5 000 forint illetékköteles!
Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala részére

Engedély kiadása iránti kérelem
Kút üzemeltetéséhez/fennmaradásához

(A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. §-a szerint)
1./ A kérelmező neve: ........................................................
Anyja neve: ...................................................................
Születési helye: .............................................................
Születési ideje:

....… év ................... hó ..... nap

Lakcíme: Irányítószám: ................. Település: ..................................................
.............................................................. utca, út, tér ............ sz. ........... em./ajtó
Telefonszáma:.............................. (nem kötelező megadni)
2./ 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 kúttal érintett ingatlan címe:
Irányítószám: ..............Település: .......................................................................
.............................................................. utca, út, tér ............ sz.
helyrajzi száma: .............................................................
Koordináták: Földrajzi, vagy EOV:
X= ................................. Y= ...............................
terepszint = ........................... mBf kútperem magasság = ........................ mBf
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4./ A kút típusa: a) fúrt kút

b) ásott kút *

5./ A kút létesítésének időpontja: ............. év
6./ A kút: épülettel rendelkező ingatlanon, vagy épület építésére jogosító hatósági
határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van.
a) igen

b) nem *

7./ Vízhasználat célja:

a) háztartási vízigény

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

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

9./ A kút műszaki adatai:
Talpmélység (terepszint alatt): ......... m
Nyugalmi vízszint (terepszint alatt): ......................... m
Fúrt kút esetében:
9.1.1 Iránycső átmérője: ........................ mm/mm
anyaga: .........................................
Rakathossz: ................................... (m-m)
9.1.2. Csövezet átmérője: ....................... mm/mm
anyaga: .........................................
Rakathossz: ................................... (m-m)
9.1.3. Szűrözött szakasz átmérője: .......................... mm/mm
mélységköze: ............................................... (m-m)
kialakítása: ..........................................................................................
típusa: ................................................................................................
9.1.4. A kútfelsőrész kialakítása: a) akna b) kútszekrény c) kútház d) kútsapka*
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Ásott kút esetében:
9.2.1 A kútfalazat átmérője: ........................ mm/mm
anyaga: .............................................
helye: ................................................ (m-m)
9.2.2. Vízbeáramlás helye: .......................... mm/mm
a) nyitott kúttalp

b) nyitott falazat *

9.2.3. A kút lezárása:
fedlap: van/nincs * anyaga: .............................................................................
10./ A vízkitermelés módja: a) kézi

b) gépi *

11./ Amennyiben a használat során szennyvíz keletkezik, akkor annak:
mennyisége: ................................. m3/év
elhelyezése: ........................................................................................................
...........................................................................................................................

*A kívánt szöveg aláhúzandó !

Veszprém, 20…. év ............................. hó ..... nap

………………………………………………………………..
engedélykérő aláírása
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Csatolandó iratok:
1./ Ivóvízcélú felhasználás esetén a vízminőségvizsgálat eredményéről szóló
jegyzőkönyv, valamint a népegészségügyi szakigazgatási szerv által kiállított
szakvélemény.
2./ Fényképfelvétel a kútról és annak környezetéről.
3./ Igazolás a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM
rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
4./ A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II. fejezet 6.9. pontjában, valamint a
Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést tanúsító
nyilatkozat.
5./ A kérelem 2. pontjának kitöltése esetén a vízjogi létesítési engedély másolata.
6./ Saját célú ivóvízellátás célját szolgáló kút esetén a kút és környezetének műszaki
leírása a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 16/A. §, 16/B. §, 16/C. § szerint.
7./ Műszaki leírás, amely tartalmazza a terület földtani, hidrogeológiai leírását, a kút
közműveket érintő kapcsolatát, a csapadékvíz elvezetés ismertetését, azt, hogy
vízhálózat elválasztott rendszerű-e, a kút rendelkezik-e mérőórával, továbbá a
vízbeszerzéshez használt eszközök, berendezések teljesítményét, a vízhasználat
módját, az engedélyezési feltételeknek megfelelő mennyiségű vízkivételt alátámasztó
adatokat, és ha rendelkezésre áll vízjogi létesítési engedély, akkor van-e eltérés az
abban foglaltakhoz képest.
8./ A beépített eszközök műbizonylatai.
9./ Helyszínrajz (átnézetes, részletes, védőtávolság).
10./ A kút metszetrajza.
11./ Szennyvízcsatornába történt bekötés esetén a közszolgáltató befogadó
nyilatkozata.
12./ Meghatalmazás, amennyiben az engedélykérelmet nem a kérelmező nyújtja be.

