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Lezárva: 2001. december 31.   

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

23/1991.(XI.25.) számú rendelete 
a víz- és csatornadíjak a lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek 

bérlőire való áthárításáról 
 

 
1.§ 

 
Az önkormányzat a 18/1990.(I.31.) MT. Sz. rendelet 6.§ (2) bekezdésében biztosított 
jogkörével élve, figyelemmel a fenti rendelet 2.§ (2) bekezdés b.) pontja I. fordulatára, a 
bérlők között a díjmegtérítést – ha a bérleményben a vízfogyasztás külön-külön nem mérhető 
– az alábbiak szerint szabályozza. 
 

2.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed a város területén lévő, minden önkormányzati tulajdonban álló 
bérbeadás útján hasznosított lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre, illetőleg 
területre (továbbiakban együtt: bérlemény). 
 
 

A víz- és csatornadíj áthárításának kötelezettsége 
3.§ 

 
(1) A bérlők a közüzemi vízfogyasztásért és csatornahasználatért a bérbeadónak – a lakbéren 

(helyiségbéren) felül – díjmegtérítést köteles fizetni.  
(2) Amennyiben a bérlemény külön vízmérővel rendelkezik, akkor a díjat az így mért 

fogyasztás után kell megfizetni. 
(3) A vízdíj havi összege azokban a bérleményekben, amelyekben a vízfogyasztás nem 

mérhető: 
A vízmérő „mögötti” bérlők egymás közötti megállapodása szerint, vagy a bérlemények 
ténylegesen mért vízfogyasztásának alapulvételével – figyelembe véve a lakás 
komfortfokozatát – az egy lakásban lakó személyek száma szerint történik. 
A havonta fizetendő rész-számla összegét a bérlemény előző évi mért vízfogyasztása 1 
lakosra jutó tényleges mértéke 1/12-ed részében határozza meg. 
Amennyiben az egy vízmérő mögötti lakások komfortfokozata nem azonos, akkor az egy 
főre eső átlagfogyasztást az alábbiak szerint kell súlyozva megállapítani: 
Összkomfortos   130% 
Komfortos    110% 
Félkomfortos     60% 
Komfort nélküli és szükséglakás   40% 

(4) A megállapított előleget a tényleges fogyasztás alapján évente felül kell vizsgálni és 
amennyiben a tényleges fogyasztás és a befizetett előleg között eltérés van, a különbözetet 
a tárgyévet követő év március 31-ig a bérlőkkel rendezni kell. 

(5) Rendezendő különbözetek megállapításával egyidejűleg közölni kell az április 1-től 
tárgyévre fizetendő új havi vízdíjelőleg összegét is.  
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A bérlemények éves fogyasztásának megállapítása 
4.§ 

 
(1) A vízszolgáltató VIZMŰ VÁLLALAT havonta köteles leolvasni a vízmérőket és havonta 

megküldeni a számlákat a kezelő szervnek. 
(2) Az egyedi vízmérővel felszerelt bérleményekben a mérőket a Vízmű Vállalat köteles 

leolvasni. Az egyedi vízmérőkön mért fogyasztással a főmérőn mért fogyasztást 
csökkenteni kell.  

(3) Ha a bérlemény felújításával, karbantartásával, esetleg csőtöréssel, tűzoltással és egyéb 
különleges esetekkel összefüggő bizonyítottan többletfogyasztás merül fel, a bérlemény 
vízfogyasztásának megállapításánál ezeket a vízmennyiségeket csökkentő tényezőként 
figyelembe kell venni. Ilyen esetekben az előző évi azonos időszak vízfogyasztás 
alapulvételével kell a díjat felszámolni. 

(4) Amennyiben a bérlő rendszeresen a szokásos életvitelhez szükséges mennyiséget 
meghaladó mértékű vizet használ fel (pld. Külső megrendelésre a lakásán végez mosást 
stb.) vagy vízfogyasztással járó vállalkozási tevékenységet folytat, köteles almérőt 
felszereltetni. 

(5) A bérbeadó – kezelő – (házfelügyelő) a havonta beérkező számlák alapján épületenként 
folyamatosan nyilvántartást köteles vezetni, ami alapján év végén megállapítja a bérlőket 
terhelő összeget, és ebből az épületben lakó személyek számának éves átlaga alapján 
számítja ki az egy főre eső tényleges fogyasztást és a lakásonként fizetendő díjat.  

