2019. 01. 01-től

Kérelem - Maglód Város Jegyzőjéhez
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezéséhez
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet alapján

1.

Kérelmező neve:.……………………………………………………………………
aki a kút üzemeltetője és az érintett telek tulajdonosa is egyben (ha nem, külön kérjük megjelölni az üzemeltetőt és a tulajdonost)

állandó lakhelye: …………………………………………………………………………
anyja neve: …………………………………………………….. szül. helye, ideje: ………………………………………………..
telefonszáma, e-mail cím: …………………………………………………………………………………………………………….
2.

A kút létesítési engedélyének száma: …………………………………………………………………………. kiállító
hatóság: ............................................................................................................ (ha lett engedély kérve)

3.

A kút helye:
irányítószám: …………………………..

település: ……Maglód…………………

utca, házszám: ……………………………………………………

helyrajzi szám: ……………………………

koordináták (földrajzi vagy EOV): X=……..……....Y=…….…..…..

terepszint (mBf.): ………………………….

4.

Vízkivétel/vízhasználat célja: …………………………………………………………

5.

A kútból kinyert vizet ivóvíz céljára:

használom / nem használom

(megfelelő aláhúzandó)

Vízminőség-vizsgálat eredménye: …………………………………………….
(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)

6.
6.1.

A kút műszaki adatai:

talajvizet / parti szűrésű vizet / rétegvizet / karsztvizet / egyéb használ (megfelelő aláhúzandó)

talpmélység (terepszint alatt, méterben): …………m

nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben):………….m

6.2.1. Fúrt kút esetén:

6.4.

6.2.4. Ásott kút esetén:

iránycső anyaga:
átmérője:

KM PVC / acél / egyéb:………….
…………/…………. mm/mm

kútfalazat anyaga: betongyűrű / km tégla / egyéb:
…………… (megfelelő aláhúzandó)

iránycső rakathossza:

………………… m

kút átmérője:

külső:………mm belső:…….mm

csövezet anyaga,
átmérője:

KM PVC / acél / egyéb:………….
…………/…………. mm/mm

vízbeáramlási
szakasz helye:

……….m - ……….m

csövezet rakathossza:

………….m - ……..…m

vízbeáramlás
módja:

nyitott kúttalp / nyitott falazat
(megfelelő aláhúzandó)

szűrőzött szakasz
anyaga, átmérője,
kialakítása, típusa:

KM PVC / acél / egyéb:………….
…………/…………. mm/mm
……………………………………

esővíz, szennyvíz, van / nincs
egyéb bevezetés

szűrőzött szakasz
mélységköze

………….m - ……..…m

kút alja megfúrva

van / nincs

kútkáva:

…………… m a talajszinttől

fúrt kút felsőrészének
kialakítása:(megfelelő

akna / kútház / kútszekrény /
kútsapka

6.3. ásott kút lezárása: van / nincs fedlap (aláhúzandó)
anyaga: ………………………..

aláhúzandó)
6.5.

Vízkitermelés módja:

6.6.

Használat során keletkező szennyvíz mennyisége: ……………m3

kézi vagy gépi

7.

Kút létesítésének ideje: ………………………………………………….. (legalább év megadása)

8.

3
A kútból évente maximum ............. m vizet veszek ki.

9.

A kút helye szerinti ingatlanon:

10.

Nyilatkozom, hogy:
a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
kút olyan kialakítású, hogy abba felszínről szennyeződés és csapadékvíz nem kerülhet,
a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelel.

11.

A fúrt kutat vízkútfúrási jogosultsággal rendelkező ................................................................ (név) kútfúró készítette /
vizsgálta be ……..... év ............... hónapban. (ásott kutak üzemeltetési engedélye esetén nem szükséges)

12.

Csatolandó mellékletek: - Fotó a kútról és környezetéről
- Helyszínrajz a kút, az épületek és a szennyezőforrások feltüntetésével, méretekkel
- vízkútfúró oklevelének, bizonyítványának másolata
- több tulajdonos esetén, tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozta

(megfelelő aláhúzandó)

, elhelyezése: ……………………………………..

Locsolás esetén a terület nagysága: .………...m2

lakóépület áll / nem áll (megfelelő aláhúzandó)

Kelt: ……………….., 20……………..
...................................................

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

kútfúró kivitelező

kérelmező

