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Hatályon kívül 2013 március 1.-től.1 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

26/1994.(VI. 9.)  
önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának  

és az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvíz-elvezetés,  
szennyvíztisztítás és - kezelés díjának megállapításáról 

 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvényben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott 
ivóvíz, illetve a vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés 
díjának megállapításáról  az alábbi rendeletet alkotja:2 
 

1. §3 
 
(1) E rendelet hatálya kiterjed: 
 

a) Kaposvár közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú vízi közművekből ivóvíz- 
és csatornaszolgáltatást  igénybe vevő természetes és jogi személyekre, 
 

b)4 a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.-re (a továbbiakban: szolgáltató). 
 

(2) A szolgáltató külön jogszabályban1 meghatározott módon kezeli az e rendeletben 
meghatározott közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat. Ilyenek különösen a 
közszolgáltatást igénybe vevő személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. 
 

2. §. 
 
(1) A  közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz (továbbiakban: ivóvíz) és a közüzemi 

csatornamű (a továbbiakban: csatorna) szolgáltatásért az 1. számú mellékletben 
megállapított díjat kell fizetni. 

 
(2) Az 1. számú mellékletben megállapított díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 
 
(3)5 E rendelet 1. számú  mellékletben  megállapított  ivóvízdíj a külön jogszabályban6 

meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza. 
 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályát veszti a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott Korm. rendelet 
hatályba lépésvel azonos napon. Az 58/2013 (II.27.) Korm. rendelet hatályba lépett 2013. március 1.-én. 
2 Módosította a 23/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2004. május 1-től. 
3 Módosította a 23/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2004. május 1-től. 
4 Módosította az 58/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. október 1-től. 
1 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény. 
5 Módosította a 43/2000. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2001. január 1-től. 
6 A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995 (IV. 5.) Kormány rendelet 
2.§. 13. pontja. 
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(4) Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz felhasznált vízért. A 
tűzcsapról egyéb célra csak a szolgáltatónak történő előzetes bejelentés után, annak 
engedélyével lehet vizet vételezni. 

 
(5)1 A települési folyékony hulladéknak a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, 

elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 5/1998. (II. 10.) 
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott ártalmatlanítási díja: 
a) munkanapokon 6 óra és 18 óra között, valamint szombaton 6 óra és 16 óra között 510 

Ft/m3. 
 b) vasárnap és ünnepnapokon egész nap, munkanapokon 6 óra előtt és 18 óra után, 

 valamint szombaton 6 óra előtt és 16 óra után 870 Ft/m3. 
       A díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 
 

3. §. 
 
(1) A díj  fizetésének  alapjául  szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel, vízmérő hiányában a 

2. számú melléklet szerinti átalánnyal lehet meghatározni. 
 
(2)2 A csatornadíj  alapja  a  mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe 

bekötött ingatlanon felhasznált vízmennyiségnek a külön jogszabályban3 meghatározott 
címen csökkentett része, függetlenül  attól, hogy  annak beszerzése honnan történt. 

 
(3)4  
 
(4)5 
 
(5)6 A szolgáltató a közületi vízmérő órákat havonta, a belterületi lakossági vízmérő órákat 

kettő havonta olvassa le.  A város külterületén, zártkerti lakott ingatlanoknál a vízóra 
leolvasások évente két alkalommal – áprilisban és októberben -, a nem lakott 
ingatlanoknál évi egy alkalommal – októberben – esedékesek. A lakossági vízmérő órák 
olvasása a hónap 1-3. hetében, a közületi vízmérő órák olvasása a tárgyhónap 3-4. 
hetében történik. 

 
(6)7 A szolgáltató a tárgyhót követő első héten elkészíti a számlákat, melyeket eljuttat a 

fogyasztókhoz. A számlákban szereplő fizetési határidő minden fogyasztó esetében a 
számlakiállítástól számított 15 nap. 

 
(7)8 A fogyasztók a számla értékének kiegyenlítését csoportos beszedési megbízással, 

átutalási postautalványon, banki átutalással, vagy pénztári befizetéssel teljesíthetik. 
 

