5.000,-Ft-os illeték
ENGEDÉLYKÉRELEM
talajvízkút létesítéséhez, átalakításához, fennmaradásához, üzemeltetéséhez
A)
1.) Kérelmezı neve:.......................................................................................................
2.) A kérelmezı címe:....................................................................................................
B.)
3.) Az engedélyezendı kút vizének felhasználási célja: ivóvíz és háztartási, öntözési,
állattartási, ipari, szolgáltatási, a más ingatlan részére átadott, egyéb:.............................
.........................................................................................................................vízigény
4.) A napi vízigény felhasználási területek (3 pont) szerint
....................................................................................................
....................................................................................................

........................m3
........................m3

5.) A vízfelhasználás az év mely idıszakára esik: egész éven át, vegetációs idıszak,
nyári-téli üdülési idény, egyéb:
...........................................................................................................................idıszak
C.)
6.) Az engedélyezendı kút helye:..................................................................................
......................................................................alatti...................................hrsz-ú ingatlan
7.) A kérelmezı az ingatlan feletti rendelkezési jogcíme:
tulajdonos, (kezelı) tartós földhasználó
8.) Kérelmezı ingatlanhasználatának jogalapja, ha az nem a 7. pontban foglalt jogcímen
alapul:
haszonélvezet, használat, bérlet, egyéb:..........................................................................
D.)
9.) Az engedélyezendı kút:
a.)
létesítendı,
átalakítandó,
engedély nélkül létesített kút
b.) típusa:
ásott,
aknakút,
fúrt,
egyéb:.....................................................
c.) tervezett (megvalósított) talpmélység........................................m

d.) csövezés mélységköze m-tıl m-ig:...........................................m
szőrızés..................................cm.
e.) vízkivétel módja: szabad kifolyású, merítéssel, kézi szivattyúzással, gépi
szivattyúval,
egyéb:..............................................................................................................................
f.) vízkiemelı berendezés típusa......................................................................................
teljesítménye:.....................................................................................................l/perc
g.) vízminıség (ivóvízkivétel esetén ÁNTSZ laboratóriumi vizsgálat eredmény alapján
töltendı ki)......................................................................................................................
h.) kútépítés idıpontja:.....................................................................................................
10.) Az engedélyezendı kút vizének használatából keletkezı szennyvíz
a.) napi átlagos mennyisége.........................................................................................m3
b.) elhelyezési módja: csatornamő bekötés, elszikkasztás, tárolás - elszállítás, öntözés,
egyéb:..............................................................................................................................
E.)
11.) A C. pontban jelölt ingatlan engedélyezésekor meglévı egyéb vízellátásának
a.) módja: közmőbekötés,
egyéb:................

saját

kút,

saját

felszíni

vízkivétel,

közkifolyó,

b.) saját kút engedélyének száma:..................................kelte:..........................................
engedélyezı hatóság:...................................................................................................
12.) Az ingatlanon az egyéb vízellátási módokból (11.pont) keletkezı szennyvíz
a.) napi átlagos mennyiség, felhasználási célok (lásd 3.pont) szerinti tagolásban a 10.
pont kivételével:
......................................................................................
.....................................m3
......................................................................................
.....................................m3
b.) elhelyezési módja: csatorna bekötés, elszikkasztás, tárolás - elszállítás, elöntözés,
egyéb:..............................................................................................................................
13.) A meglévı saját kút és a szomszédos ingatlanokon lévı, de legfeljebb az
engedélyezendı kút függıleges vonalától mért 50m sugarú körön belül
a.) kutak száma:...............................db
b.) legközelebbi kút távolsága:...................................m és mélysége.............................m
c.) a meglévı szennyezı források:
szennyvíz-szikkasztó....................................db
trágyalé, vagy hígtrágya elhelyezı.................db

Tájékoztató:
A tulajdonában lévő ingatlanon, a már meglévő, de engedéllyel nem rendelkező kút fennmaradási
engedélyével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24. §
alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges:
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely
a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt
belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet
igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti
szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező
ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését
szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási
feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez;
c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a
tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt kút engedélyezésének feltétele
a) a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető
módon való elhelyezése,
b) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények
maradéktalan teljesítése, valamint
c) a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén - az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként
történő bevonásával - annak megállapítása, hogy a kút az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá
tartozik, és az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.
(4) A jegyző az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott közműpótló létesítmény megvalósítását,
átalakítását, megszüntetését, továbbá az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt létesítmény
átalakítását, megszüntetését vagy meghatározott módon történő használatát hivatalból is
elrendelheti, ha a jogellenes vagy káros létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő
létesítmény hiányával összefüggő, a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi
követelményeket rögzítő jogszabályi rendelkezések érvényesülése azt szükségessé teszi.
Az ügyintéző megvizsgálja, hogy az Ön által megadott adatok elegendőek-e a kérelem
elbírálásához, és amennyiben nem, hiánypótlásra hívja fel Önt. Ha megfelelőek az adatok,
jogszabály alapján elfogadja az ügyintéző, valamint bekéri az illetékes társhatóságok /Vízügyi
Hatóság/ állásfoglalását, majd mindezek figyelembevételével a jegyző megadja az engedélyt vagy
elutasítja a kérelmet, melyről Önt határozatban értesíti.
5000 Ft illeték leróvása szükséges.
Kérem a fentiek tudomásul vételét!
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