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Munkafajta Lakossági díj Nem lakossági díj

Egy kiszállás díja, soron kívüli munka, illetve a megren-
delő hibájából elmaradt megrendeléses munka esetén 

2480 Ft/rendeltetési egység/
alkalom

3190 Ft/rendeltetési egység/alkalom

Építési engedélyezési tervek bírálata, szakvélemény 
kiadása

4630 Ft rendeltetési egység/
alkalom

6056 Ft rendeltetési egység/alkalom

Építési engedélyezési tervek bírálata, szakvélemény 
kiadása, tervmódosítás esetén, ha az eredeti tervről 
már volt bírálat, és a kéményekkel kapcsolatban nincs 
változás

2480 Ft rendeltetési egység/
alkalom

3278 Ft rendeltetési egység/alkalom

Másolat készítése szakvéleményről (nem fénymásolat, 
hanem az irattárból kikeresett másolat adatainak átve-
zetése az eredeti dokumentumra)

951 Ft/db/alkalom 1158 Ft/db/alkalom

Ügyintézés, levelezés azokkal az ingatlantulajdono-
sokkal, akik az elküldött átutalási számlán szereplő 
határidőre nem fizették be a díjat, illetve azokkal, akik 
a vonatkozó jogszabályok szerinti szabályszerű értesítés 
ellenére sem tették lehetővé a kötelező közszolgáltatás 
elvégzését + postaköltség

537 Ft/db/alkalom 717 Ft/db/alkalom

Megrendelésre végzett (soron kívüli), egyébként a 
sormunka körébe tartozó munka végzése (abban az 
esetben, ha a szolgáltató a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően végezte munkáját, de mégis 
szükségessé vált az ismételt munkavégzés)

A sormunka díja + egy kiszállás 
díja

A sormunka díja + egy kiszállás díja

Közszolgáltatás (sormunka) végzése olyan ingatlanok-
nál, ahol a vonatkozó jogszabályok szerinti, szabályszerű 
értesítés ellenére sem tették lehetővé a munkavégzést, 
ezért ajánlott levélben közölt időpontban ismételt 
kiszállás történt (két emberrel) + postaköltség

sormunka +  2 kiszállás + leve-
lezés díja

sormunka +  2 kiszállás + levelezés 
díja

Közszolgáltatás (sormunka) végzés kísérletének költ-
sége olyan ingatlanoknál, ahol a vonatkozó jogszabá-
lyok szerinti, szabályszerű értesítés ellenére sem tették 
lehetővé a munkavégzést, ezért ajánlott levélben közölt 
időpontban ismételt eredménytelen kiszállás történt 
(két emberrel) + postaköltség

2 kiszállás + levelezés díja 2 kiszállás + levelezés díja

4/2009. (I. 30.) KGY. rendelet melléklete
A kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás díjai 2009. február 1-jétől  (A díjak az áfát nem tartalmazzák!)

Munkafajta Lakossági díj Nem lakossági díj

Sormunka végzése egyedi kéményen 1083 Ft/db/alkalom 1405 Ft/db/alkalom

Sormunka végzése tartalékkéményen 579 Ft/db/alkalom 760 Ft/db/alkalom

Sormunka végzése központi kéményen és füstcsa-
tornán

382 Ft/fm/alkalom 496 Ft/fm/alkalom

Sormunka végzése gyűjtőkéményen 1058 Ft rendeltetési egység/alkalom 1376 Ft rendeltetési egység/alka-
lom

Sormunka végzése zárt égésterű (turbós) gázüzemű 
tüzelőberendezés függőleges égéstermék-elvezető-
jén (füstgáz viz sgálattal)

5126 Ft/db/alkalom 6690 Ft/db/alkalom

Egyedi és a 4096 m2-nél kisebb kürtőkeresztmet-
szetű központi kémények 4 évenkénti műszaki 
felülvizsgálata    

2480 Ft/db/alkalom 3190 Ft/db/alkalom

Gyűjtőkémények 4 évenkénti műszaki felülvizsgálata 2480 Ft/rendeltetési egység/alkalom 3190 Ft/rendeltetési egység/alka-
lom

