Illetékmentes!

KÉRELEM
a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerint
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi
üzemeltetési és/vagy fennmaradási engedélyezési eljáráshoz *
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlója a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a szerint
1./ A kérelmező neve: ...........................................................................……………………..
Anyja neve: …. ................................................................................…………………..…
Születési helye, ideje: ......................................................................……………………..
Állandó lakóhelye: ......................................... …………………………………………...
Telefonszáma: .................................. (nem kötelező megadni)
2./ A vízjogi létesítési engedély: (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni)
Kút üzemeltetési engedélykérelem benyújtása esetén:
A vízjogi létesítési engedélyt kiállító hatóság megnevezése:
....................................................................................................................................................
A vízjogi létesítési engedély keltezése: . ............... év .................. hó ..... nap
A vízjogi létesítési engedély száma: .......................................................
3./ A kút helye:
Irányítószám: ................... Település: ……………………….. utca, út, tér:……………………
házszám:…………….
helyrajzi száma: …………………………
Koordináták: (földrajzi, vagy EOV)
X= ........................................ Y= .......................................
terepszint (mBf )= ......................... kútperem magasság = .
A kút létesítésének időpontja: ................................... év
4./ Vízhasználat célja:

a) háztartási vízigény

5./ Vízigénybevétel: a) kevesebb, mint 500 m3/év

b) házi ivóvízigény *
b) több, mint 500 m3/év *

6./ Ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség
vizsgálat eredménye:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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7./ A kút műszaki adatai:
Talpmélység (terepszint alatt): ................... m
Nyugalmi vízszint (terepszint alatt): ...................................... m
8./ A kút: épülettel rendelkező ingatlanon, vagy épület építésére jogosító hatósági
határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van.
a) igen

b) nem *

9./ A kút típusa: a) fúrt kút

b) ásott kút *

10./ Fúrt kút esetében:
1.1 Iránycső átmérője: .................................... mm/mm
anyaga: .....................................................
Rakathossz: ............................................... (m-m)
1.2. Csövezet átmérője: .................................. mm/mm
anyaga: .....................................................
Rakathossz: ............................................... (m-m)
1.3. Szűrözött szakasz átmérője: ....................................... mm/mm
mélységköze: .............................................................. (m-m)
kialakítása: .................................................................................................................
típusa: ........................................................................................................................
1.4. A kútfelsőrész kialakítása: a) akna b) kútszekrény c) kútház d) kútsapka*
Ásott kút esetében:
2.1 A kútfalazat átmérője: .................................... mm/mm
anyaga: .........................................................
helye: ............................................................ (m-m)
2.2. Vízbeáramlás helye: ...................................... mm/mm
a) nyitott kúttalp

b) nyitott falazat *
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2.3. A kút lezárása:
fedlap:

van/nincs *

11./ A vízkitermelés módja: a) kézi

anyaga: …………………………………….
b) gépi *

12./ A használat során keletkező szennyvíz :
mennyisége: ........................................... m3/év
elvezetése: .................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
13./ Fényképfelvétel a kútról és környezetéről mellékelve:

igen / nem *

14./ Fúrt kút esetén a 101/2007.(XII.23.) Korm.rendelet 13.§ (2) bekezdésének való
megfelelés igazolása:
Alulírott ……………………………………..(név)………………………….(szem.ig.szám) a
……………………………………….. nyilvántartási számú vízkútfúró végzettséggel
rendelkezem.
Érvényessége: ………………(év)………………………(hó)
15./ Nyilatkozat:
A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a
felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.

…………………….., 20…. (év) .................... (hó) ...... (nap)

………………………………….…
kérelmező aláírása

…………………………………...
fúrt kút esetében a kivitelezésre jogosult
szakember cégszerű aláírása
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Tájékoztató:
A kérelem formanyomtatványt 1 db eredeti példányban, olvashatóan kitöltve kell az
önkormányzatnál benyújtani !
*A kívánt szöveg aláhúzandó !
Csatolandó iratok:
1./ Ivóvízcélú felhasználás esetén a vízminőségvizsgálat eredményéről szóló jegyzőkönyv,
valamint a népegészségügyi szakigazgatási szerv által kiállított szakvélemény a 147/2010.
(IV.29.) Korm. rendelet szerint.
2./ Fényképfelvétel a kútról és annak környezetéről a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2.
melléklet II. fejezet 6.7. pontja szerint.
3./ Igazolás a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM
rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
4./ A kérelem 2. pontjának kitöltése esetén a vízjogi létesítési engedély másolata.
5./ Helyszínrajz (átnézetes, részletes, védőtávolság).
6./ Meghatalmazás, amennyiben az engedélykérelmet nem a kérelmező nyújtja be.

