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Kaskantyú Községi Önkormányzat 

       Képviselő - Testülete 

 

 

4/2013. Test. ül. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. március 12.-én 

(kedd) napján 16
30

 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:    Önkormányzati Hivatal 

     Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 

 

 

Jelen vannak: Ujházi Zsolt polgármester, Sáfár Jánosné, Turú Gyula, 

Hermanné Németh Andrea, Kelemen István képviselők. 

Filus Jánosné jegyző, 

Nemesné Ambrus Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Hiányzik:        Kukucska Sándor alpolgármester és Kiss Pál képviselő 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, ismerteti a meghívóban 

kiküldött nepirendi potnokat. Javasolnám, hogy a 4. napirendi pontként beszéljünk a mezőőri 

szolgálatról és a mezőőrről az 5. napirendi pont pedig a bejelentések és egyéb ügyek legyen.  

 

Ujházi Zsolt polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: 

 

Turú Gyula és Kelemen István képviselőket 

 

A képviselők egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők 

személyére tett javaslatot és a javasolt napirendet a kiegészítéssel együtt az alábbiak szerint.  

 

NAPIREND 

 

1.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

2.) Az óvodai beíratkozás idejének, az óvodai felvételi körzet, és az óvodai nyári szünet 

meghatározása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

3.) Tulajdonosi hozzájárulás villamosenergia biztosítására.  

Előterjesztő: Polgármester  

 



 2 

4.) Mezőőri szolgálat  

Előterjesztő: Polgármester  

 

5.) Bejelentések, egyéb ügyek 

 

1.) napirend 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 

 

(Írásos előterjesztés kiküldve) 

 

Ujházi Zsolt polgármester: A Kőrös – Filant Kft ügyvezetője is volt itt személyesen. Felkérem 

jegyző asszonyt, hogy amennyiben az előterjesztésben kiküldöttekkel kapcsolatban valami 

nem egyértelmű, azt magyarázza el.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

A díjat a szolgáltató a lehető legalacsonyabb szinten állapította meg, érdekképviseleti 

szervekkel és a fogyasztóvédelemmel is egyeztetni kellett, ők kifogást nem emeltek.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

A jogszabályi változások következtében a katasztrófavédelem egyre nagyobb szerephez jut, 

jól felfogott érdekünk, hogy ez a terület kontroll alatt legyen tartva. (rövidebb kémények, 

nyílászárók cseréje). Fontos szolgáltatás ez, nekünk nincs ehhez megfelelő képzettségünk. Az 

árak úgy gondolom korrektek. 

 

A napirendi ponthoz egyéb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztésben foglalt rendelet – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 

Az előterjesztés alapján Kaskantyú Község Képviselőtestülete egyhangúan, 5 igen szavazattal 

a jegyzőkönyv 1. mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelete 

 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

  

 
 

2.) napirend 

Az óvodai beíratkozás idejének, az óvodai felvételi körzet, és az óvodai nyári szünet 

meghatározása. 

 

(Írásos előterjesztés kiküldve) 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Kaskantyú közigazgatási területe, felmerülhet, hogy mi van akkor, ha valaki nem itt lakik, de 

ide jár dolgozni, hozhatja – e ide óvodába a gyermekét? 
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Filus Jánosné jegyző: 

Aki a 3. életévét betöltötte, vagy visszamenőleg 6 hónappal korábban, ha szobatiszta, és nem 

veszélyezteti az itt lakók felvételét, természetesen kérheti. Átvétel is szóba jöhet. Férőhelyre 

való tekintettel utasítható csak el a felvételi kérelem.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Tehát nem küldjük el. A dátum (beíratkozás napja) egyeztetve volt a vezető óvónővel.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Nyári szabadság idejének meghatározása: 4 hetes időtartamot kért az óvoda. Fenntartó 

jogosultsága annak meghatározása. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Gazdaságosság alapján kell partnernek lennünk. A szolgáltatási feltételeket javítani kell. 

