A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és
fennmaradási engedélyiránti kérelem
a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete szerint

500 m3/év alatti vízigényt kiszolgáló
Ügyirat:

1. Kérelmező:
Név:

...................................................................................

Ügyintézője: Gergely Édua, Kovács Gábor Ferenc

Cím:

...................................................................................

Mellékletek: engedélyezési tervek ................. pld

Anyja neve: ...............................................................................

tervezői jogosultság igazolása .......pld

Születési hely, idő: .................................................................

Iktatóbélyegző:

Telefon: ...................................................................................
Címzett:

Oroszlány Város Jegyzője
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
 2841 Oroszlány, Pf.: 9.
 (34) 361-444* Fax.: (34) 361-182
web: www.oroszlany.hu
e-mail: jegyzo@oroszlany.hu

Tisztelt Vízügyi Hatóság!
Kérem, hogy az alábbi adatok alapján, a mellékelt tervdokumentációk szerint az alábbi ingatlanon
elhelyezkedő, 500 m3/év alatti, háztartási vízigényt vagy házi ivóvízigényt biztosító ásott / fúrt kút
fennmaradására vonatkozó vízügyi hatósági engedélyt megadni szíveskedjék.
A TERVEZETT MŰSZAKI MEGOLDÁS ISMERTETÉSE:

2. A vízjogi létesítési engedély: (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni)
Engedély száma, kelte: …………………………………………………………….…………………………………………….…………
Kiállító hatóság:
3.

…………………………………………………………….…………………………………………….…………

A kút helye:
Irányítószám:

…………….. Település ……………………………………………………………………………………

Utca, házszám:

…………………………………………………………….…………………………………………….………..

Helyrajzi szám:

…………………………………………………………….…………………………………………….………..

Koordináták (földrajzi
vagy EOV):

X=………………………………… Y=………………………………… Z=………………………………..

Terepszint (mBf)

…………………………………….

4.

A vízhasználat célja*:

háztartási vízigény

házi ivóvízigény

5.

Ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat
eredményei:
……………………………………………………………….…………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………….……………………………………………

6.

Kút műszaki adatai:

6.1 talpmélység (terepszinttől)

.(m) nyugalmi vízszint (terepszinttől)

(m):

Ügyintéző elérhetősége: Polgármesteri Hivatal 2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78. /  2841 Oroszlány, Pf.: 9.
 34/361-444/141  fax.: 34/361-182
email: gergely.edua@oroszlany.hu; kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13-17 óra / Szerda: 8-12 óra és 13-16 óra / Péntek: 8-12 óra

6.2 csak fúrt kút esetében
6.2.1 iránycső: anyaga*

PVC, acél

átmérője …….……..(mm/mm) rakathossz ………………….(m-m)

6.2.2 csövezet: anyaga*

PVC, acél

átmérője …….……..(mm/mm) rakathossz ………………….(m-m)

6.2.3

szűrőzött
mélységköze ………….(m-m) átmérője …….……..(mm/mm) kialakítása, típ.:
szakasz:

6.2.4 Csak ásott kút esetében:
a kútfalazat anyaga .…………………………………………….…………………………………………….……………………………
átmérője ………………………………..(mm/mm) helye ……………………………………………………………………(m-m)
vízbeáramlás helye ……………………….(m-m)

6.3 A (fúrt) kút-felsőrész kialakítása*:
6.4 A vízkiemelés módja*:

nyitott kúttalp/nyitott falazat
helye)……………………………………………………………..……..(m-m)
akna

kútház

kútszekrény

kézi

kútsapka

gépi

6.6 A használat során keletkező szennyvíz elvezetése
……………………………………………………………….…………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………

6.7

6.8

Fényképfelvétel a kútról és
környezetéről mellékelve*

igen

nem

Fúrt kút esetén a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésnek való megfelelés
igazolása:
Alulírott, ………………………….……….………………. (név), ………………….………… (személyi igazolvány száma) a
…………………. nyilvántartási számú vízkútfúró végzettséggel rendelkezem.
Érvényessége: ………………. év, ……………………… hónap.

6.9 Nyilatkozat
Jelen kérelem aláírásával egyidejűleg nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a
kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
Kelt: Oroszlány, ………………………………………………………..

………………………………………………

aláírás (kérelmező)

*- a megfelelő aláhúzandó

