
Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2013.(VI.25.) Önkormányzati rendelete

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban:  Mötv.)  13.§  (1)  bekezdés  2.  pontjában
meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról  szóló  2012.  évi  XC.  törvény  13.§  (3)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kéményseprő-ipari
közszolgáltatási kötelező igénybevételének szabályozásáról az
alábbi rendeletet alkotja

1. §.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
kéményseprő-ipari tevékenység ellátására helyi közszolgáltatást
szervez,  tekintettel  az  Mötv.  12.§  (2)  bekezdésére  a
közszolgáltatás ellátását Miskolc Megyei Jogú Önkormányzatától
átvállalja.  E  tevékenység  ellátásról  közszolgáltatás  útján
gondoskodik. 

2. §.

Mezőnyárád  község  közigazgatási  területén  lévő  ingatlanok
valamennyi  tulajdonosa,  használója,  bérlője  –  függetlenül
attól,  hogy  természetes  személy,  jogi  személy,  vagy  jogi
személyiséggel  nem  rendelkező  gazdasági  társaság  –  az
önkormányzat  által  szervezett  kéményseprő-ipari
közszolgáltatást kötelező igénybe venni.

3. §.

Mezőnyárád község közigazgatási területén a kéményseprő-ipari 
szolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján a Mezőkövesdi 
VG.Zrt.(3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2, cégjegyzék száma: 
05-10-000066) végzi a 2018. december 31-ig érvényben lévő 
szolgáltatási szerződés alapján.

4. §.

(1) A  közszolgáltatás  ellátásának,  rendjének  gyakoriságának
meghatározására  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás
ellátásainak  szakmai  szabályairól  szóló  66/2012.



(XII.11.)  BM  rendelet  3.§  valamint  a  4.§  (2)  és  (3)
bekezdés rendelkezései az irányadók.

(2) A  közszolgáltató  a  közszolgáltatás  megkezdése  előtt
legalább 8 nappal korábban köteles a tulajdonost írásban
vagy hirdetmény útján értesíteni.

5.§.

Mezőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.
(XII.01.) Önkormányzati rendeletével módosított (1) bekezdés
szövege

(1)  A  helyi  közszolgáltatás  igénybevételéért  az
ingatlantulajdonos  közszolgáltatási  díjat  köteles
fizetni.  A  kéményseprő  ipari  közszolgáltatás
igénybevételéért fizetendő díjait a rendelet 1. és 2.
számú melléklete tartalmazza.

(2)   A közszolgáltatási díj megállapítására a kéményseprő-
ipari  közszolgáltatásról  szóló  törvény  végrehajtásáról
szóló  347/2012.(XII.11.)  kormányrendelet  3.§
rendelkezései az irányadók.

6.§.

(1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg a Kéményseprő-
ipari  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételének
szabályairól  szóló  10/1999.(XI.29.)  önkormányzati
rendelet  és  az  azt  módosító  11/2012.(XII.20.)
önkormányzati rendelet hatályukat vesztik.

Mezőnyárád, 2015. november 30.

Dr. Horváth László                    Farkas Julianna 
      polgármester                           jegyző 

                                                               


