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500 m /év alatti vízigényt kiszolgáló illegálisan kialakított vízi létesítmény
fennmaradási engedélyéhez
Kérelmező:
Mellékletek:
Név: ……………………………………………...
- engedélyezési tervek: ……………….pld.
Cím: ……………………………………………..

tervezői jogosultság igazolása: …… .pld.

-

Telefon: ………………………………………….
e-mail: …………………………………………...

Tisztelt Vízügyi Hatóság !
Kérem, hogy az alábbi adatok alapján, a mellékelt tervdokumentációk szerint az alábbi ingatlanon
elhelyezkedő, 500 m3/év alatti vízigényt biztosító ásott / fúrt kút fennmaradására vonatkozó vízügyi
hatósági engedélyt megadni szíveskedjék.
MŰSZAKI MEGOLDÁS ISMERTETÉSE:
1. A kút helye:

X=
X=

Y=
Y=

Megye
Irsz., település
utca, házszám
Hrsz.
EOV koordináták
GPS koordináták

Z=
Z=

2. Ingatlan tulajdonosa:
neve:
állandó lakóhelye:
szem.az. ig. szám
3. Kútadatok:
talpmélység (m):
nyugalmi vízszint (terepszinttől) (m):
fúrt átmérő:
iránycső:
anyaga (PVC, acél)

(m-m)
átmérője (mm/mm)

(m-m)
rakathossz (m-m)

csövezet:

anyaga (PVC, acél)

átmérője (mm/mm)

rakathossz (m-m)

szűrözött szakasz:

mélységköze (m-m)

átmérője (mm/mm)

kialakítása, típusa:

4. Vízkiemelés:
módja:
kézi
kitermelni tervezett vízhozam (m3/nap)
szivattyú vagy termelőcső beépítési mélysége (m):

gépi

5. Kútfej akna méretei (m): ………………………………………………………………………...

6. Megjegyzés: ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
7. A kivitelező adatai és nyilatkozata:
Alulírott ............................................... (név), ................................ (személyi igazolvány száma) a
................................. nyilvántartási számú vízkútfúró végzettséggel rendelkezem. A fúráshoz használt
berendezés ..................... számú, .............................., mint bányafelügyeleti hatóság által kiadott
Mélyfúrási Alkalmassági Bizonyítvánnyal vagy ..................... EK megfelelőséggel rendelkezik.
Érvényessége: ......... év, .................. hónap.
A közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A kút létesítéséhez szükséges berendezések, eszközök és
alapanyagok rendelkezésemre állnak.
……………………………
(aláírás)
8. Nyilatkozat
 a vízilétesítmény ivóvíz igény kielégítéstét szolgálja-e ? igen / nem
 a vízhasználat termőföldet nem érint akár a vízkivétel, akár a felhasználás során
 a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz elhelyezése a környezetet nem
veszélyezteti
 a kút közelében nincs nyílt rendszerű szennyvízrendszer, vagy bármilyen más olyan
jellegű létesítmény, amely szennyeződést okozna.
 a kút létesítésének időpontja ……………………….
Az ügyintézés helye: 2740 Abony, Kossuth tér 1. Abonyi Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési
Osztály.

Abony, 20........... év ................................................ hó ................. nap
…………………………..
kérelmező aláírása
Tájékoztató a kutak létesítésének feltételeiről
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) c. 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 talajvíz felhasználásával 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, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM
rendelet szerinti tervet kell benyújtani a fentiekben részletezett adattartalommal. A kérelem mellékleteként csatolni
szükséges:

a tervezett vízimunka elvégzésével, a vízilétesítmény megépítésével érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog
igazolását (ha az érintett ingatlan nem az engedélyes (építtető) tulajdona, az ingatlan igénybevételére,
használatára vonatkozó jogcím igazolását, vízilétesítmény megvalósítása esetén a létesítmény tulajdonjogát is
érintő, a földtulajdonossal kötött, az ingatlanhasználattal járó kölcsönös jogokat és kötelezettségeket rögzítő
megállapodást;


a tervezői jogosultság igazolását a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi
műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint,



vízügyi eljárási illeték 5000 forint illetékbélyegben leróva.

