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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

4/1991. (II. 19.)  
önkormányzati rendelete 

 
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg 

a közüzemű csatornadíj használatáért fizetendő díjakról 
 

 

A 18/1990. (I. 30.) MT. rendelet 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Közgyűlés a 

következőket rendeli: 

 

1. §. 
 

A közüzemi víz- és csatornamű vállalat által szolgáltatott ivóvízért a Kaposvár Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjának 

és az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvíz-elvezetés, szennyvíz-

tisztítás és -kezelés díjának megállapításáról szóló 26/1994. (VI. 9.) számú rendelet 1. számú 

mellékletében megállapított, illetőleg ennek megváltozása esetén a mindenkor érvényben lévő 

ármegállapításon alapuló ivóvíz- és csatornadíjat kell fizetni.
(1)

  

 

2. §. 
 

A rendelet hatálya kiterjed Kaposvár Megyei Jogú Város illetékességi területén az ivóvíz- és 

csatornaszolgáltatás igénybevételéért az egyéb tulajdonban (kezelésben) lévő bér- és szolgálati 

lakások kezelőjének a lakások után fizetendő díjakra és átalánymennyiségekre.
(2)

  

 

3. §. 
 

A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget az alábbiak szerint kell meghatározni: 

 

(1)
(3)

  Annál a több lakásos épületnél, ahol a vízfogyasztás mérhető: a megelőző év tényleges 

fogyasztásának egy főre eső átlagát figyelembe véve lakásonként havi díjátalányt kell 

megállapítani az ott lakó személyek száma alapján. 

A tárgyévben, havonta a megállapított átalány szerint kell a számlázást végrehajtani. 

A tárgyévet követő hó 30-ig kell a megelőző év tényleges fogyasztását elszámolni a 

mellékvízmérővel nem rendelkezőknek úgy, hogy a fővízmérőn átfolyt éves 

mennyiségből le kell vonni a mellékvízmérőkön átfolyt mennyiséget és a különbözetet a 

lakók számának arányában kell a lakások között felosztani.  

 

(2) Ahol az ingatlan vízfogyasztása nem mérhető, a havi vízfelhasználást 50 m
3
/év/fő 

átalánymennyiség 1/12-ed részében kell megtéríteni.  

                                           
(1)

 Módosította a 46/1994. (XI. 14.) rendelet 1.§-a. Hatályos 1994. november 14-től. 
(2)

 Módosította a 46/1994. (XI. 14.) rendelet 2.§-a. Hatályos 1994. november 14-től. 
(3)

 Módosította a 43/1991. (XII. 10.) rendelet 1.§-a. Hatályos 1992. január 1-től. 
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4. §. 
 

A rendelet 2. §-ában foglalt lakásokban élő állampolgárok kötelesek önbevallás útján 

értesíteni a kezelőt - házkezelő szervezetek felhívására 15 napon belül - a lakásban állandó és 

ideiglenes jelleggel bejelentett személyek számáról. 

 

A lakóközösség önbevallását a kezelő szervezet a házfelügyelőnél helyezi el, aki köteles az 

érdekeltek részére a megtekintést biztosítani.
(1)

  A bejelentett lakók számában bekövetkezett 

változást a házkezelő szervhez 15 napon belül be kell jelenteni. 

 

5. §. 
 

(1) A rendelet 2. §-ában foglalt lakásokban önálló vízmérő óra felszerelésére a házkezelő 

szervezetek kötelesek lehetőséget biztosítani a bérlő részére, annak költségén. 

 

(2) A lakásonkénti mellékvízmérő órával (órákkal) rendelkezőknek a Kaposvári Vízművek 

Kft.
(2)

  olvassa le és számlázza tovább a víz- és csatornadíjat. 

 

(3) Az épület fővízmérő óráján átfolyt mennyiséget a (2) bekezdésben lévő lakások óráján 

mért mennyiséggel csökkenteni kell, és azt a Kaposvári Vízművek Kft.
(3)

 az érdekelt 

részére leszámlázza. 

 

(4) A bérlő a mellékvízmérő óra (órák) felszerelését 15 napon belül köteles bejelenteni a 

házkezelő szervnek. A házkezelő szerv intézkedik a mellékvízmérő óra (órák) 

negyedéven belüli nyilvántartásba vételéről. Nyilvántartásba vételig a térítési díj fizetése a 

3. § (1) bekezdés alapján történik. 

 

6. §. 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és rendelkezéseit visszamenőlegesen, 1991. január 

14-től kell alkalmazni. 

 

 

 

Kaposvár, 1991. február 19. 
 

 

 dr. Kéki Zoltán s. k. Szabados Péter s. k. 
 jegyző polgármester 

                                           
(1)

 Módosította a 17/1991. (VII. 3.) rendelet 1.§-a. Hatályos 1991. július 3-tól. 
(2)

 Módosította a 46/1994. (XI. 14.) rendelet 3.§-a. Hatályos 1994. november 14-től. 
(3)

 Módosította a 46/1994. (XI. 14.) rendelet 3.§-a. Hatályos 1994. november 14-től. 


