HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Tárgy: Igazolás kiállítása.
Ügyintéző: dr. Kulcsár Kata tű. szds.
Telefonszám: 36/510-230

IGAZOLÁS
Igazolom, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a
továbbiakban: Kstv.) 2. § (10) bekezdés szerinti tevékenység megkezdése és folytatása
céljából tett bejelentése a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. tv.) 22. és 23. §
előírásainak megfelel:
Szolgáltató neve:
Szolgáltató lakcíme (szervezet esetén székhelye):
Bejelentett szolgáltatási tevékenység:
Szolgáltatási tevékenység nyilvántartási száma:

AGRIA CAMINO Kft.
3328 Egerszólát, Zöld utca 2.
kéményseprő-ipari tevékenység
K001/10/2018.

Bejelentés előterjesztésének napja:
Bejelentés időtartama:
Ellátási terület:

2022. 06. 24.
határozatlan.
Budapest közigazgatási területe, Pest
megye közigazgatási területe, Nógrád
megye közigazgatási területe

Az igazolást a Szolg. tv. 23. § (1) bekezdés a) pontja szerint adtam ki.
Hatáskörömet a Kstv. 7. § (3) bekezdése, a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek
tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a bejelentésköteles
szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról,
továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009.
(IX. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, valamint
ugyanezen rendelet 1. melléklete alapozza meg.
Tájékoztatom, hogy a Szolg. tv. 22. § (1) és (4) bekezdése, továbbá a kéményseprő-ipari
tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet szerint a
bejelentett adatokban bekövetkezett változást, vagy a tevékenység megszűnését
haladéktalanul, de 15 napon belül köteles bejelenteni a felügyeletet ellátó hatóságnak.
Tájékoztatom továbbá, hogy a Szolgtv. 27. § szerint nyilvántartásba vételéről, továbbá
hatóságom honlapján való megjelenésre intézkedtem.

Felhívom a figyelmét, hogy a Kstv. 7. § (6) bekezdése alapján a nyilvántartásba vételét
megelőzően az újonnan bejelentett ellátási területen kéményseprő-ipari tevékenységet nem
végezhet.
Kelt: Eger, elektronikus bélyegző szerint

Csontos Ambrus tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
megyei igazgató

Terjedelem:
Melléklet:
Továbbítva:
Kapják:

2 oldal
Cégkapu útján
1. Címzett Agria Camino Kft. részére 3328 Egerszólát, Zöld utca 2.
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