Tisztelt Kölesdi Lakosok!
Az 1992. február 15. napja után létesített minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi
létesítései engedélyt kellett volna kérni, ezért fennmaradási engedély iránti kérelmet kell
benyújtani.
Az 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében
a)
arra az ásott kútra, amely mélységére és elhelyezkedésére tekintettel jogszerűen létesült
engedély nélkül - üzemeltetési engedély,
b)
arra az ásott kútra, amely mélységére és elhelyezkedésére tekintettel engedélyt kellett volna
kérni nélkül - fennmaradási engedély,
c)
minden fúrt kútra üzemeltetési engedély iránti kérelmet kell benyújtani.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29.§ (7) bekezdése értelmében mentesül a
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2019. január 1. napját megelőzően
engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet 24.§ (1)
bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő
feltételeket együttesen teljesíti:
a)
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,
b)
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
c)
nem gazdasági célú vízigényt elégít ki.
A fenti feltételek fennállása esetén a fennmaradási (üzemeltetési) engedély iránti kérelmet lehet
benyújtani a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (7052 Kölesd, Kossuth tér 2.). A kérelem
letölthető a www.kolesd.hu honlapról, illetve kérhető a Hivatal titkárságán.
A jegyző által lefolytatandó eljárásért nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, ha a vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.
Kölesd, 2020. február 25.
P.H.
dr. Herczig Hajnalka sk.
jegyző

Vízjogi fennmaradási engedély iránti kérelem
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és
fennmaradási engedélyezési eljáráshoz
1. Személyes adatok
kérelmező neve:
állandó lakhelye:
anyja neve:
születési helye, ideje:
2. A vízjogi létesítési engedély (Fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni.)
száma:
kelte:
kiállító hatóság:
Kérem, hogy az alábbi adatok alapján, a mellékelt dokumentumok szerint az alábbi ingatlanon
elhelyezkedő, 500 m3/év alatti vízigényt biztosító ásott / fúrt 1 kút fennmaradására vonatkozó
vízügyi hatósági engedélyt megadni szíveskedjék.
3. A kút helye:
cím:.........................................................................................................................................................
helyrajzi száma: ….................................................................................................................................
koordináták (földrajzi vagy EOV): …....................................................................................................
terepszint (mBf):.....................................................................................................................................
4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény / házi ivóvízigény2
5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.
29.)
Korm.
rendelet
szerinti
vízminőség-vizsgálat
eredménye:...............................................................................
6. A kút műszaki adatai:
6.1.
talpmélység (terepszint alatt, méterben): ….......................................................................................
nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben):..................................................................................
6.2. fúrt kút esetében:
iránycső anyaga, átmérője:…............................................. rakathossz: ............................................
csövezet anyaga, átmérője: ....................................... rakathossz:......................................................
szűrőzött szakasz mélységköze:...........................................átmérője: ..............................................
típusa: ….................................................................
A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna/ kútház/ kútszekrény/ kútsapka3
6.3. ásott kút esetében:
kútfalazat anyaga: …....................................., átmérője (mm/mm): ….............................................,
helye (m-m): ….............................................
vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m): …................................................
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A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga: ….........................................................................
6.4. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi4
6.5. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége:.......m3 elhelyezése: ….............................
6.6. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről: …..............................db kérelemhez mellékelve.
6.7. Fúrt kút esetében:
Alulírott ….............................................. (név) nyilatkozom, hogy a 101/2007. (XII.23.) KvVM
rendelet 13. § (2) bekezdésében foglalt képesítési feltételekkel rendelkezem.
A képesítésemet igazoló bizonyítvány nyilvántartási száma: ….......................................................
….................................................................
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2)
bekezdésben megjelölt szakember
7. Nyilatkozat:
Jelen kérelem aláírásával egyidejűleg nyilatkozom, hogy a kút
a)
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 védőidomot, védőterületet, valamint
karszt- vagy rétegvízkészletet nem vesz igénybe és nem érint, legfeljebb 500 m3/év
vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával
üzemel,
b)
épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási
igények kielégítését szolgálja,
c)
nem gazdasági célú vízigényt szolgál, továbbá
d)
a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem
veszélyeztető módon való elhelyezése biztosított.
A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről
szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a hatáskört gyakorló szerv
ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok hatósági eljárás során történő
felhasználásához.
Kölesd, 2020.
…………………………………
kérelmező
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…………………………………….
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. §-ban
megjelölt szakember (fúrt kút esetében)

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A kérelem 1. pontjához: A 76/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a kérelmet az
építtető, a tulajdonos, vagy a vagyonkezelő nyújtja be.
A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. §-ban megjelölt szakember nyilatkozata, aláírása
kizárólag fúrt kút esetén kötelező.
A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § -a szerint kút kivitelezését - beleértve annak
felújítását, javítását és megszüntetését is - az végezheti, aki
a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú
középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút
kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, valamint
b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási,
kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszakibiztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK
megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

