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Előterjesztés 

Békés Megye Képviselő-testülete  

2011. november 18 - i ülésére 
 

 

Tárgy: A 2012. év január hó 1. napjától hatályos kéményseprő-ipari közszolgáltatási 

díjak megállapítása; a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló 14/1995. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Békés Megye Képviselő-testülete a 2008. október 3-i ülésén hozott 325/2008. (X.03.) KT. 

számú határozatával elfogadta a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételét 

szabályozó díjak meghatározásául szolgáló díjképletet, amely a szolgáltatást végző Békés 

Megyei Tüzeléstechnikai Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) költségtényezőinek reális 

összetétele szerint került meghatározásra.  

A fenti határozat elfogadását követően Békés Megye Képviselő-testülete a 19/2008. (XI.7.), a 

12/2009. (V.22.), a 19/2009. (X.9.), majd a 23/2010. (XI.19.) önkormányzati rendeletével 

módosította a kötelező kéményseprői-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 14/1995. 

(X.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2/1. és 2/2. számú mellékletében 

szereplő díjtételeket, amelyek az elfogadott képlet alapján kerültek kiszámításra. 

Az elfogadott díjképlet a következő: 

 

Dk= (0,79 x B) + (0,02 x E) + (0,19 x Ir) 

 

A képlet összetevői: 

Dk = az éves szolgáltatási díjkorrekció (százalékban) 

B = vállalkozói bérek tervezett növekedésének százaléka a szolgáltatási díj 

megállapításának évére vonatkozóan 

E = az energia (víz, gáz, áram, üzemanyag) várható árváltozása a felhasználás százalékos 

arányában 

Ir = a szolgáltatási díj megállapításának időpontjában várható éves inflációs ráta 

(százalékban). 

 

A Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. – hivatkozva a Békés Megyei Önkormányzat és a 

társaság között létrejött Közszolgáltatási Szerződésre – benyújtotta a Békés Megyei 

Önkormányzat részére a 2012. évi díjmegállapításra vonatkozó számításait és kidolgozta a 

2012. évben alkalmazni kívánt díjait. 

A fenti képlet alkalmazásával a társaság 2012. évre tervezett díjemelés mértéke, az alábbiak 

szerint, a költségtényezőket behelyettesítve: 5,65 %. 

 

Dk= (0,79 x 6,0) + (0,02 x 8,3) + (0,19 x 3,9) = 5,65 % 

 

B = 6,0 %  A társaság által a 2012. évre tervezett átlagos béremelés mértéke 6 %. 
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A Munka Törvénykönyvének 2011. évi módosítását és a munkaügyi ellenőrzésekről szóló 

1996. évi LXXV. törvény nettó bérek értékének megőrzésére vonatkozó előírásait szem 

előtt tartva kívánja a társaság a 2012. év során megőrizni a 2011. évi keresetek nettó 

szintjét. Ennek érdekében – a szuperbruttósítás kivezetésével és az adójóváírás teljes 

eltörléséből fakadó munkavállalói hátrányok figyelembe vételével – munkavállalónként 

került meghatározásra a 2012. évi bértömeg. 

E = 8,3 %  Az energia (víz, gáz, áram, üzemanyag) várható árváltozása a felhasználás 

százalékos arányában 8,3 %.  

Víz-, és csatornadíj, gázdíj és áramdíj esetében a 2012. évre vonatkozóan a számítás során 

figyelembe vett energiahordozókra vonatkozó díjemelés tervezett mértéke – a 2012. év 

várható inflációjával egyezően – 4,2 %. Az üzemanyagár jövő évre tervezett növekedése, 

figyelembe véve a gázolaj- és a benzin üzemmódú járművekre vonatkozóan is a 2011. évi 

árváltozásokat, 13,3 %. A 2010. évi energia fogyasztás arányaival súlyozott növekedések 

együttes hatásaként az energiadíj változása 8,3 %. 

Ir = 3,9 %  A szolgáltatási díj megállapításának időpontjában várható éves inflációs ráta az 

előrejelzések alapján 3,9 %. 

 

Példaként szemléltetve ezen mértékű díjemelés gáztüzelésű egyedi kémény esetében bruttó 

1690 Ft/db/év helyett bruttó 1815 Ft/db/év árat eredményez. 

 

A Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. – az elfogadott díjképlet alapján – 5,65 %-os 

díjemelés figyelembe vételével elkészítette a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2012. évre 

vonatkozó díjait tartalmazó táblázatokat, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik. 

 

A díjtáblázatot érintő változások szükségessé teszik a Békés Megye Képviselő-testületének a 

kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 14/1995. (X.27.) 

önkormányzati rendelete módosítását. A módosító rendelet tervezetének  1. számú és 2. 

számú mellékletei tartalmazzák a közszolgáltatás 2011. január 1-től hatályos díjtételeit. A 

jogszabályszerkesztésről rendelkező hatályos jogszabályok figyelembevételével a Rendelet  

mellékleteinek (2/1. és 2/2.) átszámozása is szükséges 2. és 3. mellékletre.    

 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a fentiek szerint 

hagyja jóvá a 2012. január 1-től hatályos kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjakat és 

alkossa meg módosító rendeletét. 

 

 

Felelős: Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető 

  Rákóczi József ügyvezető 

 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

Békéscsaba, 2011. október 26. 

 

 

       Bornné dr. Stefkovics Valéria 

         mb. osztályvezető 
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BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

…/… . (... . ... .) 

 

önkormányzati rendelete 

 

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló 14/1995. (X. 27.) önkormányzati rendelet 

 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

(TERVEZET) 

 

Békés Megye Képviselő-testülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 

szóló 1995. évi XLII. törvény 4.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes 

helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ban 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Békés Megye Képviselő-testületének a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló 14/1995. (X. 27.) önkormányzati rendeletének 4. § (5) bekezdése 

helyébe az alábbi rendelkezés lép:   

„(5) A szolgáltatási díjakat az e rendelet részét képező 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.” 

 

2. §  Békés Megye Képviselő-testületének a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló 14/1995. (X. 27.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete helyébe a 

számozás megtartásával e rendelet 1. melléklete lép. 

 

3. §  Békés Megye Képviselő-testületének a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló 14/1995. (X. 27.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete helyébe a 

számozás megtartásával e rendelet 2. melléklete lép. 

 

4.  § (1) E rendelet 2012. január hó 1. napján lép hatályba. 

        (2) E rendelet 2012. január hó 5. napján hatályát veszti. 

 

Békéscsaba, 2011. november 18. 

 

 

Farkas Zoltán s.k. 

elnök 

Dr. Csarnai Judit s.k.  

megyei aljegyző 

 

 

Kihirdetési záradék 

 

 

A rendelet kihirdetésre került 2011. évi…….... hó…… napján. 

 

 

 Dr. Csarnai Judit s.k.  

megyei aljegyző 

 


