KÉRELEM
talajvízkút létesítés engedélyezéséhez
Alulírott ………………………………………………..(kérelmező neve és állandó lakhelye)
szám alatti lakos, azzal a kéréssel fordulok a Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez, hogy
a Téglás, …………………….utca ... szám alatti (………helyrajzi számú) ingatlanon a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdés a) pontja, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 35. § (1) bekezdése alapján a hatósági eljárást megindítani szíveskedjen
-

olyan kút létesítéséhez amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
o 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 legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel
kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával
üzemel,
o épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű
bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi
ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
o nem gazdasági célú vízigény;

Az eljárás megindítása kérésének oka:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Kelt: ………………………………………….
…………………………………………..
kérelmező
Mellékletek:
- adatlap a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. sz. melléklet szerint
- 1 példány helyszínrajz
- több tulajdonos esetén meghatalmazás az engedélyezés lefolytatására
- fúrt kút esetén a felszín alatti vízkészletbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való
megfelelés igazolása

2. melléklet a 41/2017. (XII.29.) BM rendelethez
Adatlap
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési engedélyezéséhez
Kérelmező neve:………………………………………………………………………………………………
Állandó lakóhelye:…………………………………………………………………………………………….
Anyja neve:……………………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje:………………………………………………………………………………………….
A tervezett kút helye:
megye
IRSZ, település
utca, házszám
Hrsz.
X=
Y=
Z=
EOV koordináta
terepszint (mBf)
A tervezett kút típusa: fúrt kút vagy ásott kút*
A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény*
A tervezett kút
távolsága:
utcafronttóll:
m lakóépülettől:
m ásott kúttól:
m
szikkasztótól:
m
hrsz-ú telektől:
m
hrsz-ú telektől:
m
hrsz-ú telektől:
m
A kútból naponta maximum ...... m3 vagy, idényben …………-tól…………………..-ig m3 vizet veszek ki
A tervezett kút műszaki adatai:
talpmélység:
(terepszint alatt, m) becsült nyugalmi vízszint:
Csak fúrtkút esetén:
iránycső:
anyaga (PVC, acél)
átmérője (mm/mm)
csövezet:
anyaga (PVC, acél)
átmérője (mm/mm)
szűrőzött szakasz:
mélységköze (m-m)
átmérője (mm/mm)
A kút felsőrész
kútakna
kútház
kútszekrény
kialakítása:
A használat során keletkező szennyvíz mennyiség és elhelyezés módja:

(terepszint alatt, m)
rakathossz (m-m)
rakathossz (m-m)
kialakítása, típusa
kútsapka

Nyilatkozunk, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági,
vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra.
Kelt: ………………………………
...................................................
fúrt kút esetén a jogosultsággal rendelkező
kivitelező
⃰Megjegyzés: Kérjük a kívánt részt aláhúzással jelölni!

....................................................
tulajdonos

