
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
34/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva - Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Városrendezési, Városüzemeltetési és 
Környezetgazdálkodási Bizottsága, Költségvetés és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
és Jogi, Ügyrendi és Bűnmegelőzési Bizottsága véleményének kikérésével - a 
következőket rendeli el: 
 
 

1. §. 
 

A rendelet területi hatálya az 1. és 2. mellékletben meghatározott települések 
közigazgatási területére terjed ki, amelyek 6 kéményseprő-ipari körzetet alkotnak. 
 

2. §. 
 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) végző 
közszolgáltató az 1. mellékletben felsorolt településeken a FILANTROP 
Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Ipar utca 2.), a 
2. mellékletben meghatározott településeken a HALAS-THERMO Kistérségi 
Kéményseprő Kft. (6400 Kiskunhalas, Átlós út 64.).  

 
3. §. 

 
(1) A közszolgáltató valamennyi kéményseprő-ipari körzetben köteles az érintett 
települési önkormányzattal egyeztetett időpontban és helyen, legalább negyedévente 
ügyfélfogadást tartani. Az ügyfélfogadás rendjéről a közszolgáltató előzetesen 
tájékoztatja az érintett települési önkormányzatokat, az ingatlan tulajdonosát, az 
ingatlan tulajdonos bejelentése alapján az ingatlan használóját (a továbbiakban 
együtt: tulajdonos) és hirdetményt tesz közzé internetes honlapján. 
 
(2) A közszolgáltató az időszakos ellenőrzés és a szükség szerinti tisztítás 
elvégzésének időpontjáról a tulajdonost a munkavégzést megelőző 8 nappal írásban, 
vagy hirdetmény útján értesíti. 
 

4. §. 
 

A közszolgáltatás díja, a díjfizetés rendje 
 
(1) A közszolgáltatás díját a 3. melléklet tartalmazza. 
 
(2) A közszolgáltató a díjakról díjjegyzéket készít és azt közzéteszi internetes 
honlapján. 
 



 
 

5. §. 
 
 

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 
 
 

6. § 
 

Hatályát veszti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
ingatlanok és közterületek tisztántartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 54/1996 (XII. 23.) önkormányzati rendelete 
a) 1. § (1) bekezdésében "a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás ellátásával 
és igénybevételével kapcsolatos helyi szabályok megteremtése" szövegrész,  
b) "V. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás" című fejezete, 
c) 30. § (1) c) pontja,  
d) 31. (2) bekezdése,  
e) 32. § (2) bekezdése,  
f) 5. melléklete. 
 
 

Kecskemét, 2012. november 29. 
 
 
      Dr. Zombor Gábor sk.           Dr. Határ Mária sk. 
          polgármester             aljegyző 
 
 
 
 

ZÁRADÉK: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kecskemét, 2012. november 30. 
              Dr. Határ Mária sk. 
                         aljegyző 
 
 


