A helyi vízgazdálkodási hatósági (jegyzői) jogkörbe tartozó kutak vízjogi
engedélyiránti kérelem

5.000,-

kút létesítéséhez / megszüntetéséhez / fennmaradásához / üzemeltetéséhez*

illetékbélyeg
helye

a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerint

Kérelmező:

Ügyirat:

Név:

...........................................................................

Ügyintézője: Kovács Gábor Ferenc

Cím:

...........................................................................

Mellékletek: kivitelezői megfelelés igazolása …. pld

Anyja neve: .......................................................................

Iktatóbélyegző:

Szül. hely, idő:...................................................................
Elérhetőség: ......................................................................
Címzett:

Oroszlány Város Jegyzője
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
 2841 Oroszlány, Pf.: 9.
 (34) 361-444*
Fax.: (34) 361-182
web: www.oroszlany.hu
email: jegyzo@oroszlany.hu

Tisztelt Vízügyi Hatóság!
Kérem, hogy az alábbi adatok alapján, a mellékelt tervdokumentációk szerint az alábbi ingatlanon tervezett,
500 m3/év alatti háztartási vízigényt vagy házi ivóvízigényt biztosító ásott / vert / fúrt* kút létesítésére /
megszüntetésére / fennmaradására / üzemeltetésére* vonatkozó vízügyi hatósági engedélyt megadni
szíveskedjék.
A TERVEZETT MŰSZAKI MEGOLDÁS ISMERTETÉSE:

2. vízjogi létesítési engedély száma (megszüntetés/üzemeltetési engedély esetén)

3.

Engedély száma, kelte:

…………………………………………………………….…………………………………………….…………

Kiállító hatóság:

…………………………………………………………….…………………………………………….…………

A kút helye:
Irányítószám:

……………..

Utca, házszám:

…………………………………………………………….…………………………………………….………..

Koordináták (földrajzi
vagy EOV):

X (EOV y)=……………………………………… Y (EOV x)= …………..…………………………..

4.

A vízhasználat célja*:

5.

Kút műszaki adatai:

Település ……………………………………..

Hrsz.: …………………………

házi ivóvízigény**

háztartási vízigény

5.1 talpmélység (terepszinttől) …………………………… (m) nyugalmi vízszint (terepszinttől) ………………… (m):
5.2 csak fúrt kút esetében
iránycső:

anyaga …………………………..

átmérője …….……..(mm/mm) rakathossz ………………….(m-m)

csövezet:

anyaga …………………………..

átmérője …….……..(mm/mm) rakathossz ………………….(m-m)

szűrőzött
szakasz:

mélységköze ………….(m-m) átmérője …….……..(mm/mm)

Fúrt kút felsőrész tervezett kialakítása, lezárása*:

kútakna

kialakítása/
típusa***:…………………………….

kútház

kútszekrény kútsapka

5.3. Csak ásott kút esetében:
a kútfalazat anyaga ………………………………..

átmérője ………………………………..(mm/mm)

vízbeáramlás helye*** ……………………………… kút lezárása ………………………………………….. (fedlap/anyag)
5.4. Csak vert kút esetében
csövezet:

anyaga …………………………..

átmérője …….….. (mm/mm)

rakathossz ………………. (m-m)

szűrőzött
szakasz:

mélységköze ………….(m-m) átmérője …….….. (mm/mm)

típusa:………………………………..

Kút felsőrész kialakítása, lezárása*:

kútakna

kútház

kútszekrény kútsapka

5.5 A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése
……………………………………………………………….…………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………….……………………………………………
6. A megszüntetés tervezett műszaki megoldása (csak megszüntetés esetén)
……………………………………………………………….…………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………….………………………………………………
7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről (fennmaradási és üzemeltetési engedély esetén) *
igen

nem

Fúrt kút létesítés vagy megszüntetés esetén a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2)
8. bekezdésének való megfelelés igazolása mellékelve:)*
igen
nem
9. Nyilatkozat
Jelen kérelem aláírásával egyidejűleg nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a
kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
Kelt: Oroszlány, 20….. év …………………….. hónap …….. nap

.....................................................................

.....................................................................

aláírás
(kérelmező)

aláírás
kivitelező
(fúrt kút esetében)

*- a megfelelő aláhúzandó
**- ivóvízcélú felhasználás esetén 147/2017 (IV. 29.) Korm. rend. szerinti vízvizsgákat eredménye
***- csak létesítési engedély iránti kérelem esetén

TÁJÉKOZTATÓ
a kutak létesítésének/fennmaradási és üzemeltetési engedélyezésnek/megszüntetésének feltételeiről
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) pontja alapján olyan ásott,
vagy fúrt kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év
mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint - parti szűrésű és a karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele,
érintése nélkül - kizárólag a talajvízkészletet igénybevételével működik, a települési önkormányzat jegyzőjének hatósági
engedélye szükséges.
A rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához,
megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos, vagy a vagyonkezelő köteles
megszerezni.
A kérelemhez csatolni kell, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.)
BM rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal elkészített tervdokumentációt:
„I. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
2. A tervezett kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi szélesség és
hosszúság, vagy EOV).
3. A tervezett kút típusa: fúrt kút vagy ásott kút vagy vert kút.
4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
5. A tervezett kút műszaki adatai:
5.1. talpmélység (terepszint alatt, m), becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt, m);
5.2. csak fúrt kút esetében
5.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz, 5.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz, 5.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze,
átmérője, kialakítása, típusa, 5.2.4. a kút-felsőrész tervezett kialakítása, a kút lezárása (kútakna, kútház, kútszekrény, kútsapka);
5.3. csak ásott kút esetén a kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), a kútfelsőrész kialakítása, a kút lezárása;
5.4. csak vert kút esetén a csövezet anyaga, átmérője (mm/mm), a csövezet rakathossza (m-m), a szűrőzött szakasz mélységköze (m-m),
a szűrő típusa, a kút-felsőrész kialakítása, a kút lezárása (kútakna, kútház, kútszekrény, kútsapka).
6. A használat során keletkező szennyvíz elhelyezési módja.
7. Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.
23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
8. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a kútr. 13. § (2) bekezdése szerinti szakember is): a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra.
II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentáció tartalma
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).
3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi szélesség és hosszúság, vagy
EOV).
4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.
6. A kút műszaki adatai:
6.1. talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);
6.2. csak fúrt kút esetében: 6.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz, 6.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz, 6.2.3. szűrőzött
szakasz mélységköze, átmérője, típusa, 6.2.4. csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m);
vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat.
6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt és vert kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.
6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.
6.5. csak vert kút esetében a csövezet anyaga, átmérője (mm), a csövezet rakathossza (m-m), a szűrőzött szakasz mélységköze (m-m), a
szűrő típusa.
6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.
6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
6.8. Fúrt kút esetében, ha vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés, a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés
igazolása.
6.9. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási vagy létesítési
engedéllyel nem rendelkező kút üzemeltetési engedélye iránti kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok
a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).
III. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalma
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).
3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi szélesség és hosszúság, vagy
EOV).
4. A megszüntetés tervezett műszaki megoldása.
5. Fúrt kút esetén a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.”