Mérlegelni kell. Ebben a kérdésben ne döntsünk most. Értesítsük az óvodát arról, hogy tudunk 

a javaslatáról, de akkor születik döntés, amikor az óvoda is jelen lesz. Beszéljük majd ezt át a 

következő ülésen. Közmunkában 31 fő vesz részt, több egyedülálló nő, akinek óvodás 

gyermeke van. Jól felfogott érdekünk az óvoda működtetése minél hosszabb ideig a nyári 

időszakban is, persze kell szünetet tartani a felújításra és a takarításra, de nem biztos, hogy 

négy hét kell erre. A szabadságokat tervezetten ki tudják venni folyamatosan. Ha már van pár 

szülő, akinek nehéz megoldani a nyári szünetben a gyermek felügyeletét, rájuk is figyelemmel 

kell lenni. Nálunk egy gyerek is gyerek. Ez alapján kapjuk a finanszírozást is. Beszéljük át, 

csináljuk minél jobban.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

Sok kérdés van még az óvoda működtetésével kapcsolatban. Nem tudjuk pontosan, hogy mit 

jelent az óvónő kötelező óraszáma. Ősztől ez is változik. A vezető óvónő óvodai 

foglalkozásainak a száma heti 12 óra. Ez az, amit a gyerekekkel tölt?  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

A napköziben is van felügyelet, ugyanúgy munkának számít. Így akkor sok lesz a túlóra? Ez 

így nem megoldható. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Arra rá fogunk akkor menni. Olcsóbb akkor plusz egy óvónőt felvenni, de azt sem 

finanszírozza a rendszer. A szabadság feléről a munkáltató dönthet. Próbáljunk ki egy olyan 

rendszert, hogy ne nyárra tartogassa mindenki a szabadságát. 

Nyáron nem kell szakfoglalkozást tartani, csak felügyeletet. Egy hónap szünet az sok, 2 hét 

kivitelezhető, de erről beszéljünk a következő ülésen. 

 

Kelemen István képviselő: 

A 8 óra az nem 8 óra? 

 

A napirendi ponthoz újabb hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztésben foglalt határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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19/2013. (III. 12.) sz. határozat 

Óvodai felvételi körzet és óvodai beiratkozás 

idejének meghatározása 

 

HATÁROZAT 

 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete a 2013/2014. nevelési évtől a Kaskantyúi 

Napköziotthonos Óvoda (6211 Kaskantyú, Petőfi u. 2.) felvételi körzetét Kaskantyú 

község közigazgatási területével megegyezően határozza meg: 

 

2. A Képviselő-testület a 2013/2014. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2013. 

április 15.-én 8
00

 - 16
00

 óráig tartó időszakban határozza meg. Az óvodai beiratkozás helye 

Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda 6211 Kaskantyú, Petőfi u. 2. 

 

3. A beiratkozás idejéről és helyéről a határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban a 

Képviselő-testület a helyben szokásos módon hirdetményt tesz közzé.  

 

Határidő: 2013. április 15.  

Felelős: polgármester, óvodavezető 

 

 
3.) napirend 

Tulajdonosi hozzájárulás villamosenergia biztosítására. 

 

Írásos előterjesztés kiküldve. 

 

Filus Jánosné jegyző: 

DOPACK KFT telephelyet épít a tanyasori út mellett, ehhez kérnek tulajdonosi hozzájárulást. 

 

Kelemen István képviselő: 

Ez egyértelmű. 

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Ha pénzt tesznek bele nekünk is érdekünk, hogy működjön.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Jól felfogott érdekünk ehhez hozzájárulnunk. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az írásos 

előterjesztésben foglalt határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

20/2013. (III. 12.) sz. határozat 

Tulajdonosi hozzájárulás Dopack Kft. 

energiaellátás biztosításához 
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HATÁROZAT  
 

1. Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kaskantyú Dopack Kft. 02/44 hrsz. Energia 

ellátásához a határozat melléklete szerinti megállapodást elfogadja. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 
 

4.) napirend 

Mezőőri szolgálat. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Tavaly hoztunk egy önkormányzati rendeletet, ami hatályos. Előző évben bele is kedztünk, de 

nem jutottunk el addig, hogy bevétel is legyen belőle. A beindításhoz a földhivatali 

adatszolgáltatásért kb. 500 ezer Ft-ot kell fizetni, erre nem volt pénzünk. Elő kell vennünk az 

akkor meghozott döntést, és be kell indítanunk a szolgálatot. Biztos vagyok benne, hogy nem 

lesz mínuszos. 31 közmunkásunk van, a Klaudia kézben tartja a munkájukat, támogatást is 

kapnánk rá, érdekünk, hogy funkcionáljon. Szükséges még a mezőőr alkalmazása is. Földes 

utak, csatornák és árkok rendbetétele.  A tuskózások is folytatódnak, meg tudnánk sok dolgot 

oldani. A közmunka programban kb. 300.000 Ft van üzemanyagra elkülönítve. Sok dologgal 

kellene haladni. Kimérettetésre is van pénzünk, jó lenne, hogy amit elkezdünk, azt be is 

tudjuk fejezni. Mezőőrt alkalmazzunk, menjenek ki a hozzájárulások, nem lesz ráfizetéses.  

