
Budapest Józsefváľosi onkoľm ány zat
Képvĺs elő. testtilet e számár a

Tĺsztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testület f007. ápľilisában megalkotta a f3/f007. (IV. 25.) sz. önk. ľendeletet
(továbbiakban Rendelet) a lakások és nem lakás célú helyiségek víz- és csatomahasználati
díjának bérlőkre történő álthárításáről, majd azt a212008. (I.21.) számű, és a2I/2009. (V.08.)
számű ĺjk. ľendelettel módosította.

A rendelet hatályba lépése óta eltelt hat év tapaszta|atai a|apján elmondható, hogy a 100 vo-ban
onkoľmányzatĺ tliajđonban lévő épületekben a fővízméľők rendszeľes, havi leolvasásával,
vezetékĺendszeľek vizsgá|atával pontosabban meghatározhatő a béflők{hasztá|ók által fel nem
haszná|t vízmennyiség, amelyre azonban a ľendelet nem tartalmaz megfelelő szabá|yozást a
csökkentés tekintetében. Tcibb bízoĺlýa|ansá'gitényező nem ktiszöbolhető ki maľadéktalanul.
E'zek az év közbeni bérlővźitozások (új kiutalás, béľlő csere, hagyatékos lakás, épületbontás,
épület felrijítás miatti átmeneti kiköltozések, épület elidegenítés, társasházzá a|fuu|ás), az
ĺinkényes beköltözők őita|, illetve a szabá|ytalaĺ vízvéte|ezésekkel elfogyasztott, de
megbecsülhetetlen vízmerľryiség' és az épületek hátlőzatának műszaki állapota miatti problémrák.
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Előteľjesztő: Egry Attila alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2oI3 . június 5. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat tulajdonában áltó lakások és nem
lakás céIjára szo|gá|ő helyiségek víz. és csatornahasználati díjának bérlőkľe töľténő
áthátításáről szóló 2312007 . (IV.25.) sz. ľendelet módosítására.

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazatttĺbbség
szükséges.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eméĺyezi x
Humánszolgáltatási Bizottság v é|emény ezi

Határozati jav as|at a bizotts ág számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az eloterjesztés
megtárgyalását.



Az önkormányzati tulajdonú épületekben avízháIózat e|oregedett, a rejtett (földalatti vezetékek
esetén: pincében, udvaron, kapualjban) csőtoľéseket, csőrepedéseket nehéz időben felfedezni,
kivizsgálni. Az esetek többségében a főmérő leolvasása után csak az e|fo|yt víz menrĺyiségéből
következtethető ki, hogy valahol a földben csőtorés/csőrepedés van a vízvezetékháIőzaton, vagy
a befa|azott lakásokban. Természetesen, ha tű|zott vízelfolyás tapasztalhatő egy épületben,
azonnal jelentjtik az Épkar Zrt-nek, hogy sztintessék meg a hibát. Azonban igen jelentős
mennyiségí víz elfolyhat' mivel ilyen esetekben akár hetekbe, hónapokba is beletelhet a hiba
észlelése, így annak e|hárítása. Ennek ellenére újra megismétlődhet a csőtörés/csőrepedés
ugyanazon ahálőzaton. A felújított épületeknél törekszünk arra, hogy ne legyenek rejtett (föld
alatt szerelt) víznyomó alapvezetékek aZ épületekben. A vízelfolyás igen kciltséges az
onkormányzat számára, mivel az épiť.let víz- és csatornadíj számláját meg kell fizetni a
Szolgáltató részéte, továbbá az épületekben és kömyezetébenjelentős káľokat okozhat. Azonban
az onkormźnyzatĺ épületek vízhá"|ózatának elavultsága miatti költségek nem háríthatók át teljes
méľtékben a lakosságra, mivel az önhibájukon kívüli.

Az utóbbi 6 évben a lakossági vízőra felszeľelések szálma jelentősen megnovekedett, 2oI2' év
eleje óta _ az onkormányzat finaĺszírozásában _ a Kisfalu Kft. a szociális lakbérii lakások
béľlőinek szereltetett, illetve folyamatosan szereltet be vízőrákat. Mivel az épületekben egyre
több a vízőrás lakás, a vízóra nélktili lakások száma folyamatosan csökken, ezért az épi|et
vízótá*a| nem mérhető fogyasztása a kevés, vízőráxa| nem rendelkezó bér|oľe teľhelődLk, víz _
csatomadíj fizetési kotelezettségĺđk ezéĺt esetenként aľánýalanul megnő. Vannak viszont olyan
önkormányzati tulajdonú épületek is, ahol felújítás ktjvetkeztében, vagy a fő vízmérő
meghibásodása miatt irľeálisan alacsony vízfogyasztás mutatható ki, és az osztandó fel a
vízőtáva|nemrendelkezóbér|okhaszná|őkf e|é.

A rendelet szerint minden év június 30-ig megtöľténik az cinkormányzati épületekĺe az e|őző év
elszámolása. az alábbiak szeľint:
Az éves vízfogyasztás alapján minden épületben képzodik avízőrá,va| nem mérhető lakásokľa és
helyiségekĺe egy l mf-rc esó szorző, amely a bérlemény alapterületével megszorozva, adja a
bérleményre vetített vízmenĺlyiséget m3-beĺ. Ezt a vízmenrlyiséget a Fővárosi Közgyíĺlés által
rendeletben szabáiyozott, mindenkoľ hatályos egységárral megszoÍozva képződik a
bér|ok/használók á|ta|, július 1-tő1 a kcjvetkező évben havonta Íizetendó víz- és
cs atomaha sznáIati díj áta|ány o s s ze ge.
Az éves vízelszámolás alapján képezünk egy kerületi átlagszorzőt, amely viszonylag jól
megmutatja a vízőrával nem rendelkező bérleményekľe ľeálisan számítható és alkalmazhatő
vízmennyiséget. Ezen számítások egyértelmúen kimutatjak, hogy a O,f-néI alacsonyabb
épi|etszorzók ineálisan alacsonyak, míg a 0,8-nál magasabb épületszorzók iľreálisan magasak.
Például egy fom2-es vízőra nélküli lakás esetén, a 0,2-es épu|etszotzóval számolva a fizetendő
víz _ csatoľnadíj havonta: bruttó 2.670-FtIhő (f0m2 * 667,4FtJm3 E 0,2), míg a 0,8-as
épu|etszorzőval számolva: bľuttó 10.678-Ft/hő (20m2 * 667,4-FtJm3 x 0,8). Indokolt tehátt az
irľeálisan alacsony és iľreálisan magas szorzóva| számolandő víz-csatomahaszná|ati díjak más
módon tĺirténő meghatáľozása, a bérlok fizetési kötelezettségének át|aghoz torténő igazítása.