Megrendelésre végzett, kémény használatával össze-
függő szakvélemény készítése, 60 kW alatti névleges 
teljesítményű berendezések kéményére

5622 Ft/db/alkalom 7380 Ft/db/alkalom

Megrendelésre végzett, kémény használatával össze-
függő szakvélemény készítése, kamerás vizsgálattal

10 748 Ft/db/alkalom 13 523 Ft/db/alkalom

Megrendelésre végzett, működő kémény használa-
tával összefüggő szakvélemény készítése, füstgáz- 
elemzéssel

10 749 Ft/db/alkalom 13 546 Ft/db/alkalom

Megrendelésre végzett, kémény használatával 
összefüggő szakvélemény készítése, 60 kW és 120 
kW közötti névleges teljesítményű berendezések 
kéményére, hő- és áramlástechnikai számítás ellen-
őrzésével

26 462  Ft/db/alkalom 26 462 Ft/db/alkalom

Megrendelésre végzett, kémény használatával 
összefüggő szakvélemény készítése, 120 kW feletti 
névleges teljesítményű berendezések kéményére, 
hő- és áramlástechnikai és környezetvédelmi számí-
tás ellenőrzésével

38 040 Ft/db/alkalom 38 040 Ft/db/alkalom

Megrendelésre végzett, kémény használatával össze-
függő szakvélemény készítése (nyomásveszteség 
méréssel, illetve füstgáz-elemzéssel), zárt égésű 
(turbós) gázüzemű tüzelőberendezés függőleges 
égéstermék-elvezetése esetén

23 148 Ft/db/alkalom 30 007 Ft/db/alkalom

Megrendelésre végzett, kémény építésével össze-
függő helyszíni szaktanácsadás, építkezés közbeni 
vizsgálat, ingatlan használatbavételéhez helyszíni 
vizsgálat, szakvélemény készítése

 5623 Ft/rendeltetési egység/alkalom 7352 Ft/rendeltetési egység/alka-
lom

A fenti megrendelésre végzett munkák és sormunkák díjai a kiszállás díját is tartalmazzák!

•   Dr. Losonci István háziorvos,
•   Dr. Veres Judit házi gyermek-

orvos,
•  Stibrányi Mária vezető védő-

nő,
•   Dr. Várterész Tamás  fogor-

vos,
•   A  gyógyszerészek  1  fő  kép-

viselője.
Határidő: folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

6/2009. (I. 29.) KGY.
h a t á r o z a t

döntéshozatalról, az Érdi 
Szakorvosi Rendelőintézet 

vagyonkezelését érintő 
egyes kérdésekben

1.  Érd  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzat  Közgyűlése 
240/2007. (IX. 20.) KGY. határo-
zatát  visszavonja.
2.  A  Közgyűlés  a  Szakorvosi 
Rendelőintézet  vagyonkeze-
lői  jogát  2009.  február  15-től 
visszavonja,  és  felkéri  a  pol-
gármestert,  hogy  a  pályázati 
támogatásból  megvalósuló  új 
érdi  emelt  szintű  járóbeteg-
szakellátó  központra  kiadott 
használatba  vételi  engedélyek 
jogerőre  emelkedését  követően 
a vagyonkezelői jog gyakorlásá-
ra  vonatkozó  döntés  felülvizs-
gálatát készítse elő. 
3.  A  Közgyűlés  felkéri  a  pol-
gármestert,  hogy  a  Szakorvosi 
Rendelőintézetnek  a  vagyonke-
zelés  körében megkötött  jelen-
leg  is  hatályban  lévő  szerző-
déseit  vizsgálja  felül,  és  ahol 
ezt a beruházás, illetve a pályá-

zati  feltételek  megkívánják,  a 
szükséges  módosításokat  saját 
hatáskörben  hajtsa  végre,  illet-
ve terjessze a döntésre jogosult 
önkormányzati szervek elé.
Határidő: 1–2. pontok azonnal
3. pont folyamatos
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