 

Filus Jánosné jegyző: 

A közösen pályázott gréder megjött. Volt bemutató, nagy gép, úgy lenne érdemes 

üzemeletetni, hogy egy kezelője legyen.  

 

Kelemen István képviselő: 

Az ilyen gépre csak egy kezelőt szabad felengedni. A szolgálat beindításával védelmet is 

biztosíthatunk a külterületi lopások (terménylopások) ellen.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Ha jól emlékszem 600 Ft/ ha összegben lett meghatározva a hozzájárulás összege. Minden 

nem fog megoldódni, de visszatartó erő.  

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt Ujházi Zsolt polgármester az alábbi határozat – 

tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

      /2013. (   ) sz. határozat 

Mezőőri szolgálat beindítása 

 

HATÁROZAT TERVEZET  
 

Kaskantyú község Képviselő-testülete egyetért a mezőőri szolgálat beindításával. 

Felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a szolgálat beindításával kapcsolatos feladatokat 

végezzék el 
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Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 
 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

Döntésből kizárt képviselők neve: - 

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

21/2013. (II. 12.) sz. határozat 

Mezőőri szolgálat beindítása 

 

HATÁROZAT  
 

Kaskantyú község Képviselő-testülete egyetért a mezőőri szolgálat beindításával. 

Felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a szolgálat beindításával kapcsolatos feladatokat 

végezzék el 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 
5.) napirend 

Bejelentések, egyéb ügyek 

 

Kelemen István képviselő: 

Közmunkaprogramról szeretnék tájékoztatást kapni. 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Tavaly is volt hozadéka. 31 fő szerepel a programban, és a Klaudia koordinálja a Márti 

mellett. Az Ő bérét is a Munkaügyi Központ fedezi. A programhoz dologi kiadás is párosul, 

ami annál magasabb, minél több ember szerepel a rendszerben. Tavaly tanultunk belőle sokat. 

Én ezt nem tudom koordinálni, ezért van a Klaudia. A teljes dokumentációt végzi, ellenőrzi a 

munkát, kiadja az eszközöket, a jelenléti ívet reggel és munkavégzéskor íratja alá. A 

külterületre ezt a felügyeletet a mezőőr tudja biztosítani. Sajnálom, hogy ennyire fáj az 

embereknek mindez, hogy ledegradálják, olyan dolgok jutnak ki, amik messze állnak az 

igazságtól. A biciklik vásárlása, az, hogy a közmunkások majd a hivatali dolgozók nem 

kaptak fizetést mind ilyen információ.  

Felsorolás: milyen eszközök és anyagok vannak betervezve a közmunkaprogramba. 

Így lesz pl. 50 db átereszünk, stb. még sorolhatnám. Útkimérésre 500.000 Ft, kb. 1.850.000 Ft 

anyagra, hogy el tudjunk indulni. Iskola befejezését ez garantálja (tornaszoba). Eddig nem 

volt anyag, ereszek takarításása, tetők, cserepek igazítása, fűnyírás mind olyan feladat, amit 

meg kell oldanunk, járdák építése stb.. Mind a 31 közmunkában dolgozó személyt a 

kollégámnak tekintem, azonban ha valaki nem teljesít, nem is marad. Fontos, hogy a falu 

embrei előtt is vívják ki az elimserést. Nem nekem csinálják. Ami itt történik az a falué, nem 

a polgármesteré. Kifelé egyfélét kommunikáljunk. Akinek nem inge, az nem is vegye magára. 

Végre van ember, aki dolgozni is tud, és úgy gondolom megfelelő irányítást is biztosítani 

tudunk. Intézményeinktől is jönnek már az igények, nem fogunk mindent engedni.  

 

Hermanné Németh Andrea képviselő: 

Ez ad sokaknak megélhetést. Nem vehetjük fel azt, akinek van munkahelye. 
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Ujházi Zsolt polgármester: 

Aki őstermelő, már eleve ki van zárva a rendszerből. 