Jól tükľcjzi a Ioo vo-ban önkormányzati t|Jlajđonú épületek vízfogyasztásával kapcsolatos
problémrákat az, hogy amíg a rendelet megalkotása őta eltelt hat évben a tźrsasházakban a
vízóráva| nem méľheto, egy mL-re eső kerĹileti át|agszorző 0,24 és 0,f7 között alakult, aďdig ez
az adat önkoľmányzati tulajdonú épületekben 0,6 és 0,66 közĺjtt alakult.

Fentiekľe tekintettel a đíjáttaIány megá||apítása nem hoz ľeális értékeket, avízőrávaI nem mérhető
fogyasztás szétosztandő vízmenrtyisége _ a rendeletben meghatározott csökkentésekkel egyutt _
sem csokken a vízvezetékhá|őzat leromlott állapota, illetve a vízőrás lakások béľlőinek esetleges
szabá'|7ĺta|an vízvéteIezése miatt (amit nagyon nehéz kiszűrni, illetve feldeľítés esetén
megbecstilni).

A felsorolt problémĺák miatt ĺéhálny önkormányzati épületnél (ez mostanĺa kb. 20 épületľe
szúkült) irreálisan magas havi vízátalany kerül megáI|apításra és kiszám|ázálsra a vízórával nem
méľhető lakásokra és helyiségekľe, amely a lakosság körében minden évben igen nagy



elégedetlenséget vált ki. Nem tartják jogosnak, hogy az épületek vízháIózatának elöregedett
állapota, illetve a vízőrás lakások szabá|3ĺta|an vízvéte|ezése miatt nekik kelljen megfizetni az
iľreális díjat. Nem beszélve arľól, hogy a keľület lakosságának szociális helyzetét tekintve szinte
képtelenek is a rendkívül magas díjáta|myt" megfizetni, amely sok esetben a lakbéľ összegének
többszöröse. Éppen azok a családok nem tudnak vízórát beszereltetni (és így a ténylegesen
elfogyasztott, mért vízmennyiséget fizetni), akik nehéz anyagi körülmények kĺjzott élnek, de
szociális lakbérre, így jelenleg a vízóta ingyenes beszerelésére esetleg éppen a magas
vízátalányból adódó tartozásuk miatt nem jogosultak. A víz- és csatornahaszná|ati díjáta|anyt
nęm fiz,ętőkkęl szemheni hírósági eljáľás is hizonýa|an, |ez,álrt eljárások még nem mtltatnak
iráĺrý a bírósági gyakorlat tekintetében, de a folyamatban lévő peľek tendenciája a|apján
megállapítható, hogy váľhatóan az onkormányzat pervesztességére kerül majd soľ. Sok olyan
eset volt az e|műIt években, ahol végľe sikerült a bérlőknek a vízőrát beszereltetni, abér|ók azt
kéľik, hogy az egy óves ténylegesen mért vízfogyasztásukból számított havi átlagfogyasztás, és a
véleménytik szeľint jogtalanul kiszámlázott á'ta|ány közotti külcinbözetet visszamenőleg íľjuk
jóvá, és fizessĺik vissza részükľe.

A javasolt rendeletmódosítás pénzugyi hatását felelősen megbecsülni nem lehet, azonban
figyelembe kell venni, hogy az tnkormányzatnak az épu|et víz- és csatomadíj szám|áját
mindenképpen eddig is meg kellett, és ęzutőtn is meg kell fizetni a Szo|gá|tató részére. A
bér|ők{használók tészére kiszám|ázott, irľeálisan magas összegri đíjáta|ány Afá-ját is be kell
fizetni a költségvetésbe, azonban az a |egtobb esetben _ a lakoss á,g nehéz anyagi he|yzetére
tekintettel _ bevételt nem keletkeztet, csak a kintlévőséget növeli, és családokat lehetetlenít el,
felmondási okot képez. Amennyiben az elavult vízháIőzatú' önkormányzati épi|etekben nem
kerülne teljes egészében áthárításta az épület vízórá,va| nem mérhető vízfogyasztása a vízőráva|
nem ľende|kezó bérleményekľe, úgy a reális összegben kiszám|ázott víz-csatomahasználati
díjáta|ány egyrészt kevesebb Ápa. befizetési kĺitelezettséget, másrészt bevétel-növekedést
eredményezhet az onkormányzat számá'ta, illetve nem ncivekedne tovább a lakosságtartozása.

Az épületek vízháiőzatźlnak műszaki állapota és egyéb befolyásoló téĺyezók ismeretében az
alábbi pontban javasoljuk a Rendelet módosítását:

alapterületekĺe képződĺitt 0,2-né1 alacsonyabb, illetve 0,8-nál magasabb, egy m2-ľe eső
épuletszorzók helyett kertiljön a|kalmazásta aZ éves elszámolást követoen megállapított
önkormányzati épületek kerületi átlagszotzőja.

A Rendelet 3. $ (3) bekezdésében pontosításra kertilt, hogy milyen módon kerül megállapításra a
közös haszĺáiatú' WC helyiséget használó lakások és nem lakáscélú helyiségek vízőrával
rendelkező bérloi tészéte a közös hasznźiatlj' WC helyiségre vonatkozó víz_csatomahasználati
díj.

A Kisfalu Kft. javaslata alapjáln elkészített rendeletmódosítását jelen előteľjesztésem mellékletét
kép ezi, amel yn ek az alább i r és zeít j av as o lj uk módo s ítani :

1.$ (1) Szükségess é vá|t az onkormányzatnevének pontosítása.

A 2. $ (1) bekezdésében szükséges a Kisfalu Kft. szövegľész módosítása onkoľmányzat
elnevezésre mivel a felek jogviszonyában az onkormányzat szercpel a bérbeadói oldalon , az álta|
megbízott szetv ezet megj elöl és e rendel eti s zinten irľeleváns.

A 2. $ (1) bekezdésének tagolása nem felet me1 aZ előírásoknak, így azon belül kialakításra
kertilt e1y Q) és (3) bekezdés. A (2) bekezdés tafia|mazza a korrigált vízf'ogyasztást, ahol a
rendeleti hivatkozás módosítása vált sztikségessé. A (3) bekezdésben pedig az e|nevezések
egységesítése érdekében a bérbeadó elnevezést pontosítottuk onkotmáĺyzatra.

A 2. $ (2) bekezđés az új bekezdésszámok bevezetés miatt (4) bekezdésre módosult és annak a)

és b) pontjaiban a hivatkozások és a mondatszerkesztési hibak javítása tortént. A 2. $ (4)

bekezdése kiegészült egy c) ponttal, amely az átlagostól eltéro vízfogyasztás konigálásáľa és

elszámolásáratarta|maz szabá|yokat. 
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A 3. $ (1) bekezdésében mondatszeľkesztési hibát javítottunk, a (3) bekezdésben a szovegrész
kiegészült azzaI,hogy l)Uvo-ban önkormányzatí tulajdonú épületekre a|ka|mazható a hivatkozott
rendelkezés, valamint a Kisfalu Kft. szövegrész módosítása onkormányzat vagy megbízottja
elnevezésľe.

