Cím: 9141 Ikrény,_____________________________________helyrajzi szám (hrsz.):__________
alatti ingatlanon létesített, saját használatú ásott / fúrt kút
vízjogi fennmaradási és üzemeltetési / üzemeltetési engedélyeztetési dokumentációja
KÉRELEM
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. számú melléklete
szerint a helyi vízgazdálkodásihatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyezési eljárásához.
KÉRELMEZŐI NYILATKOZAT
Alulírott, a jelen engedélyeztetési dokumentációban nevesített vízilétesítmény üzemeltetője nyilatkozom, hogy az általam, mint
magánszemély által üzemeltetett kút:
• épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,
• a háztartási vízigények kielégítését szolgálja,
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• 500 m /év kivett mennyiséget meg nem haladó házi (nem gazdasági célú és nem ivóvíz célú) vízigény kielégítését
szolgálja.
Ikrény, 2021. ………………………… hónap ………………….. nap

……………........................................……………………..
Kérelmező/tulajdonos (1) neve és aláírása

…......………….............................……………………..
Kérelmező/tulajdonos (2) neve és aláírása

1) Kérelmező/Tulajdonos (Kettőnél több tulajdonos esetén kérjen kiegészítő adatlapot az önkormányzaton!)
Név (1):
Név (2)
Állandó lakhely (1):

Állandó lakhely (2):

Anyja neve (1):

Anyja neve (2):

Születési hely, idő (1)

Születési hely, idő (2)

***

***

Telefonszám, e-mail cím (1):

Telefonszám, e-mail cím (2):

*** Kitöltése nem kötelező

2) Vízjogi létesítési engedély (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni)
Száma:
Kelte:
Kiállító hatóság:
3) A kút helye
Irányítószám:
EOV Y:

Település:

Utca, házszám:
EOV X

Helyrajzi szám:
mérőeszköz:
Garmin, GPSmap 60C

Terepszint [mBf]:
………..mBf (M=1:10000 méretarányú topográfiai térképről leolvasva)
Vízbázis védőterületi érintettség:
Feltárt víztípus:
Nincs
Talajvíz
4) Vizhasználat célja(megfelelelő aláhúzandó)
háztartási vízigény
kerti öntözés
házi ivóvízellátás

jelenleg nincs használatban

5) Ivóvízcélú felhasználás esetén
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 (aláírt vizsgálati jegyzőkönyv becsatolása kötelező):
6) A kút műszaki adatai
Mért kúttalp [m] terepszint alatt:
Mért vízszint [m] terepszint alatt:
mérés dátuma:
2021.
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Kútfejperem magassága [m] terepszint felett/alatt:

Építés éve:

6.1
Fúrt/vert kút adatai
Iránycső átmérő [Ø mm]:

iránycső rakathossz [m –m]:

iránycső anyaga:

Béléscső átmérő [Ø mm]:

béléscső rakathossz [m –m]

béléscső anyaga:

Szűrőcső átmérő [Ø mm], típus:

szűrőzött szakasz mélységköz [m –m]:

szűrőcső anyaga, résméret:

Iszapgyűjtő átmérő [Ø mm]:

iszapgyűjtő rakathossz [m –m]:

iszapgyűjtő anyaga, talplezárás:

A kútfej kialakítása: akna, kútház, kútszekrény, kútsapka (megfelelő aláhúzandó). Főbb méretek:
6.2
Ásott kút adatai
Kútfalazat anyaga:

Kútfalazat átmérője [mm/mm]:

Kútfalazat helye [m – m]:

vízbeáramlás helye: nyitott kúttalp, vagy nyitott falazat,
utóbbi esetén [m – m]:

Kút lezárása, fedlap anyaga:
7) Víztermelési adatok
Vízkitermelés módja (megfelelő aláhúzandó)
kézi
gépi
nincs
Szivattyú vagy termelőcső beépítési mélysége [m]
terepszint alatt:

Szivattyú típusa (ha ismert)
Tervezett szivattyúzandó vízmennyiség
m3/év

8) Használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése
Használat során keletkezik / nem keletkezik szennyvíz (megfelelő aláhúzandó).
Amennyiben keletkezik szennyvíz, mekkora annak a mennyisége (m 3/év) és mi az elehelyezés módja

9) Fényképfelvételek a kútról és környezetéről– fénykép külön csatolva
10) ***Fúrt kút esetén a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13.§ (2) bekezdésének való megfelelés igazolás
Alulírott………………………………………….................(név),
………………………....……………(személyi
igazolvány
szám)
a………………………………………………………..nyilvántartási számú vízkútfúró végzettséggel rendelkezem. Érvényessége:………………év,
………………..hónap, …………………….nap.
***
Ismeretlen kivitelező esetén a részletes műszaki dokumentáció készítőjének adatai, aláírása szükséges
11) Nyilatkozat
A közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz
semmilyen körülmények között nem kerülhet.
12) Az adatkezelési tájékozatatást megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, a személyes adataim tájékoztató
szerinti közléséhez hozzájárulok.
Ikrény, 2021. ………………………… hónap ………………….. nap

...................................................... ..................................................... .......................................................
Kérelmező/Tulajdonos (1)
neve és aláírása

Kérelmező/Tulajdonos (2)
neve és aláírása

Jogosultsággal rendelkező
személy neve és aláírása
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