Aki benne van, az nem azért mert annyira „csókos” lenne. Tudtuk, hogy 31 főt 

alkalmazhatunk majd + munkavezető, de személyekről nem beszéltünk még itt bent sem, 

tehát nem innen ment ki olyan információ, hogy ki kerülhet be és ki nem.  

 

Kelemen István képviselő: 

A hivatal és az önkormányzat nem egy, és ezt nem tudják az emberek. Az jó lenne, ha 

csoportos beszélgetések és kocsmába járás nem lenne.  

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Az már látszik, hogy van 1-2 ember, aki jó választás volt, és húzza magával a többieket, akik 

nem akarnak lemaradni. 

 

Kelemen István képviselő: 

A külterületi utak tuskózása hogy áll? 

 

Ujházi Zsolt polgármester: 

Részint változott az állapot azóta, hogy erről beszéltünk. (Menjünk ki egy alkalmas 

időpontban). 200 méter lett még tuskózva. Forrást kellene belepumpálni. Ki volt tűzve az út 

nyomvonala, sokan kiszedték a jelölőket. 

 

 

Több napirend nem volt, Ujházi Zsolt polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmft. 

 

     (:Ujházi Zsolt:)  (:Filus Jánosné:) 

       polgármester  jegyző 

 

  

 (:Turú Gyula:)       (:Kelemen István:) 

            jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő   
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jzk. 1. számú melléklete 

 

 

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelete 
 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
 

Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatást) végző közszolgáltató 

a Kőrös-Filant Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Bt. (6230 Soltvadkert, Rákóczi u. 29.). 

 

2. § 

 

(1) A közszolgáltató köteles a települési önkormányzattal egyeztetett időpontban és helyen 

munkanapokon telefonos ügyeletet, legalább negyedévente ügyfélfogadást tartani. Az 

ügyfélfogadás rendjéről a közszolgáltató előzetesen tájékoztatja a települési önkormányzatot, 

az ingatlan tulajdonosát, az ingatlan tulajdonos bejelentése alapján az ingatlan használóját (a 

továbbiakban együtt: tulajdonos) és hirdetményt tesz közzé az önkormányzat hirdetőtábláján. 

 

(2) A közszolgáltató az időszakos ellenőrzés és a szükség szerinti tisztítás elvégzésének 

időpontjáról a tulajdonost a munkavégzést megelőző 5 munkanappal írásban vagy hirdetmény 

útján értesíti. 

 

3. § 

 

(1) A közszolgáltatás díját a rendelet melléklete tartalmazza. 

 

(2) A közszolgáltató a díjakról díjjegyzéket készít és azt az önkormányzat hirdetőtábláján 

közzé teszi. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2013. április 15-jén lép hatályba. 

 

5. § 

 

Hatályát veszti 

a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 6/1997. (VI. 

01.) Kt. sz. rendelet, 

b) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 6/1997. (VI. 

01.) Kt. sz. rendelet módosításáról szóló 4/2008. (IV. 18.) önkormányzati rendelet. 

c) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló, 6/1997. (VI. 

01.) Kt. sz. rendelet módosításáról szóló 10/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet. 
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 Ujházi Zsolt Filus Jánosné 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Kaskantyú, 2013. március 13. 

 

Filus Jánosné jegyző 

 
 

 

 

 

Melléklet a 3/2013. (III. 13.) önkormányzati. rendelethez   

 

 KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ 

DÍJTÉTELEK 

 

1. Munkaegységek a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a 

továbbiakban: törvény) 6 § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott 

tevékenységekre. (Nettó 3,200,-Ft/munkaráfordítással illetve 11.200,-Ft mérnökóradíjjal 

kalkulálva) 

 

 A B C D E F G 

 
Égéstermék- 

elvezető jele 

 Ellenőrzés, 

tisztítás 

összekötő 

elem nélkül 

 Műszaki 

felülvizsgálat 

 

Gyakoriság 

 

