KÉRELEM
a 41/2017. (XlI. 29.) BM rendelet 2. melléklete II. szerint
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz
Baracs Község Jegyzője, mint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója
a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a alapján

1. Kérelmező:
Neve:

____________________________________________________

Állandó lakhelye:

_____________________________________________________

Anyja neve:

_____________________________________________________

Születési helye, ideje:

_____________________________________________________

Telefonszáma:

_____________________________________________________

2. A kút helye:
Irányítószám: Település:

___________________________________________________

Utca, házszám:

___________________________________________________

Helyrajziszáma:

____________________________________________________

Koordináták:
(földrajzi vagy EOV):
(mBf):

X= ____________ Y= _____________

Z= _____________ Terepszint

____________

2.1. Kút fajtája:

Ásott kút

2.2. A kút építésének ideje:

Fúrt kút

(megfelelő rész aláhúzandó)

____________

2.2.1. Ásott kút esetén, ha a megépítés ideje 1965. július 1. és 1992. február 15. közötti, akkor az
alábbiakról nyilatkozni kell:
a)

annak mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget nem haladja meg;
igen

b)

élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legalább húsz méter, a környezetükre szennyező hatású
építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb kutaktól, épületektől és a telek hataraitól pedig az erre
vonatkozó építési előírásokban meghatározott távolságban van;
igen

c)

nem

nem

a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel történik, amelynek

teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (haztáji gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítéséhez
szükséges mértéket.
igen

nem

2.2.2. Fúrt kút esetén, ha a megépítés ideje 1960. augusztus 8. és 1992. február 15. közötti, akkor az
alábbiakról nyilatkozni kell:
a.) 10 méternél sekélyebb,
igen

nem

b.) kézi kiemelésű vagy 1,5 LE alatti teljesítményt szivattyúval működtetett, kizarólag háztartási célokra
használatos kút.
igen

nem

3. A vízhasználat célja: (a válasz aláhúzandó) 1.) háztartási vízigény 2.) házi ivóvízigény
4. * Ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (lV.29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség- vizsgálat
eredménye: ______________ (mellékelni kell a dokumentáció másolatát)
5. A kút műszaki adatai:
5.1. Talpmélység
(terepszint alatt):

_________________________________________________(m)

Nyugalmi vízszint
(terepszint alatt):

_________________________________________________(m)

5.2. Csak fúrt kút esetében:
5.2.1. Iránycső anyaga, átmérője, rakathossz:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.2.2. Csövezet anyaga, átmérője, rakathossz:____________________________________
___________________________________________________________________________
5.2.3. Szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________
5.2.4. Csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m), vízbeáramlás
helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m):
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében):
a) akna

b) kútház

c) kútszekrény

d) kútsapka

5.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi:
___________________________________________________________________________
5.6. A használat során keletkező szennyvíz elvezetése:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________
5.7. Fényképfelvétel vagy méretarányos rajz a kútról és környezetéről mellékletként.
5.8. Fúrt kút esetén a 101/2007. (Xll.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban. Kútr.) 13. § (2) bekezdésének
való megfelelés igazolása, a tájékoztató szerinti szakember részéről:
Alulírott ________________________________(név) ___________________(Szig. száma)
__________________________________________________________(lakcím) kijelentem,
hogy ezen adatlap kiállításához, a jogügylettel kapcsolatos nyilatkozat megtételéhez a kútr.-ben
előírtak szerint a tevékenység végzéséhez érvényes engedéllyel, megfelelő iskolai végzettséggel
rendelkezem, az előírtaknak megfelelő képzésben részesültem, érvényes vízkútfúró jogosultságom
van.
5.9. Nyilatkozat: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a
felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
A nyilatkozatot üzemeltetési és fennmaradási engedély kérelem esetében aláírja a tulajdonos, fúrt kút
esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is, illetve a kútr. 13. §-ában megjelőlt szakember.
________________________

_________________________
tulajdonos aláírása

év ______________________ hó _________ nap

_______________________
fúrt kút esetén
a kivitelező, vagy a jogosult szakember aláírása

Megjegyzés: A * - al jelölt szövegrész esetén (a házi ivóvízellátás célú vízfelhasználás esetén) az ivóvíz
minőség megfelelését igazoló hivatalos laborvizsgálati eredményt is csatolni kell a kérelemhez.