 
Az egy főre jutó vízfelhasználás megállapítása 

5.§ 
 
(1) A bérbeadó – házfelügyelő – nyilvántartást köteles vezetni az épületben lakó személyekről 

lakásonként. A nyilvántartásnak havi bontásban tartalmaznia kell a lakásban lakó 
személyek számát, melyet havonta a lakbérelszámolási nyomtatványon is fel kell tüntetni.  

(2) A lakónyilvántartás felfektetésekor a vízdíj megállapítása alapjául szolgáló személyek 
számát – lakónyilvántartó könyv hiányában – a főbérlő felelős nyilatkozata alapján kell 
beírni. A lakóbizottságok részére az ellenőrzési és adatszolgáltatási lehetőséget a bérbeadó 
külön megbízás alapján biztosítja.  

(3) A lakásban lakók számát a vízdíj kiszámításánál: 
1 fő esetén  1 fővel 
2 fő esetén  1,9 fővel 
3 fő esetén  2,8 fővel 
4 fő esetén  3,5 fővel 
5 fő esetén  4,1 fővel 
6 fő esetén  4,6 fővel 
7 fő esetén  5,1 fővel és minden további ott lakó személy után 0,5 fővel kell 
figyelembe venni.  

 
A lakásban lakók számának változása 

6.§ 
 
(1) A lakásban lakók számának változását a bérlőnek a bérbeadónál haladéktalanul be kell 

jelenteni: 
- a születést, elhalálozást, 
- korábban máshol lakó családtag végleges vagy tartós (pld. ápolás, szünidő 

stb.) beköltözését, 
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- tanulmányok, katonaság, kórház, szabadságvesztés miatti távollét, 
- lakásbérleti jogviszony szüneteltetését.  

(2) A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a bérbeadó jogosult a be nem jelentett, 
huzamosan tartózkodó személyeket nyilvántartásba venni. Erről a főbérlőt kötelesek 
írásban tájékoztatni. 

 
7.§ 

 
(1) A bázistól lényegesen eltérő felhasználás észlelése esetén a bérbeadó eltérhet a 

megállapított havi rész-számla mértékétől, ha az érintett bérlővel a felhasználást, illetve az 
eltérés okait tisztázták.  

(2) Egyedi lakásban felszerelt vízmérő által mért fogyasztás csak abban az esetben 
számolható el, ha:  

- Ahhoz a bérbeadó előzetesen írásban hozzájárult, 
- Az ólomzár és a vízmérő sértetlen állapotban van. 

A bérbeadó az egyedi vízmérő felszerelésének engedélyét nem tagadhatja meg. 
(3) A korábban egyedül élő, elhalt bérlő lakása után hozzátartozója a lakás leadásáig köteles 

az egy főre eső havi vízdíjat megfizetni.  
(4) A bérleti jogviszony évközben történő megszűnése esetén a bérbeadó köteles a bérlővel 

elszámolni. 
(5) Az 1992. évi víz- és csatornadíjak utólagos év végi elszámolását az e rendeletben 

foglaltak szerint kell elvégezni, a már norma alapján befizetett rész-számla 
figyelembevételével. 

 
8.§ 

 
(1) 1Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki: 

a) Az ingatlan kezelőjének – a jelen rendelet 4.§ (4) bekezdésében foglaltakon 
alapuló – a vízmérő felszerelésére vonatkozó felhívásnak az intézkedés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül nem tesz eleget, 

b) Az e rendelet 6.§ (1) bekezdésében meghatározott bejelentési 
kötelezettségének 15 napon belül nem tsz eleget. 

(2) A szabálysértési eljárás lefolytatására a Polgármesteri Hivatal jogosult. 
 

9.§ 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1992. január 1-től kell alkalmazni. 
 
Nagykanizsa, 1991. november 25. 
 
 
 
 Dr. Henczi Edit s.k.     Dr. Kereskai István s.k. 
           jegyző              polgármester 
 
 
A kihirdetés napja: 1991. november 25. 
 

                                                 
1 Módosította: 17/2000.(IV.26.) önk. rend. 5.§ Hatályos: 2000.IV.26. 


