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2023. ÉVI LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 

 

I. Hatósági árak 

 2023. évi 

nettó díj 
A közszolgáltatások igénybevételének rendje 

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.    

- vízdíj (Ft/m3) 217,8 A szolgáltató üzletszabályzata szerint. 

A 2013.07.01-től hatályos lakossági rezsicsökkentett díjak. 

www.kaviz.hu - csatornadíj (Ft/m3) 132,3 

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.    

 

- lakbér (összkomfortos, VI. övezeti) Ft/m2/hó 278,1 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet szerint. 

- távhőszolgáltatási díjak – fűtési alapdíj (Ft/légm3/hó) 21,56 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

3/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet szerint. 

- fűtési hődíj (Ft/GJ) 2.776 

- melegvíz szolg. díjak – vízfelmelegítési alapdíj 

                                       (Ft/légm3/hó) 
5,43 

- vízfelmelegítési hődíj (Ft/m3) 749 

Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.    

- 120 literes edény ürítési díja (Ft/ürítés) 284 A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, 

a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 

54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet szerint. 

A 2013.07.01-től hatályos lakossági rezsicsökkentett díjak. 
- 1.100 literes konténer ürítési díja (Ft/ürítés) 2.602 
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 2023. évi 

nettó díj 
A közszolgáltatások igénybevételének rendje 

Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft.    

- felnőtt 1-es sírhely (Ft) 26.935 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati 

rendelet szerint. 

- kaposvári lakosok kedvezménye sírhelydíjból (Ft) 14.020 

- temetői létesítmények igénybevételi díja (Ft) 36.485 

- sírásás normál (koporsós temetés esetén) (Ft) 32.370 

- elhunyt hűtése (Ft/nap) 4.235 

- hamvak szórása (Ft) 15.670 

Folyékony hulladék elszállítási és ártalmatlanítási díja 

(Kapos-Clean Kft.) 

 
 

- alapdíj (Ft) 3.016 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 

elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) 

önkormányzati rendelet szerint. 

A 2013.07.01-től hatályos lakossági rezsicsökkentett díjak. 
- mennyiségi díj munkaidőben (Ft/m3) 609 

Kaposvári Szociális Központ - Szociális Gondozási Központ   

- a Nyugdíjasházban fizetendő különszolgáltatási díj 

(Ft/fő/hó) 
9.601 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

49/1993. (XII.15.) önkormányzati rendelet szerint. 

Kaposvári Közlekedési Zrt.   

- elővételben váltott menetjegy (Ft) 236 

A szolgáltató üzletszabályzata szerint. 

www.kaposbusz.hu 

- egyvonalas bérlet (Ft) 5.669 

- összvonalas bérlet (Ft) 6.693 

- tanuló/nyugdíjas bérlet (Ft) 3.150 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kaposbusz.hu/
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II. Egyéb, önkormányzat által megállapított díjak  

 

TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2023. évi bruttó díj 

- Alapjegy (könyvkölcsönzés) (Ft/év) 3.600 

- Médiatári jegy (Ft/év) 3.900 

- Érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők  ingyenes 

 

 

RIPPL-RÓNAI VÁRMEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM 2023. évi bruttó díj 

Rippl- Rónai Villa és Látogatóközpont  

- Teljes árú jegy (Ft) 1.800 

- Kedvezményes árú jegy (Ft) 900 

- Családi jegy (Ft) 3.000 

Rippl- Rónai Múzeum (Fő. u. 10.)  

- Teljes árú jegy (Ft) 1.000 

- Kedvezményes árú jegy (Ft) 500 

- Családi jegy (Ft) 2.000 

Szentjakabi Bencés Apátság Romkertje  

- felnőtt jegy (Ft) 550 

- nyugdíjas jegy (Ft) 330 

- kaposváriak részére ingyenes 

Fekete István Látogatóközpont (Deseda)  

- teljes árú jegy (Ft) 1.000 

- kedvezményes árú jegy (Ft) 500 

- családi jegy (Ft) 2.000 

- csoportos jegy (teljes árú) (Ft) 900 

- csoportos jegy (kedvezményes) (Ft) 500 
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2023. ÉVI KÖZÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK  

(Hatósági árak) 

 

 2023. évi 

nettó díj 
A közszolgáltatások igénybevételének rendje 

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.    

- vízdíj (Ft/m3) 282 A szolgáltató üzletszabályzata szerint. 

www.kaviz.hu - csatornadíj (Ft/m3) 371 

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.    

- távhőszolgáltatási díjak – fűtési alapdíj (Ft/légm3/hó) 27,88 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

3/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet szerint. 

                                        -  fűtési hődíj (Ft/GJ) 28.456 

- melegvíz szolg. díjak – vízfelmelegítési alapdíj 

                                       (Ft/légm3/hó) 
7,03 

                                     - vízfelmelegítési hődíj (Ft/m3) 7.683 

Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.   

- 120 literes edény ürítési díja (Ft/ürítés) 497 A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, 

a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 

54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet szerint. - 1.100 literes konténer ürítési díja (Ft/ürítés) 4.359 

 

http://www.kaviz.hu/

