
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelete 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi ellátásának, igénybevételének szabályozásáról 
 
Makó Város Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 
13. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   
 

 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására helyi 
közszolgáltatást szervez, és e tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 
 
 

A rendelet hatálya 
 
2. § 

 
A rendelet hatálya Makó Város közigazgatási területén szervezett kéményseprő-ipari 
közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra és a közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan 
tulajdonosára, használójára (a továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki.  
 
 

A közszolgáltatást végző közszolgáltató megnevezése 
 

3. § 
 
A kéményseprő–ipari közszolgáltatás teljes körét a Makói Kommunális Nonprofit Kft. (6900 
Makó, Návay Lajos tér 5-7.) (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni Makó 
Város teljes közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonos tekintetében 2013. január 
01. napjától 2017. december 31. napjáig. 
 
 

A közszolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosát terhelő kötelezettségek  
 
4. § 

 
(1) A tulajdonos a közszolgáltatást a 4. §-ban meghatározott közszolgáltatótól köteles igénybe 
venni.  
(2) A közszolgáltatásért a tulajdonos az e rendelet mellékletében meghatározott díjat köteles a 
közszolgáltatónak megfizetni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



A közszolgáltató kötelezettsége 
 
5. § 
 

(1) A közszolgáltató a munkabejelentést (kiértesítést) 
a) hirdetmény útján (Makó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján 

történő elhelyezéssel), 
b) helyi sajtókiadvány, 
c) a közszolgáltató honlapján, 
d) az értesítést ellenére zárva talált ingatlanok tulajdonosainak postaládájában elhelyezett – a 

közszolgáltatónál rendszeresített, szigorú számadás alá vont – értesítő nyomtatvány 
alkalmazásával  

végzi. 
 
(2) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosa aláírásával igazoltatja. 

 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díja 

 
6. § 

 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjat Makó Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete minden év november 30. napjáig e rendelet mellékletében határozza meg a 
következő naptári évre vonatkozóan. 
 
 

Záró rendelkezések 
 
7. § 

 
(1) Ezen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 51/1996. 
(XII.19.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 24/1997. (IX. 25.) önkormányzati 
rendelet, a 31/2000. (XI. 30.) önkormányzati rendelet, a 42/2002. (XII. 19.) önkormányzati 
rendelet, a 18/2003. (IV. 24.) önkormányzati rendelet, a 66/2003. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelet, a 61/2004. (XII. 16.) önkormányzati rendelet, az 55/2005. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet, a 4/2007. (II. 15.) önkormányzati rendelet, a 47/2007. (XII. 20.) önkormányzati 
rendelet, a 41/2008. (XII.18.) önkormányzati rendelet, a 32/2009. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet, a 37/2009. (XII. 17.) önkormányzati rendelet, a 32/2010. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet, a 47/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet, a 20/2012. (V.24.) önkormányzati 
rendelet. 
 
 
 
      Dr. Buzás Péter  s. k.           Dr. Bánfi Margit s. k.   
         polgármester                                       jegyző 
 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2012. december 19-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2012. december 20-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2012. december 20. 
 

Dr. Bánfi Margit 
         jegyző 