 
 

                                                           
1 Módosította a 71/2012. (XI.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. január 1-től.  
2 Módosította a 43/2000. (XI. 21.). önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2001. január 1-től. 
3 A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995 (IV. 5.) Kormány rendelet 
24.§ (4) bekezdés. 
4 Hatályon kívül helyezte a 43/2000. (XI. 21.). önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan 2001. január 1-től. 
5 Hatályon kívül helyezte a 43/2000. (XI. 21.). önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan 2001. január 1-től. 
6 Beiktatta a 6/2010. (III.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. március 1-től. 
7 Beiktatta a 6/2010. (III.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. március 1-től. 
8 Beiktatta a 6/2010. (III.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. március 1-től. 
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3/A. §.1 
 

(1) A csatorna használati díj felszámításánál május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra a 
locsolási célú felhasználás miatt a lakossági fogyasztóknál Kaposvár belterületén az adott 
időszakra jutó vízfogyasztás 10 %-kal csökkentett korrigált mennyiségét kell figyelembe 
venni. 

 
(2) A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció a szennyvízmérővel nem rendelkező 

lakossági fogyasztó által benyújtott, e rendelet 3. számú melléklete szerinti igénylőlap 
alapján történik. 

 
(3) Locsolási célú felhasználás miatti korrekció csak bekötési vízmérőre (főmérőre) 

kiszámlázott vízmennyiségre, illetve átalány vízfogyasztás elszámolása esetén e rendelet 
2. számú mellékletében meghatározott locsolási átalány vízmennyiségre adható. 

 
(4) Átalány ivóvíz fogyasztás elszámolását a 2. számú mellékletben meghatározott átalány 

locsolási célú felhasználás teljes mennyiségével korrigálni kell. 
 
(5) A locsolási célú felhasználás miatti korrekció igénylésére szolgáló, e rendelet 3. számú 

melléklete szerinti igénylőlapot a szolgáltató köteles az ügyfélszolgálati egységénél 
térítésmentesen a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. 

 
(6)2 A csatorna használati díj felszámításánál a külön jogszabályban1 meghatározott módon 
mért locsolási vízhasználatot nem kell figyelembe venni, ha az átalánykedvezményt nem 
vették igénybe. 
 

3/B.§.18 
 

(1) Az igénylést évente, a tárgyév locsolási időszakára legkésőbb március 15-ig kell 
benyújtani a szolgáltató részére. A szolgáltató köteles a benyújtott igénylést 30 napon 
belül e rendelet szerint elbírálni. 

 
(2) Elutasítás esetén, annak indokairól a szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni. 

A szolgáltató a locsolási célú vízfelhasználási korrekcióra vonatkozó igényt azon 
fogyasztóknál utasíthatja el, akinek 

 
a) locsolási célú szükséglete kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb 

alternatív - saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat - vízbeszerzési 
lehetősége van, 

b) az ingatlan növényzettel beültetett területe nem éri el a 20 m2-t, 
c) igénybejelentése a szolgáltató által lefolytatott ellenőrzés alapján valótlan adatokat 

tartalmaz, 
d) nincs érvényes szolgáltatási szerződése, 
e) az igénybejelentés időpontjában illetve a korrekciós időszakban a víziközmű 

szolgáltató tekintetében díjhátraléka van. 

                                                           
1 Beiktatta a 43/2000. (XI. 21.). önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2001. január 1-től. 
2 Beiktatta a 23/2004. (IV:30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2004. május 1-től. 
1 A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 24. § 
(4) bekezdés e.) pont. 
1 Beiktatta a 43/2000. (XI. 21.). önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2001. január 1.-től. 
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(3) A fogyasztóval történő elszámolás során a szolgáltató köteles: 
 

a) az elbírált igénylőlap adatai alapján  a locsolással összefüggő mennyiségi korrekciót a 
3/A.§.(1) bekezdés szerinti időszakról kibocsátott számlákban érvényesíteni; 

b) a korrekciót tárgyévben mindaddig érvényesíteni, ameddig a fogyasztó 
igénybejelentését vissza nem vonja, illetve az elbírálás szempontjainak teljesülésében 
változás nem áll be. 

 
(4) A szolgáltató és fogyasztó a locsolási korrekció alapját érintő feltételek változásáról 

kötelesek egymást tájékoztatni. 
 
(5) Mennyiségi korrekció locsolási tilalom időszakában nem alkalmazható. 
 