A 4. $ (2)bekezđése hatályon kívül helyezve.

Az 5. $ (1) bekezdésében sztikséges Kisfalu Kft. szövegrész módosítása onkormányzat áital
megbízott szetvezet elnevezésre mivel a felek jogviszonyálban az onkoľmanyzat szerepel a
bérbeadói oldalon, az áItaI megbízott szeÍvezet megjelcilése rendeleti szinten iľreleváns.

A 6. $-anak módosításában a jogszabályi hivatkozásokat pontosítottuk.

A 7. $ hatá|yát veszti.

A 8. $ a hatályba |éptető ľendelkezés értelmezo rendelkezésekĺe módosul, mivel néhány fogalom
meghatározása alapvetően sztikséges a ľendelet értelme zéséhez.

A T. Képviselő testület hatásköre az a|őbbiakon alapul: a Magyaľország helyi tlnkotmányzatirőI
szőIő f0I1. évi CLXXXIX. tv. 13. $. 9. pontájban foglalt feladatköľében eljáľva, az Alaptorvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontja valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamiĺt az
elidegenítéstikre vonatkozó egyes szabályokľő| szőIő 1'993. évi LXXvru. töľvény 35. $ (2)
bekezdéséb en kapott felhatalma zás a|apján alkot ľendeletet.

A Magyaľországhelyi onkormányzatairól szóló }OII' évi CLXXXIX.. torvény (Mötv.) 107. š-a
szerint a helyi önkormányzatot - töľvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a
jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A
tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselo-testület ľendelkezik. A Képviselő-testület
hatáskörét a Mötv. 107. $-a, valamint Budapest Józsefvárosi onkormáĺyzat vagyonáról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szőIő 66/f0I2. (XII. 13.) szźtmú' rendelet
(Vagyonĺendelet) 16. $. a) ab) pontja rendezi.

Fent leírtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt ľendeletmódosítás elfogadását.

Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: 2oI3.június 5.

Budapest, 2013 .május f3 .

ą/,/
ľgry Attĺla

alpolgáľmester

Tĺiľvén ye s s é gi el|enŕĺr zés :

Rimán Edina
jegyző

nevépen és megbízálsából :

l ĺ\n Iłď \wýpe
Dľ. Méśzáľ Erika

aljegyz(5
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ĺ.. számű melléklet: A BudapestJőzsefvátosi onkormányzat tulajdonában áÄIó lakások és
nem lakás céIjára szolgáIő helyiségek víz- és csatoľnahasznźtlati díjának bérlokľe torténő
áthá,'rításőtő| szó|ó 23/2007 ' (Iv .25.) sz. rendelet módosítása
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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi onkorm ányzat Képvise|ő-testĺiletének

. . ...l20I3. (. . ..) iinko rmány zati ľendelete

a lakások és nem lakás céljáľa szolgáló helyĺségek víz. és csatoľnahaszná|ati díjának
bérlőkľe töľtén ő áúhárításálról szóló

23 12007 .(Iv .25.) önkoľmányzati rendelet módosításáľó|

Budapest Főváros VIII' kerület Jőzsefvárosi Ônkormáĺyzat Képviselő-testülete aMagyarország
helyi önkormányzatirő| szó|ó 20II. évi CLXXXIX. tv. 13. $. 9. pontájban foglalt feladatkörében
eljĺáľva, az Alaptöľvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja valamint a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükĺe vonatkozó egyes szabályokĺól szóló 1993. évl LXXVIIL törvény 35.

$ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás a|apján a következő rendeletet alkotja:

1.$ A Budapest Józsefváľosi onkormányzat a lakások és nem lakás céljára szolgźiő helyiségek
víz- és csatornahaszná|ati díjának béľlőkľe történő áthárításárő| szőIő 23/2007.(Iv '25')
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. $ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,1.$ (1) A ľendelet hatźiya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - minden a Budapest
Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában áitő béľbeadás ítján hasznosított lakásľa és nem
lakás céljára szo|gáIő helyiségľe, illetőleg területre (a továbbiakban együtt béľlemény) kiteľjed.''

2. $ A Rendelet 2.$ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.$ (1) Azokban a bérleményekben, ahol a vízfogyasztás külön-kĺilön nem mérhető, aközĺjzemi
víz- é,s csatornahasznáiati díjtérítés havi összegét az ingatlanon, illetve az é.piletben kialakított
mérőhelyenként kell megállapítani. Az adott évre vonatkozó fogyasztást az Onkoľmányzat á'|ta|

épületenként leolvasott fogyasztás vagy a tátrsasházak 2. $. (4) b) szerinti adatszolgáltatása
alapj á,n kel l me ghat źr o zni.

(2) A víz. és csatoľnahasználatĺ díjtérítés meghatározásakor az épületek központi mérőin
méľt fogyasztásból levonásľa kerülnek az a|ábbi tételek (korrigált vízfogyasztás):

- a mellékvízmérókön mért fogyasztás,

- csőtĺjrés során elfolý vízmennyiség,

- önkényes lakás- és helyiséghasználók által elfogyasztott vízmermyiség,

- a nem lakáshoz tartoző egyéb bérlői vízfelhasználás, amelynek elszámolására (mint
pl.: gépkocsimosás, kertlocsolás, stb.) a Budapest Főváľos Kłizgyűlésének víz és
csatoľnahasználati díjáról szóló mindenkoľ hatályos rendeletében biztosított és

igénybevett általányok és normák az irányadők.

- aZ épületben végzett felújítási munkák során felhaszná|ásra kertilt vízmennyiség.
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(3) A bérlők a kozuzemi vízfogyasztásért és csatornahasznáiatélt az Onkormányzatnak- a
1 akb éren (hel yi s é gb éľen) felül díjme gtéríté s t köteles ek f izetni.

