁFA 
 

3.  Szilárd és olaj tüzelőberendezések gyűjtőkéményeinek  
ellenőrzése és tisztítása (évente kétszer) méterenként  119,- + ÁFA 

 
4. Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, 

szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) kéményenként  754,- + ÁFA 
 
5. Gáztüzelő berendezések gyűjtőkéményeinek ellenőrzése, 

szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) szintenként  498,- + ÁFA 
 

6. Gáztüzelő berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, 
Szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) méterenként  119,- + ÁFA 

 
7. Tartalék kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 

Típusától függetlenül (évente egyszer) kéményenként   332,- + ÁFA 

B. Műszaki felülvizsgálat (füstnyomás-próba) négyévente egyszer. 

Nincs külön ár, a kéményseprés díja magában foglalja ezt a szolgáltatást is. 
 
 
 
 



C. Külön megrendelésre kötelezően elvégzendő kéményvizsgálatok, 
szakvéleményezések 

Kiszállási díj esetenként:       1.930,- Ft + ÁFA 
1. új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti 

ellenőrzése, szakvélemény készítése. (Ft/kémény)   4.775,- + ÁFA 
2. meglévő kémények használatba vételéhez és a  

rendelet szerint felsorolt egyéb okokból szükséges  
kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (Ft/kémény) 5.500,- + ÁFA 

 
 


