Vár os P ol gárme s teri H iva tal
Műszaki Osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: muszak@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Illetékbélyeg helye
(3000 Ft)

Kérelem
500 m3/év mennyiségig terjedő, házi vízigények kielégítését szolgáló,
kizárólag talajvíz felhasználású kút létesítéséhez, használatbavételéhez,
fennmaradásához, megszüntetéséhez (a megfelelőt húzza alá)
( A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. §. (1) a)-b) pontja alapján)

1. Tulajdonos/kérelmező
neve:
állandó lakhely:
anyja neve:
születési idő, hely:
elérhetősége (tel. szám, e-mail cím):
2. A vízjogi létesítési engedély (fennmaradási engedély esetében nem kell kitölteni)
száma:
kelte:
kiállító hatóság:
3. A kút helye:
A kérelemmel érintett ingatlan címe: 2051 Biatorbágy ……………………………..…
……………………..(közterület neve) ……………házszáma
Az ingatlan helyrajzi száma: ……………………………….hrsz.
A koordináták (földrajzi VAGY EOV):
EOV koordináták:

X=

Y=

GPS koordináták:

X=

Y=

Terepszint (egységes magassági rendszer): ………………………………………mBf
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4. A kút létesítésének időpontja:
5. A vízhasználat célja (a megfelelőt húzza alá)


háztartási vízigény (tisztálkodás, locsolás stb.)



házi ivóvízigény

6. A kút típusa (a megfelelőt húzza alá):


ásott kút



fúrt kút

7. A vízilétesítmény (kút) műszaki és hidraulikai adatai:
7.1. Csak ásott kút esetében:
7.1.1.

A kút talpmélysége (terepszint alatt - méter):

7.1.2.

Nyugalmi vízszint (terepszint alatt - méter):

7.1.3.

Kútfalazat
anyaga:
átmérője (mm/mm):
helye (vegyes falazat esetén rétegrend m-m):

7.1.4.

Vízbeáramlás helye (a megfelelőt húzza alá):


nyitott kúttalp (alulról)



nyitott falazat (oldalról)

Vízbeáramlás helye méterben megadva:
7.1.5.

A kút lezárása:
fedlap (vagy egyéb építmény megnevezése):
anyaga:

7.1.6.

7.1.7.

A vízkitermelés módja (a megfelelőt húzza alá):


kézi



gépi

A használat során szennyvíz keletkezik? (a megfelelőt húzza alá):



igen
nem

Amennyiben használat során szennyvíz keletkezik annak
m3/nap

mennyisége:
elhelyezése:
7.1.8.

A kitermelni tervezett max. hozam (vízmennyiség):
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m3/nap

7.2. Csak fúrt kút esetében:
7.2.1.

A kút talpmélysége (terepszint alatt - méter):

7.2.2.

Nyugalmi vízszint (terepszint alatt - méter):

7.2.3.

Iránycső:
anyaga
átmérője
rakathossz:

7.2.4.

Csövezet:
anyaga
átmérője
rakathossz:

7.2.5.

Szűrőzött szakasz:
mélységköze:
átmérője:
kialakítása:
típusa:

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

A kút felsőrész kialakítása (a megfelelőt húzza alá):


kútakna



kútház



kútszekrény



kútsapka

A vízkitermelés módja (a megfelelőt húzza alá):


kézi



gépi

A használat során szennyvíz keletkezik? (a megfelelőt húzza alá)


igen



nem

Amennyiben használat során szennyvíz keletkezik annak
m3/nap

mennyisége:
elhelyezése:
7.2.9.

A kitermelni tervezett max. hozam (vízmennyiség):

m3/nap

Biatorbágy, 20……év …………………hó ……….nap
…………………………………………
tulajdonos/kérelmező
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N Y I L AT K O Z AT
Létesítési engedély esetében: A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az
érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően kerül kialakításra.
Biatorbágy, 20……év …………………hó ……….nap
…………………………………………
tulajdonos/kérelmező
Üzemeltetési és fennmaradási engedély kérelem esetében: a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy
csapadékvíz nem kerülhet
Biatorbágy, 20……év …………………hó ……….nap
…………………………………………
tulajdonos/kérelmező

Fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező* is aláírja nyilatkozatot

…………………………………………
jogosultsággal rendelkező kivitelező
P.H.
*Jogosultsággal rendelkező kivitelező a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és
a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2)
bekezdésében megjelölt szakember, aki
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
vagy
szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal
rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja,
vagy
a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási,
kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet
műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek
biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri
rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.
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A kérelemhez a következőket kell csatolni:

□

3.000 Ft eljárási díj illetékbélyeg formájában vagy Biatorbágy Város Önkormányzata
által vezetett Illeték-bevételi számlára (10918001-00000005-65370495) történő
átutalásról szóló bizonylat

□

Több tulajdonos esetén meghatalmazás a vízjogi engedélyeztetési eljárás
lefolytatására (az ingatlannak több tulajdonosa van vagy a kút több ingatlanon
helyezkedik el.)

□

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.

□
□

Fényképfelvétel a kútról és környezetéről

□
□

Megszüntetés esetében: a megszüntetés tervezett műszaki megoldása.

□

Nyilatkozat
1. Létesítési engedély esetében: aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a
jogosultsággal rendelkező kivitelező is.
2. Üzemeltetési és fennmaradási engedély kérelem esetében: aláírja a tulajdonos,
fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási kérelem
esetében: a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. §-ban
megjelölt szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került
kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).
Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a
vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. §
(2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
(az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítés, vagy olyan
szakirányú középfokú végzettség, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút
kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy
szakirányú felsőfokú végzettség és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező
személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot hozzá igazolja, valamint a
vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási,
kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a
bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolása,
vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló
miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozat.)
Amennyiben a vízilétesítménnyel érintett ingatlan tulajdoni lapján nem szerepel
épület megnevezés, akkor mellékletként csatolni kell az épületre vagy annak
építésére jogosító hatósági határozatot, vagy igazolni azt, hogy egyszerű
bejelentéssel rendelkező ingatlanon van.
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