3. $ A Rendelet 2. E Q) bekezdése (4)-es soľszámú bekezdésre vá|toz1k, valamint armak a) és b)
pontja az a|ábbiak szerint módosul, illetve kiegészül a c) ponttal:

(4) 
^ 

díjmegtétítés havi összege azokban a bérleményekben, amelyekben a vízfogyasztás nem
mérhető:

a) 100 vo-ig oĺ:lkormányzati tulajdonú épületekben lévő lakás és nem |akás céIjára szoIgźtlő
helyiségek esetében az e|oző évi, a 2. $ (1) bekezdés szerint konigált vízfogyasztásnak - a

béľlemények vízőrával nem rende|kezó összes alapterületét figyelembe véve _ aZ adott
ĺinkormányzati tulajdonú béľlemény alapterületére eső aľányos része, valamint a Budapest
Főváros Közgyűlésének víz és csatoľnahasználatĺ díjáľól szćilő mĺndenkoľ hatályos
ľendeletében megállapított, víz- és csatomadíj ÁFÁ-val ncivelt szorzatának egy tizenketted
tésze. A Budapest Főváľos Közgyűlésének rendeletben megállapított víz- és csatomadíj
méĺtéke minden év január I-jétől a|kalmazásra keľül a bérlők számlájában. A felhaszná|t víz
mennyĺségének elszámolása az e|őző évĺ tényleges vízfogyasztás alapján töľténik mĺnden év
júnĺus 30. napjáig) s az elszámolás alapján egy évľe előľe megállapításľa keľiil a következő
évben fizetendő víz.csatoľnahasználati díjátalány, amelyet a béľlőknek július l..től kell
téľíteni a számla szeľint.

b) A vegyes tulajdonű tfusasházakban lévő önkoľmányzati lakás és nem lakás cé|jára szolgáůő
helyiségek víz- és csatornahasznáiati díja megegyezik a közgyűlés áIta| a tźtrgyévi
költségvetésében elfogadott kozös költségben elkülönített víz- és csatomahasznáiati díj
tulajdonhányad szerinti lakásra jutó osszegével. A következő év víz- és csatornahaszĺźlati díj
vá]tozás időpontja akozgyulés által elfogadott közös költség vá'|tozás időpontja. Ha a társasház
közgyűlése hatátozatot hoz a lakásonkénti tényleges koltségelszámolásra, amely hatátrozatban
dĺjnt hátralékbefizetéséľől vagy túlfizetés visszafizetéséről, abban az esetben az onkoľmá,nyzat a
ház központĺ méľőjén leolvasott tényIeges fogyasztás alapján _ a kozgyulés dontésének
megfelelő méľtékben elszámol a béľlőkkel. Az Onkormányzat kcjteles az érintett társasházaktól
adatot bekérni az épi|et egészére vonatkozó _ valamint ermek a|apján egyes tulajdonhányadra
megállapított éves leszőlm|ázott és kifizetett víz- és csatornahasznáiati díjrő|, valamint atársasház
éves költségvetésében elfogadott víz- és csatornahaszná|ati díj összegéľől és hatálybaléptetésének
időpontjáról. Amennyiben a tfusasház a bekért adatszolgáltatást nem teljesíti, az onkormáĺyzat
az előzo év adata a|apjáĺ aZ egyes tulajdonhányadokľa megállapított víz- és csatornahaszĺáIati
díjatfizeti atátsasháznak, s ezt hatőtrozza meg a bérIő fe|é.

c) A' viz_csatoľnahasználati díj kiszámítása az iľľeálisan alacsony és iľľeálisan magas
vízfogyasztás esetén úgy történĺk' hogy amennyiben a béľleményeket magában foglaló
épület szorzőszálma alacsonyabb 0,2 éľtéknél' illetve magasabb 0,8 éľtéknél, rigy az
összesített elszámolás alapján kialakított keriiletĺ át|agszorzót kelt alka|mazni adott épület
esetén.

4. $ A Rendelet 3. $ (1) és (2) bekezdése valamint a (3) bekezdése az alábbiak szeľint módosul:

t4



3. $ (1) Az onkormáĺyzat tulajdonában á1ló béľlemény béflője a víz- és csatoľnahasznáiati díjat
vízőra hiźnyában az az onkormányzat részére fizeti meg a 2.š () bekezdésében foglaltak
szerint a lakásra és nem lakás céljára szo|gáÄő helyiségre fizeteĺdó béľleti díj megfizetésével
egyidejtĺleg. Avízőrával rendelkezó |akás és nem lakás céljára szo|gáIő helyiség esetén annak
bérlője a víz. és csatoľnahasználati díjat a közmű szolrgá,/rtatő részére fizeti meg.

A (2) bekezdésben a jogszabá|yi hivatkozás 2. $ (4)bekezdé,sre változik.

(3) A közös haszná|atú' WC helyiséget használó lakások és nem lakás célri helyiségek vízőráva|
rendelkező bérlői, a 1007o.ban önkoľmányzati tulajdonú épületek esetén az
Onkormányzatta| vagy megbízottjáxa|kötött megállapodás alapján 3 m3, vagy társasházakná|
a közös képviselő és az onkormányzat illetve megbízottjának megállapodása a|apján
meghatározottvízfogyasztásnak megfelelő víz- és csatornahaszná|ati díjat kotelesek megfizetni.

5. $ A Rendelet 4. $ (2) bekezdése hatáIyát veszti.

6. $ A Rendelet 5. s (1) bekezdése az a|átbbiak szerint módosul:

5. $ (1) Az egyes bérlemények után fizetendó đíj megtérítés összegét e rendelet f. $. (4)

bekezdése alapján az Onkoľmányzat által megbízott szervezet źi|apítja meg és szám|ában
közli a béľlőkkel.

7. $ A Rendelet 6. $.a az a|átbbiak szerint módosul:

A bérlő a díjmegtérítést a lakbénel (helyiségbérrel) egy időben köteles az onkormányzat tészére
megfizetni. E kĺitelezettség nem teljesítése esetén a Ptk. valamint a lakások és helyÍségek
béľletéľe, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokró| szőIő 1993. évi
LxxvIII. töľvénynek a bérleti szeruódés felmondására vonatkozó ľendelkezéseit kell
alkalmazni.

8. $ A Rendelet 7. $ -a hatá|yát veszti.

9. $ A Rendelet 8. $-a az a|áłbbi érte|mező ľendelkezésekre módosul:

8. $ E rendelet a|ka|mazásátbaĺ:

I.kiizponti mérő: Az épiilet egészének ví4fogyasztósót mérő központifővízméro

2. mellékvízmérő: A lakds és nem lakás bérleményekben felszerelt mellékvízmérĘ amelyekre a
bérlok Mellékmérős díjmegosztúsi szerződést kijtnek kiizvetleniil a Szolgáltatóval, s amelyek
fo gy a s ztá s a lev o n ó sra k e r iil az é p tile t főm é r őj é n e k fo gy a sztá s áb ó I.
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3. Epiilet szorzószám: az előző évi ví4fogyasztdst korrigőlva a vízórás lakások és helyiségek
ví4fogyasztá.sával, valannint ű,2. s Q) bekezdésében foglalt csökkentő tételekkel, mególlapításra
keriil a vízóra nélkiili lakások és helyiségek éves fogyasztósa. Ez az érték felnsztásra kertil a
teljes vízóra nélkiili alapteriilettel, illetve a hónapok szá.tnával, s az így megáIlapított érték adja
az adott épiiletre vonatkozó szorzószámot. Ezt az értéket a bérlemény alapteriiletével, illetve
Budapest Fővúros KözgyíÍlésének víz és csatornahasznúIatí díjdróI szóló míndenkor hatáIyos
rendeletében szabályozott, mindenkor hatá,lyos egységárral megszorozva, képződik a
bérlők/haszná,lók által, minden év július L-től a kiivetkező évben havonta fr'zetendő víz- ,és

c satornahasználatí díj á,tahrt.ny ti sszege.

