KÉRELEM ÁSOTT KÚTRA
a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. fejezete szerint
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
kutak vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz
Dunaföldvár Város Jegyzője, mint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója
a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a alapján
1. Kérelmező:
Neve:
____________________________________________________
Állandó lakhelye:
____________________________________________________
Anyja neve:
____________________________________________________
Születési helye, ideje:
____________________________________________________
Telefonszám:
____________________________________________________
2. A vízjogi létesítési engedély (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni):
Száma:
____________________________________________________
Kelte:
____________________________________________________
Kiállító hatóság:
____________________________________________________
3. A kút helye:
Irányítószám:
____________________________________________________
Település:
____________________________________________________
Utca, házszám:
____________________________________________________
Helyrajzi száma:
____________________________________________________
Koordináták
(földrajzi szélesség és
hosszúság vagy EOV):
____________________________________________________
4. A vízhasználat célja (megfelelő aláhúzandó):
a. háztartási vízigény
b. házi ivóvízigény
5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat
eredménye:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. A kút műszaki adatai:
Talpmélység (terepszint alatt):
____________________________________________ (m)
Nyugalmi vízszint (terepszint alatt): ____________________________________________ (m)
7. Ásott kút:
Kútfalazat
anyaga:
___________________________________________
átmérője:
___________________________________________ (mm/mm)
Vízbeáramlás helye:
___________________________________________ (m-m)
nyitott kúttalp:
___________________________________________ (m-m)
nyitott falazat helye:
___________________________________________ (m-m)
8. A kút lezárása:
Fedlap:
Anyaga:

_____________________________________________
_____________________________________________

9. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről mellékelve:
igen
nem
11. Nyilatkozat vízhasználatról
Alulírott tulajdonos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a vízilétesítményből kinyert
vízmennyiség az 500 m3/év mennyiséget (megfelelő aláhúzandó),
nem haladja meg

meghaladja.

A vízilétesítményből kinyert vizet (pl. kert öntözés, állat itatás) _________________________ használom.
12. Nyilatkozat
A közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről
szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.

Kelt: Dunaföldvár, __________ év _____________ hónap ____ nap

______________________________
tulajdonos aláírása

______________________________
tulajdonos aláírása

______________________________
kérelmező aláírása
(ha nem azonos a tulajdonossal)

Melléklet:
• 1 példány fotódokumentáció a kútról és környezetéről
• 1 példány helyszínrajz a kút helyének bejelölésével
• 1 példány adatlap a kútról

ADATLAP
Vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyhez

Ásott kút

Tulajdonos neve: __________________________________________________
Tulajdonos címe: __________________________________________________
Ingatlan helyrajzi száma: ____________________________________________
Kútásás időpontja (ha ismert): ________________________________________
Kútásó neve (ha ismert): _____________________________________________

________________________________
Tulajdonos aláírása

_______________________________
Kútásó aláírása (ha ismert)