 

3/C. §1 
 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz. 
 

 4. §. 
 
Ez a rendelet 1994. július 1-jén lép hatályba. 
 
Kaposvár, 1994. június 7. 
 
 dr. Kéki Zoltán s.k. Szabados Péter s.k.
 jegyző polgármester  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Beiktatta az 58/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2009. október 1-től. 
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1. számú melléklet1  

a 26/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelethez 
 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2012. január 27-től.  
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2. számú melléklet  
a 26/1994. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez 

 
 

I. 
 

Lakó-,  üdülőingatlanok  vízfogyasztásának  figyelembevehető átalány-mennyiségei: 
 
 
1. Beépített ingatlanok (telkek): 
 
1.1. Udvari csappal 40 l/fő/nap 
 
1.2. Épületben belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal 60 l/fő/nap 
 
1.3. Mint 1. pont és 2. pont esetében, de lakáson kívüli közös víz öblítéses WC-vel 75 l/fő/nap 
 
1.4. Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 65 l/fő/nap 
 
1.5. Mint 1.és 4.pont, de épületen belüli, lakáson kívüli, közös vízöblítéses WC-vel 80 /fő/nap 
 
1.6. Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap 
 
1.7. Épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, víz öblítéses WC-vel,  
       hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap 
 
1.8. 1. és 7. pont, de hagyományos fűtésű helyett, egyedi éjszakai áramfelvételes  
       vízmelegítővel l50 l/fő/nap 
 
1.9. Mint 1. és 8. pont, de központi melegvíz ellátással illetőleg  nem korlátozott  
       fűtésű, egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap 
 
2. Házikert locsolás (az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlanterület 
    50 %-ának alapulvételével 1 l/m2/nap 
 
3. Gépkocsi mosás (tömlővel) 400 l/szgk./hó 
 
4. Állatállomány itatása számos állatonként  40 l/db/nap 
 
5. Közkifolyókból fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben lakók 
     száma szerint    
 
6. A személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házikertek esetében 

az 1-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján, évente összesen 5 hónapra 
(május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani. 
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II. 
 
Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 

 
 
1. Kórházak, szülőotthonok, betegágyanként 400 l/nap 
 
2. Kórházak, szülőotthonok mosodaüzemmel, betegágyanként 600 l/nap 
 
3. Szanatóriumok betegágyanként 200 l/nap 
 
4. Szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónként további 120 l/nap 
 
5. Szakorvosi rendelőintézetek, orvosi munkahelyenként   1.750 l/nap 
 
6. Körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként 450 l/nap 
 
7. Gyógyszertárak, munkahelyenként 80 l/nap 
 
8. Szociális otthonok, férőhelyenként 210 l/nap 
 
9. Bölcsődék, férőhelyenként  135 l/nap 
 
10. Óvodák, férőhelyenként      90 l/nap 
 
 

III. 
 

Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 
 
1. Általános és középiskolák, szakmunkásképző intézetek, tantermenként 
 
1.1. zuhanyozó nélkül 150 l/nap 
1.2. zuhanyozóval 600 l/nap 
 
2. Napközi otthon, gyermekenként 50 l/fő/nap 
 
3. Diákétterem, menza 
 
3.1. konyha nélkül, csak ételmelegítéssel, adagonként 50 l/nap 
3.2. konyha étteremmel, adagonként  120 l/nap 
 
4. Diákszálló nélkül, bentlakónként 150 l/nap 
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IV. 
 

Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 
 
1. Filmszínházak, férőhelyenként 8 l/nap 
 
2. Színházak, férőhelyenként 18 l/nap 
 
3. Kultúrházak 
 
3.1. állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként 22 l/nap 
 
3.2. időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhelyenként 15 l/nap 
 
4. Közkönyvtárak, látogatók száma szerint  10 l/fő/nap 
 
5. Múzeum, kiállítás, látogatók száma szerint   8 l/fő/nap 
 

V. 
 

Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető 
átalánymennyiségei 

 
1. Szállodák, üdülők, ágyanként 
 

1.1. egycsillagos  60 l/nap 
1.2. kétcsillagos 90 l/nap 
1.3. háromcsillagos 210 l/nap 
1.4. négycsillagos   350 l/nap 
1.5. ötcsillagos  500 l/nap 

 
2. Kemping, férőhelyenként 

2.1. egycsillagos  50 l/nap 
2.2. kétcsillagos 70 l/nap 
2.3. háromcsillagos 100 l/nap 
2.4. négycsillagos  200 l/nap 

 
3. Motel, férőhelyenként 150 l/nap 
 
4. Éttermek 

4.1. melegkonyha, étkeztetés nélkül  50 l/adag/nap 
4.2. hidegkonyha, étkeztetés nélkül 12 l/adag/nap 
4.3. étterem, konyha nélkül 75 l/adag/nap 
4.4. étterem, konyha 90 l/adag/nap 

 
5. Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégeként 4 l/nap 
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VI. 
 

Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 
 
1. Sportolók létszáma szerint 30 l/fő/nap 
 
2. Locsolás 3 l/m2/nap 
 
3. Befogadóképesség (közönség) szerint 3 l/fő/nap 
 

VII. 
 

Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető átalánymennyiségei 
 
1. Iroda, hivatal 30 l/m2/nap 
 
2. Közterületek tisztán tartása, esetenként 

2.1. burkolt közlekedési felületek locsolása  3 l/m2 
2.2. a 2.1. pont alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolás 5 l/m2 
2.3. zöld területek locsolása 3 l/m2 

 
Az ivóvíz- és csatornadíjat nem a lakossági vízhasználó  tulajdonában (kezelésében) lévő 
üdülők,  idényszállítók,  táborok, stb. vízfogyasztása után az idény  (nyitástól  zárásig) 
időtartamára kell felszámítani. 
 
Az 1/1-1/9. pont alatti vízfogyasztást az  állandó  bejelentett lakosok, az I/6. pont alattit pedig 
a férőhelyek száma szerint kell megállapítani. Az átalánymennyiségek kiszámításához 
szükséges adatokat az üzemeltető évenként egyszer  köteles a fogyasztótól bekérni. 
 
A csak időszakosan, valamint időszakonként változó  igénybevétellel használt létesítmények 
figyelembe vehető  átalányfogyasztását a II-III-IV., valamint  a  VI-VII.  csoportokban a 
fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevétel szerint kell az 
üzemeltetőnek meghatározni. 
 
A fel nem sorolt- és nem mért - vízfogyasztások  mennyiségét az üzemeltetőnek műszakilag  
megalapozott  számítással  kell meghatározni. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

402 

 

3. számú melléklet1  
a 26/1994. (VI.  9.) önkormányzati rendelethez 

 
 

FOGYASZTÓI IGÉNYBEJELENTÉS  
 

Locsolási célú ivóvíz felhasználás miatti korrekció igényléséhez 
 
Alulírott ........................................................................................................(fogyasztó neve) 
 
......................................................................................................................(fogyasztó címe) 
Kaposvár Megyei Jogú Város 26/1994. (VI. 09.) rendelete alapján igénylem a locsolási célú 
ivóvíz felhasználásomra a szennyvíz mennyiség korrekciót. 
 
Fogyasztói szám:.................................................................................................................... 
 
Bekötési (főmérő) száma: ...................................................................................................... 
 
Az ingatlan címe ( ahová a korrekció elszámolását kérem): .................................................... 
 
................................................................................................................................................ 
 
Kijelentem, locsolási célú ivóvíz-felhasználásra a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb 
alternatív vízbeszerzési lehetőséggel nem rendelkezem, a fenti ingatlan növényzettel beültetett 
alapterülete meghaladja a 20 m2-t, valamint a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságát a szolgáltató jogosult ellenőrizni. 
 
Kelt: ..............................................., .......... év ..................................... hó ............ nap 
 
       .......................................................... 
        a fogyasztó aláírása 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

A SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA 
 
Az igénybejelentésben megjelölt .............................fogyasztói számú fogyasztói hely a 
locsolási célú ivóvíz felhasználás miatti korrekció feltételeinek  
 
   Megfelel   Nem felel meg. 
 
Kelt: Kaposvár, .......... év ..................................... hó ............ nap 
 
       ....................................................... 
        szolgáltató aláírása 
 

                                                           
1 Beiktatta a 43/2000. (XI. 21.). önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2001. január 1-től. 
 