4. keriileti átlagszorzó: Az éves vízelszámolńst ktivetően, valamennyí önkormányzati tulajdonú
épiilet szorzó számaínak đ'tlagđból képzett átlagszorzó.

5. irreálisan aln,csony ví4fogyasztá,s: A bérlemények vízórával nem mérhető alapteriiletére
számított ép iilet szorzó sruźma aln,c sony abb 0,2 értéknéI.

6. irreálísan magas ví4fogyasztős: A bérlemények vízórdval nem mérhető alapterületére
szá,mított épület szorzószóma magasabb 0,8 értéknél.

10. $ E rendelet z)I3.június 10. napján léphatá|yba.

11. Š E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Riman Edina

jegyzo

dľ. Kocsis Máté

polgármester
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I,

INDOKOLAS

Altalános Índokolás

A szakmai tapasztalatok alapján avíz-csatornahasználati díjátalány megállapítása nem hoz reális
értékeket, a vízőtával nem mérhető fogyasztás szétosztandó vízmerľryisége néhány
önkormányzati épi|etnél irreálisan alacsony, illetve irľeálisan magas bavi vízáta|ány került
megá'Llapításra és kiszám|ázźtsľa, a vízótáva| nem mérhető bérleményekre, azonban a leromlott
mrĺszaki állapotú vízháIőzat hibáiból adódó tlílfogyasztás nem háríthatő át teljes mértékben a
lakosságra. Ezért vált szükségessé a rendelet módosítása.

Rész|etes ĺndokolás

1 .$ ( 1) Szükségess é vá|t az onkorm ányzat nevének pontosítása.

A f. $ (1) bekezdésében szfüséges a Kisfalu Kft. szövegrész módosítása onkormányzat
elnevezésre mivel a felek jogviszonyálban az onkormányzat szerepel a bérbeadói oldalon , az őita|
megb ízott szeÍv ezet megj elölés e rendeleti s zinten irrelev áns.

A 2. $ (1) bekezdésének tagolása nem felet meg aZ előírásoknak, így azon belül kialakításra
került egy (2) és (3) bekezdés. A (2) bekezdés tarta|mazza a korrigált vízfogyasztást' ahol a
rendeleti hivatkozás módosítása vált szükségessé. A (3) bekezdésben pedig az elnevezések
egységesítése éľdekében a béľbeadó elnevezést pontosítottuk onkormányzatra.

A 2. $ (2) bekezdés az űj bekezdésszámok bevezetés miatt (4) bekezdésre módosult és annak a)
és b) pontjaiban a hivatkozások és a mondatszeľkesztési hibák javítása töľtént. A 2. $ (4)
bekezdése kiegésziilt egy c) ponttal, amely az átlagostól eltérő vízfogyasztás koľrigá|ására és
el s zámo l ás fu a tarta|maz s zab á|y okat.

A 3. $ (1) bekezdésében mondatszerkesztési hibát javítottunk, a (3) bekezdésben a szövegrész
kiegészült azzal,hogy l))vo-ban onkormźtnyzati tulajdonú épületekľe alkalmazható a hivatkozott
rendelkezés, valamint a Kisfalu Kft. szĺĺvegrész módosítása onkormányzat vagy megbízottja
elnevezésre.

A 4. $ (Z)bekezđése hatályon kívül he|yezve.

Az 5. $ (1) bekezdésében sztikséges Kisfalu Kft. szövegľész módosítása onkormanyzat á|ta|
megbízott szervezet elnevezésre mivel a felek jogviszonyőlbaĺ az onkormányzat szerepe| a
bérbeadói oldalon, az áIta| megbízott szervezet megjelölése rendeleti szinten irreleváns.

A 6. $-anak módosításában a jogszabályi hivatkozásokat pontosítottuk.

A 7. $ hatá|yát veszti.

A 8. $ ahatá|yba léptető ręndelkezés értelmező rende|kezésekĺe módosul, mivel néhány fogalom
me ghatáro zás a a|apv ető en s ztik s é ge s a rendelet értelmezés éhez.
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2312007. (IV.25.) Budapest Főváľos VIII.
keľület

Józsefvárosi Onkoľmá nv zati rendelet

a lakások és nem lakás céljáľa szolgáló
helyiségek víz- és csatoľnahasználati díjának

bérlőkľe tiiľténő áthárításár ôi

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokľól
szó|ó. többszĺir módosított |990. évi LXV. tv.
16.$-ában és a lakások és helyiségek bérletére,
valamint elidegenítésükľe vonatkozó egyes
szabályokľól szóló' 1993. évi LXXVil.tv.35'$-
ában kapott felhatalmazás alapján az a|álbbi
rendeletet alkotja:

A ľendelet hat^álva

1. S.

A rendelet hatá'Iya a (f) bekezdésben
foglalt kivétellel - minden, a Budapest,
VIII. kerület Józsefváros onkormányzata
tulajdonában álló bérbeadás últján
hasznosított lakásra és nem |akás cé|jára
szo|gáIó helyiségre, illetoleg területre /a
továbbiakban együtt bér|emény l kiterjed.

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosi
onkoľmányzat Képvĺselő-testületének

. . ...l20L3. (. . ..) önkormány zati ľendelete

a lakások és nem lakás céljáľa szolgáló
helyiségek viz. és csatoľnahasználati

díjának béľlőkľe történő átháľításáról
sző|ő

23 l 2007 .(Iv.25.) tinkoľmány zati ľendelet
módosítrásáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
onkoľmányzat Képviselő-testülete aonkoľmányzat Képviselő-testülete a

Magyarország he|yi onkormányzatirő| szó|ő
2oII. évi CLXXXIX. tv. 13. Š. 9. pontájban
foglalt feladatkciľében eljárva, az Alaptörvén
32' cikk (1) bekezdés a) pontja valamint
lakások és helyiségek béľletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokľól szó|ó 1993' évi LXXVil.
törvény 35. $ (2) bekezdésében kapott
fe|hata|mazás alapján a kovetkezo ľendeletet
alkotia:

1.š A Budapest Józsefvárosi onkormányzat a
lakások és nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek
víz- és csatornahaszná|ati díjának bérlőkľe
történő áthárításáről szóló f3l2007,(Iv.25.)
cinkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. $ (1) bekezdése helyébe a kovetkező
rendelkezés lép:

,,1.$ (1) A rendelet hatá|ya a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel minden a Budapest
Józsefváľosi onkoľmányzat tulajdonátban áI|ő

bérbeadás útján hasznosított lakásra és nem lakás
céIjára szolgá|ó helyiségre, illetőleg területre (a
továbbiakban egyiitt bérlemény) kiteľjed.''

