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57/2017 számú HATÁROZAT  

leltározás megszervezéséről és finanszírozásáról a lakosság gazdaságaiban található 

füstelvezető kémények ellenőrzésének és söprésének jóváhagyásáról Vetés községben 
 

    Vetés község Helyi Tanácsa, a 2017. október 25-re összehívott rendes közgyűlésén, 

        Figyelembe véve Vetés község polgármesterének indítványozó előterjesztését, a 

polgármesteri hivatal szakosztályának jelentését, Vetés község Helyi Tanácsa szakbizottságának 

jelentését, 

      Hivatkozva a tűzvédelemre vonatkozó, aktualizált 307-es számú Törvény előírásait, 

      Alkalmazva a tűzvédelemre irányuló hatósági intézkedésekre vonatkozó 14. cikkely 

előírásait,  a helyi tanácsa által kibocsátott,tűzvédelemre vonatkozó általános Normákat 

jóváhagyó 163/2007-es számú Rendelet 85. cikkely (3) bekezdés előírásait,  

      a Közigazgatási és Belügyi Minisztérium  166/2010-es számú Rendelete előírásainak az 

értelmében, melyek jóváhagyják az építkezések és a hozzátartozó berendezések tűzvédelmére 

vonatkozó általános Rendelkezéseket, a 76. cikkely (1) bekezdés „o” betűje előírásai értelmében, 

       a folyékony üzemanyagokkal működő gépek műszaki feltételeire vonatkozó PT A 3-2003-as 

műszaki Előírásokat jóváhagyó, az Ipari és energetikai források Minisztériuma 366/2003-as 

számú Rendelet 5.1. és 5.2.13-as cikkelyek előírásai értelmében, 

     a tűzmegelőzési és tűzoltási normák kihágásainak megállapítására és bírságolására vonatkozó 

537/2007-es számú Kormányhatározat 1. cikkely i) betűje előírásai értelmében, 

      figyelembe véve az aktualizált, 24/2000-es számú törvény előírásait a jogszabályok 

kibocsátásának jogtechnikai szabályozóiról, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal, 

 a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es 

számú Törvény  36 cikkely (2) bekezdés a) betű 8. pontja által megerősített 36. cikkely (2) 

bekezdés d) betűje előírásai értelmében, 

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es 

számú Törvény 45. cikkely (1)  bekezdés előírásai értelmében,  

 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. cikkely. Sürgősségi jelleggel jóváhagyja a 2017-2018-as fűtési időszakára, a Vetés község 

lakosai háztartásaiban és gazdaságaiban levő tüzelő berendezések és kémények leltározási 

tevékenységének megszervezését és finanszírozását, ellenőrzését és söprését, kitisztítását az 

alábbiak szerint: 

a) A 2017-2018-as időszakban elvégzik a lakosság gazdaságaiban található kémények 

leltározását és ellenőrzését, nyilvántartást készítenek az egyes háztartásokban 

gazdaságokban levő kémények számáról, valamint ezek állapotáról. 

b) A 2017-2018-as időszakban elvégzik a kémények söprését, a község területén levő 

gazdaságok mindegyikében. 

       2. cikkely. A fenti tevékenységek elvégzésének költségeit a helyi költségvetésből fedezik, az 

alábbiak szerint: 

a) a kémények felleltározásának és ellenőrzésének költségeit a 2017., november-decemberi 

időszakban a helyi költségvetésből fedezik, saját jövedelmekből biztosított folyó 

kiadások; 

 



  

          b) a kéménysöprés szolgáltatásának költségeit a helyi költségvetésből fedezik, a 

kéményseprési illetékekből származó bevételekből, amely 2018 elején hatályba lép. Az illeték 

szintjét és alkalmazásnak módját helyi tanácsi határozattal állapítják meg. 

  3. cikkely. A szolgáltatásokat engedélyezett magán- és jogi személyek végzik el, akikkel 

a helyi közhatóság szerződést köt a törvény előírásai értelmében. 

 4. cikkely. (1) A község minden lakosa köteles támogatni az ez irányban szervezett 

tevékenységeket, kötelesek beengedni az engedéllyel rendelkező személyeket, illetve Vetés 

község polgármesteri hivatalának képviselőit háztartásukba, gazdaságukba, a kémények 

ellenőrzése és söprése céljából. 

          (2) Az (1) bekezdés előírásainak be nem tartása a tűzmegelőzési és tűzoltási előírások 

kihágásának minősül, és 100 lejtől 500 lejig terjedő pénzbírság kiszabását vonja maga után, a 

tűzmegelőzés és tűzoltás Normáinak megállapítására és büntetésére vonatkozó 537/2007. június 

6-i Kormányrendelet 1. cikkely i) betűje előírásai értelmében. 

5. cikkely. Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Vetés község polgármesterét és az 

alárendeltségében levő szakirodán keresztül. 

     6. cikkely. Jelen Határozatot közlik a törvény által előírt időben Vetés község 

polgármesterével, a helyi rendőrséggel, a Vetés község Polgármesteri Hivatala keretében 

működő Sürgősségi Helyzetek Önkéntes szolgálatával és Szatmár megye Prefektúrájával, 

valamint a lakosság köztudomására hozzák. 

 

                     ÜLÉSELNÖK                                        

    CHIRILĂ NICOLAE ALEXANDRU                                            Ellenjegyzem,  

                                                                                                       ANCA-MARIA POP 

községi jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi 

közigazgatási Törvény 45. és 98. cikkely előírásai betartása mellett fogadták el. 

Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen levő tanácsosok száma – 14, hiányzó tanácsosok száma – 1, 

mellette szavazók száma – 14, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma - 0 

 

 

 

 



 