Együttható 
Egység 

megnevezése 

Díj / 

alkalom 

1  ENHS  0,37  0,8  2  0,47  db 1.504-Ft 

2  ENHG  0,3  0,8  1  0,5  db 1.600-Ft 

3  KNHS  0,2  0,28  2  0,235  fm 752-Ft 

4  KNHG  0,14  0,28  1  0,21  fm 672-Ft 

5  NNHS  0,3  0,28  2  0,335  fm 1.072-Ft 

6  NNHG  0,21  0,28  1  0,28  fm 896-Ft 

7  ENTS  0,42  0,8  2  0,52  db  

8  ENTG  0,34  0,8  1  0,54  db  

9  KNTS  0,24  0,28  2  0,275  fm 880-Ft 

10  KNTG  0,17  0,28  1  0,24  fm 768-Ft 

11  NNTS  0,32  0,28  2  0,355  fm  

12  NNTG  0,22  0,28  1  0,29  fm  

13  EZHS  0,37  0,8  2  0,47  db 1.504-Ft 

14  EZHG  0,3  0,8  1  0,5  db 1.600-Ft 

15  KZHS  0,2  0,28  2  0,235  fm  

16  KZHG  0,14  0,28  1  0,21  fm  

17  NZHS  0,3  0,28  2  0,335  fm 752-Ft 

18  NZHG  0,21  0,28  1  0,28  fm 672-Ft 

19  EZTS  0,42  0,8  2  0,52  db 1.504-Ft 

20  EZTG  0,34  0,8  1  0,54  db 1.600-Ft 
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21  KZTS  0,24  0,28  2  0,275  fm 880-Ft 

22  KZTG  0,17  0,28  1  0,24  fm 768-Ft 

23  NZTS  0,32  0,28  2  0,355  fm  

24  NZTG  0,22  0,28  1  0,29  fm  

25  GNHS  0,25  0,36  2  0,295  szint 944-Ft 

26  GNHG  0,2  0,36  1  0,29  szint 928-Ft 

27  GZHS  0,25  0,36  2  0,295  szint  

28  GZHG  0,2  0,36  1  0,29  szint  

29  GZTS  0,3  0,44  2  0,355  szint  

30  GZTG  0,25  0,44  1  0,36  szint  

31  ET  0,2  0,4  1  0,3  db 960-Ft 

32  KT  0,1  0,14  1  0,135  fm 432-Ft 

33  NT  0,15  0,14  1  0,185  fm  

34  GT  0,1  0,16  1  0,14  szint 448-Ft 

 

 

 

2. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek (2013. évben nem releváns) 

 

 A B C 

1 Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján 

légtérkapcsolatban lévő rendeltetési egységenként 

0,1 /db  

2 Égéstermék paramétereinek ellenőrzése 0,3 /paraméter  

3 Biztonságtechnikai felülvizsgálat meglétének ellenőrzése 0,05 /db  

4 Megrendelésre kötelező tevékenységek** 

5 A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető 

járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg 

kiégetése külön egyeztetés alapján 

2, 0 /db /óra 6.400-Ft 

6 Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező 

tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, 

tisztítása 

0,34 /db 1.088-Ft 

7 A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-

elvezető ellenőrzése tisztítása 

0,6 /fm  

 

 

 

3. Kiszállási díj 

 

 A B C 

1 Telephely szerinti közigazgatási határon belül Ft/eset 1000-Ft 

2 Telephely szerinti közigazgatási határon kívül Ft/km 118-Ft 

 

Megjegyzés 

 

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek 

kell tekinteni. 

 

** A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli. 
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4. Munkaegységek a törvény 6. § (2) bekezdésben meghatározott műszaki 

vizsgálatoknál. 

 
 A B C D E 

1 ENH ENT ET EZH EZT GNH GZH GZT GT KNH KNT KT 

NNH NNT NT 

KZH KZT NZH 

NZT 

2 Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata elvezetők kivitelezés 

közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 

3 0,84/db 9.408-Ft 1,16/db  0,4/szint  2,6/db  3,4/db  

4 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-

elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 

5 1,34/db 15.008-Ft 2,0/db  0,7/szint  4,0/db  5,0/db  

6 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új üzembe helyezése esetén az üzembe 

helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezető vizsgálata megelőző vizsgálat 

7 0,84/db 9.408-Ft 1,16/db  0,4/szint  2,6/db  3,4/db  

8 Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül 

helyezését vagy az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 

9 0,68/db 7.616-Ft 0,92/db  0,3/szint  2,1/db  2,72/db  

10 Kiszállás 1/fő 4.000-Ft 

 

5. Munkaegységek a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt 

vizsgálatoknál (mérnökóra díj) 

 

 A B C 

1 Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 1h 11.200-Ft 

2 Kettő–hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 2h 22.400-Ft 

3 Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként 3h  

4 Épület központi kéménnyel 60-140 kW 2h 22.400-Ft 

5 Ipari és kommunális létesítmények esetén 140kW felett 2,5h  

6 Helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj terheli) h/db 4.000-Ft 

 

 

A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.  

 