2.8ARendelet2. ĺ') bekezdése helvébe a

(1)

'Torö|te a21ĺ2oO9'(V.O8') ök.sz. rende|et 3. $' Hatá|yos a kihirdetés napjátó|.



2. $.

(1) Azokban a bérleményekben, ahol a
vízfogyasztás ktilön-ktilon nem mérhető,
a közüzemi víz- és csatornahasználati
díjtérítés havi összegét az ingatlanon,
illetve az épületben kialakított
mérőhelyenként kell megállapítani.

Az adott évre vonatkoző fogyasztást a
Vagyonkezelő á|ta| épületenként
leolvasott fogyasztás vagy a társasházak
2. s. Q) b.) szerinti adatszo|gá|tatása
alapján kell meghatároznia a
Vagyonkezelőnek.

Az épületek központi mérőin jelentkező
fogyasztásból levonásra kerül

- a főmérő utáni mellékvízmérőkon
mért fogyasztás,

- csőtörés során elfolyt vízmennyiség,

- önkényes lakás- és
helyiséghas znáiók által elfogyasztott
vízmennyiség,

- a nem lakáshoz tartozó egyéb bérlői
vízfe|haszná|ás, amelynek
elszámolására (mint pl.:
gépkocsimosás, keľtlocsolás, stb') a
Budapest Főváros Közgyrílésének
4l|995. (II. 13.) sz. önkormányzati
rendeletében biztosított és
igénybevett áta|ányok és normák az
irányadók.

- az épületben végzett felújítási
munkák során felhasználásra került
vízmennyiség.

A bérlok a kozuzęmi vízfogyasztátsért és
csatornahasznáiatért a bérbeadónak - a
lakbéren (helyiségbéľen) felĺil
díi meetérítést kotelesek f izetni.

következő rendelkezés lép:

2.$ (1) Azokban a bérleményekben, ahol a
vízfogyasztás külon-külon nem mérhető, a
közüzemi víz- és csatornahaszná|ati díjtérítés
havi összegét az ingat|anon, illetve az épületben
kialakított méľőhelyenként kell megá'||apítani. Az
adott évrę vonatkozó fogyasztást aZ
Onkoľmányzat á|ta| épületenként leolvasott
fogyasztás vagy a társasházak 2. $. (4) b) szerinti
adatszolgált atása a|apján kell meghatátozni.

(f) A víz. és csatoľnahasznáiati díjtéľítés
meghatáľozásakoľ az épületek központi mérőin
méľt fogyasztásból levonásra kerülnek az alábbi
tételek (koľľigá|t vízfogyasztás) :

- a mellékvízmérőkön mért fogyasztás,

- csőtorés során elfolyt vízmennyiség,

- onkényes lakás- és
helyiséghas znáiók által elfogyasztott
vízmennyiség,

- a nem lakáshoz tartozó egyéb bérlői
vízfę|hasznáiás, amelynek
elszámolására (mint pl.:
gépkocsimosás, kertlocsolás, stb.) a
Budapest Főváľos Kiizgyĺĺlésének
víz és csatoľnahasználati díjáľól
szóilő mindenkoľ hatrályos
ľendeletében biztosított és
igénybevett átta|ányok és noľmák az
irányadók.

- aZ épületben végzett felújítási
munkák során felhaszná,|ásra keľült
vízmennyiség.

(3) A bérlők a kozúzemi vízfogyasztásért és
csatornahaszná|atért az Onkoľmányzatnak- a
lakbéľen (helyiségbéľen) felüI díjmegtérítést
kötelesek fizetni.



(2) A díjmegtérítés havi összege azokban a
béľleményekben, amelyekben a
vízfogy asztás nem mérhető:

a.) 100 %o-ig önkormányzati tulajdonú
épületekben lévő lakás és nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek esetében az
e|oző évi, a 2. $. (i) bekezdés szeľint
korrigált vízfogyasztásnak a
bérlemények v ízóráv a| nem rendelkező
összes alapterületét figyelembe véve -
az adott önkormányzati tulajdonú
bérlemény alapteľületére eso arányos
része, valamint a Fővárosi Kcĺzgyíĺlés
4/1995. (II. 13') Fővárosi Közgyűlési
rendeletében megállapított, mindenkor
hatályos víz- és csatornadíj ÁFÁ-val
növelt szorzatának egy tizenketted
részs. A Fővárosi Közgyűlési
rendeletben megállapított víz- és
csatornadíj mértéke minden év január
l-jétől alkalmazásra kerül a bérlők
szám|ájában. A felhasznált víz
mennyiségének megállapítása egy évľe
előre aZ e|őző évi tényleges
vizfogyasztá,s a|apjá,n történik minden
év június 30 napjáig. Közlését a bérlők
fe|é szálm|ában kell eszkcizölni, és azt a
bérlőknek júIius 1{ől kell téríteni.;

b.) A Vegyes tulajdonú társasházakban
lévo önkormányzati lakás és nem lakás
cé|jára szo|gá|ő helyiségek yíz- és
csatornahaszná|ati díja megegyez1k a

költségvetésében elfogadott közös
köItségben elkülcjnített víz- és
csatornahaszná|ati díj tulajdonhányad
szerinti lakásra jutó összegével. A
következő év víz- és csatornahaszná|ati

3. $ A Rende|et 2. s (2) bekezdése (4)-es
sorszámú bekezdésre vá|tozik, valamint annak a)
és b) pontja az alábbiak szerint módosul, illetve
kiegészül a c) ponttal:

(4) A díjmegtérítés havi osszege azokban a
bérleményekben, amelyekben a vízfogyasztás
nem mérheto:

a) 100 %o-ig önkoľmányzati tulajdonú
épületekben lévő lakás és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek esetében az e|óző évi, a 2. $
(1) bekezdés szerint konigált vízfogyasztásnak -
a bérlemények vízórával nem ľendelkező összes
alapteľületét figyelembe véve az adott
önkormánvzati tulajdonú bérlemény
alapterületére eső arányos része, valamint a
Budapest Főváros Közgyűlésének víz és
csatoľnahasznáiati díjáľól szóiő mindenkoľ
hatályos ľendeletében megállapított, víz- és
csatoľnadíj AFA-val növelt szorzatának egy
tizenketted része. A Budapest Főváľos
Közgyűlésének ľendeletben megállapított víz- és
csatornadíj mértéke minden év január l-jétő|
alkalmazásra kerül a bérlők szám|ájában. A
felhasznált víz mennyiségének e|számolása az
e|őző évi tényleges vízfogyasztás a|apján
ttirténik mĺnden év június 30. napjáĺg) s az
elszámolás alapján egy évre előľe
megál|apításľa keriil a kłivetkező évben
fizetendő víz.csatoľnahasználati díjátalány'
amelyet a béľlőknek július l.től kell téľítenÍ a
szám|a szeľint.

