
 Ügyintézés helye:                                                              

Velencei Polgármesteri Hivatal  Ügyfélfogadás:  Hétfő    8:00 - 12:00 

2481 Velence, Tópart utca 26.  Szerda  8:00 - 15:30 

Telefon: 22/ 589 – 416  Péntek  8:00 - 12:00 

Illetékbélyeg helye (3.000,-Ft): 

 

 

K É R E L E M  

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § 

alapján meghatározott jegyzői engedélyhez kötött kutak üzemeltetéséhez és fennmaradásához 

 

Kérelmező: 

neve:  ............................................................................................................................................  

állandó lakhelye:  .........................................................................................................................  

anyja neve:  ...................................................................................................................................  

születési helye, ideje:   ..................................................................................................................  

A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem 

esetén nem kell kitölteni).  

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

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

A kút helye: 

IRSZ, település:  ..........................................................................................................................  

utca, házszám:   ............................................................................................................................  

helyrajzi szám:   ............................................................................................................................  

EOV koordináta: X=   ................................  Y=   ..............................  Z=  .................................  

terepszint (mBf):  .........................................................................................................................  

A kút adatai: 

felhasználás jellege (háztartási vízigény vagy házi ivóvízigény1):  .............................................  

éves felhasznált vízmennyiség:   ..................  , védőterület közelsége, érintettsége:  .................  

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

a kút talpmélysége:  ...................................  m, nyugalmi vízszint:    ....................................  m 

a kút távolsága utcafronttól:   .....................  m, lakóépülettől:   .......................  m, szikkasztótól: 

………….…. m, 

a kút távolsága szomszédos ingatlanoktól:   ...........................  helyrajzi számú ingatlantól 

…………. m, ……………… helyrajzi számú ingatlantól ……...…. m, ……………… 

helyrajzi számú ingatlantól ……… m, ……………… helyrajzi számú ingatlantól ……... m. 

A kútból naponta maximum   .......................  m3 vizet veszek ki  ................................................ 

 ..............................................  célú vízigényem kielégítése céljából. A kút üzemeltetése során   

…………..  m3 szennyvíz keletkezik, ennek elhelyezése:  ..........................................................  

Fúrt kút esetében: 

iránycső anyaga:  ......................... , átmérője: .  ............................ , rakathossz: ............................  



 Ügyintézés helye:                                                              

Velencei Polgármesteri Hivatal  Ügyfélfogadás:  Hétfő    8:00 - 12:00 

2481 Velence, Tópart utca 26.  Szerda  8:00 - 15:30 

Telefon: 22/ 589 – 416  Péntek  8:00 - 12:00 

csövezet anyaga:  ......................... , átmérője: .  ............................ , rakathossz: ............................  

szűrőzött szakasz mélységköze:  ........................... (m-m), átmérője: ........................................  

kialakítása, típusa:  ................................................ , kút lezárása:  ............................................ . 

Ásott kút esetében: 

kútfalazat anyaga:  ...................................... , átmérője:   ...................... , helye: ...........................  

vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat):  .  ............................................................... , 

kút lezárása (fedlap):  ............................................ , anyaga:  .................................................... . 

A víz kitermelése (centrifugál, búvár, kézi) szivattyúval történik / szabadon folyik ki. 

A víz  .................. m hosszú, ...................  mm átmérőjű (acél, műanyag) vezetéken jut el a házi, 

illetve a locsolást biztosító vízellátó berendezésig, amely   ..........................  került elhelyezésre. 

 

Alulírott építtető/tulajdonos kérem a fent megjelölt ingatlanon a 2018. január 1. napja 

előtt létesített vízilétesítményre vonatkozóan a fennmaradási engedélyezési eljárás 

lefolytatását. 

 

 

Velence,  .......................................................   ............................................................  

         kérelmező aláírása 

N y i l a t k o z a t  

 

Alulírott  .........................................................................  (név),   ................................................  

(személyi igazolvány száma) a  .........................................  nyilvántartási számú végzettséggel2 

rendelkezem. Érvényessége:   ....................... év  ............................  hónap. 

A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, 

vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően került kialakításra és abba a 

felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet. 

 

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

szakember / kivitelező / jogosultsággal rendelkező aláírása2 

 

 

Velence,  .......................................................   ............................................................  

         kérelmező aláírása  

Melléklet: Fényképfelvétel a kútról és környezetéről 

1 Ivóvízcélú felhasználás esetén csatolni kell a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) 

Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét 

2 A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 

101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ban megjelölt szakember  


