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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpont
Módosítás jellege: módosítás

„aa)  a  természetes  személy  tulajdonában  lévő  és  gazdálkodó  szervezet  székhelyeként,
telephelyeként,  fióktelepeként  be  nem  jegyzett  ingatlan  esetében,  ide  értve  a  helyi
önkormányzat  tulajdonát  képező,  szociális  helyzet  alapján  bérbe  adott  lakást,  valamint  a
hitelszerződésből  eredő  kötelezettségeiknek  eleget  tenni  nem  tudó  természetes  személyek
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NETtv.) alapján az
állam  tulajdonát  képező,  a  NETtv.  22.  §  (1)  bekezdése  szerinti  bérlő  használatában  lévő
ingatlant is,”

Indokolás 

A kéményseprő-ipari tevékenységről  szóló törvény szerint a katasztrófavédelem a természetes
személy  tulajdonában  álló  ingatlanok  esetében  biztosítja  ingyenesen  a  kéményseprő-ipari
közszolgáltatást. A többi fogyasztó piaci alapon köteles megrendelni a kéményseprést.

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Ebből következően az állami és önkormányzati tulajdonú lakásokban élők számára a hatályos
szabályozás  nem  biztosítja  e  fontos  közszolgáltatás  ingyenességét.  Holott  a  szocális
szempontokra figyelemmel sok esetben kifejezetten indokolt  lenne e személyi  kör  egy része
számára is ingyenessé tenni a kéményseprő-ipari közszolgáltatást. A törvényjavaslat ugyan ebbe
az  irányba  tesz  lépést,  azonban  még  így  is  túlságosan  szűken  határozza  meg  az  ingyenes
közszolgáltatásra jogosultak körét.

Álláspontom szerint indokolt, hogy az önkormányzati szocális bérlakásokban élők számára is
ingyenessé váljon a kéményseprő-ipari közszolgáltatás.
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