b) A Vegyes tulajdonú társasházakban lévő
onkormányzati lakás és nem lakás cé|jára
szo|gáió helyiségek víz- és csatornahasznáiati
díja megegyezik a közgyiĺlés á,|ta| a tálrgyévi
koltségvetésében elfogadott közös koltségben
elkülonített víz- és csatornahasznźiati díj
tulajdonhányad szerinti lakásra jutó összegével.
A következő év víz- és csatornahasznáIati díj
váitozás időpontja a kozgytl|és által elfogadott
k<izos költség vá|tozás időponda. Ha a társasház
közgyrÍlése határozatot hoz a lakásonkénti

határozatban dont háttralék befizetésétol vagy
túlfizetés visszafizetéséről, abban az esetben az
onkormányzat a ház központi méľőjén
Ieolvasott tényleges fogyasztás a|apján a
kozgyűlés döntésének megfelelő ménékben

közgyűlés á|ta| a tárgyévi I tényleges költségelszámolásra, amely

díi váitozás időoontia a lés által



elfogadott kozĺis költség vá|tozás
időpontja. Ha a társasház közgyűIése
határozatot hoz a lakásonkénti
tényleges költségelszámolásra, amely
határozatban dönt hátralék befizetéséről
vaąy t(ilfizetés visszafizetéséről, abban
aZ esetben a bérbeadó a ház
fővízmérojén leolvasott tényleges
fogyasztás aIapján a közgyűlés
döntésének megfelelő mértékben
elszámol a bérlőkkel. z\ bérbeadó
nevében a Kisfalu Kft. koteles aZ
érintett társasházaktól adatot bekérni az
épület egészére vonatkozó _ valamint
ennek a|apján egyes tulajdonhányadra
megállapított éves |eszám|ázott és
kifizetett víz- és csatoľnahaszná|ati
díjról, valamint a társasház éves
koltségvetésében elfogadott víz- és
csatornahaszná|ati díj összegérol és
hatálybaléptetésének időpond áró1.

Amennyiben a Társasház a bekért
adatszolgáltatást nem teljesíti, a
bérbeadó az e|őzo év adaÍa a|apján az
egyes tulajdonhányadokra megállapított
víz- és csatornahaszná|ati díjat fizeti a
társasháznak, s ezt határozza meg a
bérlo felé.

3.$

(l) Az onkormányzat tulajdonában á||ó
bérlemény bérlője a víz- és csatoľnahasználati
díjat vízóra hiányában a 2.$. (2) bekezdésében
foglaltak szeľint az onkormányzat részére a
lakásra és nem lakás céljára szolgáió helyiségľe
fizetendő bérleti díj megfizetésével egyidejűleg,
vízőráva| rende|kező lakás és nem lakás cé|jára
szolgáió helyiség esetén a szo|gáItató áital
me rozottak szerint tartozlk mesfizetni.

elszámol a bérlokkel. Az Onkoľmánvzat köteles
az érintett társasházaktól adatot bekérni az épu|et
egészére vonatkozó - valamint ennek alapján
egyes tulajdonhányadra megállapított éves
|eszám|ázott és kifizetett víz- és
csatornahaszná|ati díjról, valamint a társasház
éves költségvetésében elfogadott víz- és
csatornahaszná|ati díj összegéről és
hatálybaléptetésének idopontjáról. Amennyiben a
társasház a bekért adatszo|gá|tatást nem teljesíti,
az onkormínyzat az e\oző év adata alapjín az
egyes tulajdonhányadokra megállapított víz- és
csatornahasznáIati díjat fizeti a társasháznak, s
ezthaÍátozza meg a bérlő felé.

c) A víz_csatornahasználati díj kiszámitása az
ÍľľeálÍsan alacsony és iľľeálĺsan magas
vízÍogyaszt'áls esetén úgy történik, hogy
amennyiben a bérleményeket magában foglaló
épület szorzőszáma alacsonyabb 0,2 értéknél,
illetve magasabb 0,8 éľtéknél' úgy az
összesített elszámolás alapján kialakított
keľületi át|agszorzólt kell alkalmaznÍ adott
épület esetén.

4. $ A Rendelet 3. $ (r) és (2) bekezdése
valamint a (3) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

3. $ (1) Az onkormányzat tulajdonában ái|ő
bérlemény bérlője a v.lz- és csatornahaszná|ati
díjat vízőra hiányában az az onkoľmányzat
részére fizeti meg a 2.$ (4) bekezdésében
foglaltak szerint a lakásra és nem |akás cé|jára
szo|gáió helyiségre fizetendő bérleti dĺ
megfizetésével egyidejűleg. A vízóráva|
rendelkező lakás és nem lakás céIjára szo|gá|ő
helyiség esetén annak béľlője a viz. és
csatoľnahasználati díjat a közmíĺ szo|gáitatól
részére fizeti meg.

A (f) bekęzdésben a jogszabáIyi hivatkozás 2. $
4) bekezdésre v á|tozik.

(3)



(f) Amennyiben az onkormánvzat
tulajdonában álló lakásban Vagy nem lakás
céIjára szolgáló helyiségben felszerelt
v ízőr ára kiszám|ázott v íz- és csatorna díj at
a bérl'ő három hónapig nem fizeti meg,
illetve három hónapig nem je|ez
vízfogyasztást, valamint a vízóra
hitelesítéSét elmulasztja automatikusan
köteles a továbbiakban az onkormányzat
részére a 2. $. (f) bekezdésében foglaltak
szerinti v ízdíjat fizetni'

(3) A közös hasznźlatú wC helyiséget
használó lakások és nem lakás célú
helyiségek vízóránaI rendelkező bérlői, a
Vagyonkezelovel, vagy társasházakná| a
Kisfalu Kft-vel kötött megállapodás
alapján 3 m3 vízfogyasztáSnak megŕelelő
víz- és csatorna díjat kotelesek megfizetni.

4. $.

A bérlő jogosult saját kciltségére
me|Iékvízmérőt felszereltetni, melynek
üzembe helyezéséve| egyidejíĺleg
szeľződést kell kotnie a vízi közmű
üzemeltetőjével. A szeľződéskötés tényét a
bérlő a bérbeadónak a szerződéskötést
követo 15 napon belül bejelenteni.

