VÍZJOGI FENNMARADÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY
KÉRELEM
(talaj- vagy parti szűrésű vízkészletet hasznosító kútra,
500 m3/év mennyiségű vízhasználatig)

3.000 Ft
illetékbélyeg
helye

Kérelmező / Tulajdonos:
neve:
Anyja neve:
Születési ideje:
Születési helye:
személyi ig. száma:
állandó lakóhelye:
Kút helye:
megye
IRSZ, település
utca, házszám
Hrsz.
EOV koordináta

X=

Y=

Z=

Kútadatok:
talpmélység (m):
nyugalmi vízszint (terepszinttől) (m):
fúrt átmérő:
iránycső:
anyaga (PVC, acél)
csövezet:
anyaga (PVC, acél)
szűrőzött szakasz: mélységköze (m-m)

(m-m)
(m-m)
átmérője (mm/mm)
átmérője (mm/mm)
átmérője (mm/mm)

Vízkiemelés:
módja:
kézi
kitermelt hozam (m3/nap)
szivattyú vagy termelőcső beépítési mélysége (m):

(mm)
(mm)
rakathossz (m-m)
rakathossz (m-m)
kialakítása, típusa

gépi:

Kútfejakna méretei (m): …………………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………………………
Megjegyzés: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………
Törökszentmiklós,………………………………

………………………………
(aláírás)

Mellékletek:
 Kérelmezői nyilatkozat (szennyvíz keletkezés, használat, létesítés ideje)
 Tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentáció
 Helyszínrajz

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján:
15. § (1) Vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított vízimunka vagy vízilétesítmény
esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól - a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével fennmaradási engedélyt kell kérni.
(3) A fennmaradási engedéllyel kapcsolatos kérelem elbírálása során a vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési
eljárásra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával kell eljárni azzal, hogy a kérelemhez a tényleges megvalósulási
állapotot tartalmazó tervdokumentációt kell csatolni.
(4)Az (1) bekezdésben meghatározott kérelemmel kapcsolatos eljárás annak megállapítására irányul, hogy a megvalósított
vízilétesítmény, vízimunka - az engedély hiányától eltekintve - mennyiben felel meg a vízjogi létesítési és üzemeltetési
engedély kiadására vonatkozó, a Vgtv.-ben és egyéb jogszabályban meghatározott követelményeknek, illetve a hatósági
előírásoknak. A vízügyi hatóság a fennmaradási engedély megadását a létesítmény átalakításától vagy meghatározott
munkák elvégzésétől teheti függővé.
16. § (1) Amennyiben az engedély nélkül, vagy attól eltérően megvalósított létesítmény vízgazdálkodási, környezet- vagy
természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a
létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.
24. § (1)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.
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet
1. melléklet 58a pontja szerint:
Vízjogi létesítési, megszüntetési vagy fennmaradási engedély talaj- vagy parti szűrésű vízkészletet hasznosító kútra 500
m3/év mennyiségű vízhasználatig [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. és 15. §, kivéve 24. § (1) bekezdés a) pont] az
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke 5000 Ft.
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. mellékletének 1. pontja szerint:
Ha jogszabály a kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági eljárásokra
igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés szerint:
A vízügyi hatósági eljárásokban a döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni, a
vízügyi eljárásba bevont szakhatóság, valamint a vízügyi hatóság, mint szakhatóság pedig a megkeresést követő 21 napon
belül adják meg állásfoglalásukat.

