5.000,-Ft-os illeték

ENGEDÉLYKÉRELEM
talajvízkút létesítéséhez, átalakításához, fennmaradásához, üzemeltetéséhez
A)
1.) Kérelmezı neve:.......................................................................................................
2.) A kérelmezı címe:....................................................................................................
B.)
3.) Az engedélyezendı kút vizének felhasználási célja: ivóvíz és háztartási, öntözési,
állattartási, ipari, szolgáltatási, a más ingatlan részére átadott, egyéb:.............................
.........................................................................................................................vízigény
4.) A napi vízigény felhasználási területek (3 pont) szerint
....................................................................................................
....................................................................................................

........................m3
........................m3

5.) A vízfelhasználás az év mely idıszakára esik: egész éven át, vegetációs idıszak,
nyári-téli üdülési idény, egyéb:
...........................................................................................................................idıszak
C.)
6.) Az engedélyezendı kút helye:..................................................................................
......................................................................alatti...................................hrsz-ú ingatlan
7.) A kérelmezı az ingatlan feletti rendelkezési jogcíme:
tulajdonos, (kezelı) tartós földhasználó
8.) Kérelmezı ingatlanhasználatának jogalapja, ha az nem a 7. pontban foglalt jogcímen
alapul:
haszonélvezet, használat, bérlet, egyéb:..........................................................................
D.)
9.) Az engedélyezendı kút:
a.)
létesítendı,
átalakítandó,
engedély nélkül létesített kút
b.) típusa:
ásott,
aknakút,
fúrt,
egyéb:.....................................................
c.) tervezett (megvalósított) talpmélység........................................m

d.) csövezés mélységköze m-tıl m-ig:...........................................m
szőrızés..................................cm.
e.) vízkivétel módja: szabad kifolyású, merítéssel, kézi szivattyúzással, gépi
szivattyúval,
egyéb:..............................................................................................................................
f.) vízkiemelı berendezés típusa......................................................................................
teljesítménye:.....................................................................................................l/perc
g.) vízminıség (ivóvízkivétel esetén ÁNTSZ laboratóriumi vizsgálat eredmény alapján
töltendı ki)......................................................................................................................
h.) kútépítés idıpontja:.....................................................................................................
10.) Az engedélyezendı kút vizének használatából keletkezı szennyvíz
a.) napi átlagos mennyisége.........................................................................................m3
b.) elhelyezési módja: csatornamő bekötés, elszikkasztás, tárolás - elszállítás, öntözés,
egyéb:..............................................................................................................................
E.)
11.) A C. pontban jelölt ingatlan engedélyezésekor meglévı egyéb vízellátásának
a.) módja: közmőbekötés,
egyéb:................

saját

kút,

saját

felszíni

vízkivétel,

közkifolyó,

b.) saját kút engedélyének száma:..................................kelte:..........................................
engedélyezı hatóság:...................................................................................................
12.) Az ingatlanon az egyéb vízellátási módokból (11.pont) keletkezı szennyvíz
a.) napi átlagos mennyiség, felhasználási célok (lásd 3.pont) szerinti tagolásban a 10.
pont kivételével:
......................................................................................
.....................................m3
......................................................................................
.....................................m3
b.) elhelyezési módja: csatorna bekötés, elszikkasztás, tárolás - elszállítás, elöntözés,
egyéb:..............................................................................................................................
13.) A meglévı saját kút és a szomszédos ingatlanokon lévı, de legfeljebb az
engedélyezendı kút függıleges vonalától mért 50m sugarú körön belül
a.) kutak száma:...............................db
b.) legközelebbi kút távolsága:...................................m és mélysége.............................m
c.) a meglévı szennyezı források:
szennyvíz-szikkasztó....................................db
trágyalé, vagy hígtrágya elhelyezı.................db
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árnyékszék....................................................db
egyéb folyékony szennyezıanyag elhelyezés, éspedig:..................db.
d.) legközelebbi szennyezıforrás távolsága.........................................m
e.) legközelebbi szennyvízszikkasztó mőtárgy távolsága....................m
14.) A kút létesítéséhez kapcsolódó egyéb építési (bontási, megszüntetési) munkák
leírása...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
15.) A kérelmezınek a kút létesítésével, használatával kapcsolatos egyéb
nyilatkozata:.........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................
Kérem a..........................................................................................................................,
mint engedélyezı hatóságot, hogy részemre az elızıekben leírt kút létesítési,
üzemeltetési engedélyét kiadni szíveskedjék.
Kelt:...............................................................

.................................................................
kérelmezı aláírása

A kérelemhez csatolt (bemutatott) iratok jegyzéke:
1.) helyszínrajz
2.) mőszaki szelvény
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
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