Illetékbélyeg helye:

500

m3/

Fennmaradási engedély iránti kérelem
év alatti vízigényt kiszolgáló vízjogi létesítményekhez

1. Kérelmező (ingatlan tulajdonosa):
Név:

…………………………………………………..

Cím:

…………………………………………………..

Elérhetősége (e-mail, telefon):

…………………………………………………..

Tisztelt Vízügyi Hatóság!
Kérem, hogy az alábbi adatok alapján, a mellékelt tervdokumentációk szerint az alábbi
ingatlanon elhelyezkedő, 500 m3/év alatti vízigényt biztosító ásott/fúrt kút fennmaradására
vonatkozó vízügyi hatósági engedélyt megadni szíveskedjen.
2. A vízilétesítmény (kút) adatai:
felhasználás jellege (háztartási vagy gazdasági célú):

……………………………………

éves felhasznált vízmennyiség:

……………………………………

védőterület közelsége, érintettsége:

……………………………………

felhasznált víz jellege (talajvíz, parti szűrésű, más):

……………………………………

kút talp mélysége (m):

……………………………………

3. A kút helye:
Megye:
……………………………………………………………………
Irányítószám, település:
……………………………………………………………………
Utca, házszám:
……………………………………………………………………
Helyrajzi szám:
……………………………………………………………………

EOV koordináták:

X=

Y=

Z=

GPS koordináták:

X=

Y=

Z=

4. A kút adatai:
Talpmélység:
……………………………………………………………………
Fúrt kút esetében:
Fúrt átmérő:

………………… (m-m)

……………………… (m-m)

Iránycső:

anyaga (PVC, acél) ……………………………………….
átmérője (mm/mm) ……………………………………….
rakathossz (m-m) …………………………………………

Csövezet:

anyaga (PVC, acél) ……………………………………….
átmérője (mm/mm) ……………………………………….
rakathossz (m-m) …………………………………………

Szűrőzött szakasz:

mélységköze (m-m) ……………………………………….
átmérője (mm/mm) ………………………………………..
kialakítása, típusa ………………………………………….

Ásott kút esetében:
Káva magassága:

……………………………………. m

Kút mélysége:

……………………………………. m

Kút átmérője:

……………………………………. m

Vízoszlop magassága:

……………………………………. m

5. Vízkiemelés:
Módja: kézi / gépi
kitermelni tervezett vízhozam m3/nap: …………………………………………………….

szivattyú vagy termelőcső beépítési mélysége (m):………………………………………..

6. Nyilatkozat a létesítés időpontjáról: A vízilétesítmény 2016. június 4. előtt létesült.
Jelen kérelem aláírásával egyidejűleg nyilatkozom, hogy a
• vízilétesítmény nem ivóvíz igény kielégítését szolgálja;
• a vízhasználat termőföldet nem érint akár a vízkivétel, akár a felhasználás során;
• a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz elhelyezése a környezetet nem
veszélyezteti;
• a létesítendő kút közelében nincs nyílt rendszerű szennyvízrendszer, vagy bármilyen
más olyan jellegű létesítmény, amely szennyeződést okozna.

7. Mellékletek:
- műszaki adatlap
- megvalósulási terv

8. Alulírott építtető/tulajdonos bejelentem a 3. pontban megjelölt ingatlanon a 4.
pontban részletezett vízilétesítményt, a benyújtott adatok és dokumentáció alapján
kérem a fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatását.

Kelt:………………………, ……… év …………… hónap ….. nap

……………………………………
építtető (kérelmező) aláírása