7/2009. (I. 29.) KGY.
h a t á r o z a t

a 7. és 8. számú gyermekor-
vosi rendelő, és védőnői tevé-

kenység áthelyezéséről

Érd  Megyei  Jogú  Város  Köz-
gyűlése a háziorvosi és a védőnői 
tevékenység  folyamatos biztosí-
tása érdekében hozzájárul, hogy 
az  eddig  Érd,  Bem  tér  1.  szám 
alatt  a  NEO-PED  Egészségügyi 
Szolgáltató  Bt.  (Dr. Jánosi 
Mihály) által a 8. számú; a Baby 
Clinic  Egészségügyi  Szolgáltató 
Kft.  (Dr. Varga Erzsébet Judit) 
által a 7. számú házi gyermekor-
vosi körzetekben folytatott orvo-
si,  valamint  védőnői  tevékeny-
ség az önkormányzati  tulajdon-
ban  lévő  Parkvárosi  Közösségi 
Házban  (Érd,  Bajcsy-Zsilinszky 
út  206.)  kerüljön  átmenetileg 
áthelyezésre. 
A Közgyűlés a működéshez elő-
írt feltételeket biztosítani kíván-
ja, ezért felkéri a polgármestert, 
hogy  a  2009.  évi  költségvetés 
tervezésekor  ötmillió  forintot 
különítsen el arra, hogy a helyi-
ség  az  ÁNTSZ  előírásai  szerint 
az  átmeneti  működési  feltéte-
leknek  megfelelően  kerüljön 
kialakításra.

Határidő: határozat  közlésére: 
azonnal
Költségvetés tervezése 
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

8/2009. (I. 29.) KGY.
h a t á r o z a t

a Parkvárosi Közösségi Ház 
feladatainak átszervezéséről

Érd  Megyei  Jogú  Város  Köz-
gyűlése  a  háziorvosi  és  a 
védőnői  tevékenység  áthelye-
zésére  tekintettel  a  Parkvárosi 
Közösségi  Ház  feladatait  átme-
netileg az alábbiak szerint szer-
vezi át:
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
fiókkönyvtárának  működé-
sét,  és  a  lakosság  ellátását  a 
Parkvárosi  Közösségi  Házban 
korábban moziként funkcionáló 
helyiségben biztosítja.
A közösségi funkció ellátása az 
átmeneti  időszakban  a  felada-
tok  alábbi  áthelyezésével  való-
sul  meg:  a  két  nyugdíjasklub 
elhelyezése  a  Teleki  Sámuel 
Általános  Iskolában  történik,  a 
képzőművészeti  kiállítási  tevé-
kenység és az épületben műkö-
dő  közösségek  a  Szepes  Gyula 
Művelődési  Központban  kerül-
nek elhelyezésre. 
Érd  Megyei  Jogú  Város  Köz-
gyűlése  felhatalmazza  a  Pol-
gármestert, hogy a költségveté-
si  és  jogi  intézkedéseket  tegye 
meg. 
Határidő: 2009. február 2.
Felelős: T. Mészáros András pol-
gármester

közzététel

2009. február 28-án, szombaton NYÍLT NAPOT 
tartunk a Bolyai János Általános Iskolában.

Tisztelettel meghívjuk mindazokat a szülőket, akik 
kíváncsiak iskolánk mindennapi működésére, sze-
retnék megnézni gyermeküket tanulás közben.
Várjuk azon Kedves Szülők látogatását is, akiknek 
gyermeke a 2009/2010-es tanévben lesz 1. osztá-
lyos (2030 Érd, Alsó u. 80.) 9–11-ig, vagy pedig a 

2009/2010-es tanévben lesz 5. osztályos, és sze-
retnék emelt szintű matematika vagy emelt szin-
tű angol/német osztályainkba beíratni (2030 Érd, 
Erzsébet u. 24–32.) 8–12-ig.
A nyílt nap részletes programját megtekinthetik 
honlapunkon: www.bolyai-erd.sulinet.hu

Felvilágosítás kérhető: Kovács Katalin iskolatitkárnál 
is a 23/365-023-as telefonszámon.