A 100 vo-ig önkormányzati tulajdonú
épületek kozponti vízméróihez kapcsolódó
bérlemények bérlőinek, illetve a vegyes
tulajdonú társasházakban lévo
önkormányzati béľlemények bérlőinek
legalább kétharmada kezdeményezheti,
hogy az egyes lakásokľa eso víz- és
csatornadíj mértéke a 2.$. (2) pontban
foglaltaktól eltéro módszerrel kerüljcin
felosztásra (pl. a béľlők által közösen
megá||apított aZ egyes lakásokban lakók
száma, vagy egyéb más vízfogyasztáSsal
összefüggő adat a|apján). Ezen pont
a|apján akkor lehet aZ e1yes lakásokĺa eső
víz- és csatornadíj mértékét meghatározni,
haa s elvével a béľlők

(3) A közös használatú WC helyiséget használó
lakások és nem lakás célú helyiségek vízórával
rendelkező bérlői, a 100vo.ban önkoľmányzati
tulajdonú épůiletek esetén az onkoľm ány zatta|
vagy megbízottjával kötött megállapodás
alapján 3 m,, Vagy tfusasházak'ĺlá| a közös
képviselo és az onkoľmányzat illetve
megbízottjának megállapodása a|apján
meghatározott vízfogyasztásnak megfelelő víz-
és c satornah asznáiati díj at kötelesek megfizetn i.

5. $ A Rendelet
veszti.

4. $ (2) bekezdése hatáiyáłt

(t)

(f)



kéthaľmada és a bérbeadó egyetért,
valamint ha ezáita| egyes bérlők nem
kerülnek aránytalanul hátrányos helyzetbe.

(3)

(1)

s. $.

Az egyes bérlemények után fizetendő díj
megtérítés összegét e ľendelet f. s' Q)
bekezdése a|apján a Vagyonkeze|ő ái|apitja
meg és lakások esetében közli a bérlőkkel,
míg helyiségek esetében a Kisfalu Kft.
közli a bérlőkkel.

A bérlő a rá vonatkozó víz és
csatornahasznáIati díi megállapításával
kapcsolatos számítási dokumentumokba
jogosult betekinteni.

Ha a bérlő a közölt díjmegtétítést nem
fogadja el, annak megál|apításáłt a
Bíróságtól kéľheti. A Bíróság jogerős
határozatáig a béľbeadó áL|ta| közölt
díjme gtér ítést kell me gf i zetni.

(2)

(3)

6. $ A Rendelet 5. $ (1) bekezdése az a|átbbiak
szerint módosul:

5. s (1) Az egyes bérlemények után fizetendő díj
megtérítés összegét e rendelet 2. s (4) bekezdése
a|apjá,n az onkormányzat által megbízott
szervezet áIlapítja meg és számlában koz|i a
béľlőkkel.

6. $.

(1) A bér|ó a díjmegtérítést a lakbérrel
(helyiségbénel) egy időben köteles a
bérbeadó részére megfizetni. E
kotelezettség nem teljesítése esetén a
bérleti szerződés felmondására vonatkozó
ľendelkezéseket kell a|ka|mazni.

7. $.

A bérbeadó víz- és csatorna használati
díjakkalkapcsolatos-erendeletben
szabá|yozott- feladatait a Budapest

7. $ A Rendelet 6. $.a az alábbiak szerint
módosul:

A béľlő a díjmegtérítést a lakbérrel
(helyiségbénel) e1y időben köteles az
onkormányzat részére megfizetni. E

(1)

kotelezettség nem teliesítése esetén a Ptk.

t0



Józsefvárosi onkormányzat megbízása
aIapján a bérlemény Vagyonkeze|óje látja
el.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba
és ezze| egyidejtĺleg hatá|yát veszti
Budapest Józsefváros onkormány zatának
Io/I995. (m. fl.) ök. sz. rendelete,
rendelkezéseit f007 . július l -jétől a
fennálló bérleti jogviszonyok esetében is
alkalmazni kell.

valamint a lakások és helyiségek béľ|etére,
valamint az elidegenítésiikľe vonatkozó egyes
szabályokľól szőiő 1993. évi LxxvIIL
töľvénynek a bérleti szerződés felmondására
vonatkozó rendelkezéseit kelI alkalmazni.

8. $ A Rendelet 7. $ -a hatá|yát veszti.

9. $ A Rendelet 8. $-a az alábbi éttelmező
rendelkezésekľe módosul :

8. $ E rendelet a|ka|mazásátban:

l.központi mérő: Az épület egészének
ví4fo gy asztásót mér ő közp onti fővízmér ő

2. mellékvízmérő: A lakós és nem lalrłús
bérleményekben felszerelt mellékvízmérĄ
amelyekre a bérlők Mellékmérős díjmegosztdsi
szerződést kötnek kiizvetleniil a Szolgdltatóval, s
amelyek fogyasztása levondsra keriil az épiilet
főm ér őj é ne k fo gy as ztósdb ól.

3. Épiitet szorzószlźm: az előző évi ví4fogyasztást
korrigólva a vízórás lakdsok és helyiségek
ví4fogyasztá'sóval, valamint a 2. s Q)
bekezdésében foglalt csiikkentő tételekkel,
megđllapítósra keriil a vízóra nélkiili lakósok és
helyiségek éves fogyasztósa. Ez az érték

felosztdsra keriil a teljes vízóra nélkiili
alapterülettel, illetve a hónapok szdmóval, s az
így mególlapított érték adja az adott épiiletre
vonatkozó szorzószómot. Ezt az értéket a
bérlemény alapteriiletével, illetve Budapest
Főváros KözgytÍlésének víz és
csatornahasználati díjdról szóló mindenkor
hatályos rendeletében szabályozott, łnindenkor
hatályos egységárral megszorozvű' képződik a
bérlők/hasznólók dltal, minden év július L-től a
kiivetkező évben havonta ft.zetendő víz. és
c satornahasznólati díjátalńny ö s s7e g e.

4. keriileti ótlagszorzó: Az éves vízeĺsruúmolást
köv etően, valamennyi iinkormdnyzati tulajdonú
épiilet szorzószómainak dtlagából képzett

8.$

(l)

u



5. ineólisan alncsony
bérlemények vízórával
alnpteriiletére számított
aĺacsonyabb 0,2 értéknél.

6. irreólisan rnegas
bérlemények vízórdval
alapteriiletére számított
łnagasabb 0'8 értéknél.

ví4fogyasztás: A
nełn łnérhető

épiilet szorzószálna

ví4fogyaszhús: A
nem mérhető

épiilet szorzószlúma

10. $ E rendelet 2013. június 10. napján lép
hatályba.

11. $ E rendelet ahatá|yba lépését kovető napon
hatá|yát veszti.

Rimán Edina

jegyző

dr. Kocsis Máté

polgármester
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