Kérelem és műszaki dokumentáció
talajvízkút létesítési engedélyezéséhez
Kérelmező:
Neve: ……………………………………………………………………………………............…...
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………….…….
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………….....
Születési helye, ideje: ………………………………….……………………………………….…...
A tervezett kút adatai:
Felhasználás jellege
(háztartási vízigény vagy házi ivóvízigény): ……………….……………………………………
Éves felhasznált vízmennyiség: …………………………………………...………………………
Védőterület közelsége, érintettsége: ……………………………………………………………....
Felhasznált víz jellege (talajvíz, parti szűrésű víz, más): ……………………………………….
Tervezett kút típusa (fúrt, ásott): ………………………….……………………………………….
A tervezett kút helye
2113 Erdőkertes, …………………….……………. (közter. neve) ………… (közter. jellege)
…………. szám ……….…….hrsz.
EOV koordináta X=…………………… Y=……………………….. Z=……………………….
Terepszint: ……………………….. mBf
A tervezett kút műszaki adatai
A kút talpmélysége: …………. m, nyugalmi vízszint: ……………. m
A kút távolsága:
utcafronttól: ………..m, lakóépülettől:………m, szikkasztótól:………..m
telektől: …....m, ……….hrsz.-ú telektől: …...m, ……….hrsz.-ú telektől: …...m

……….hrsz.-ú

A kútból naponta maximum ……...... m3 vagy idényben …………..….…………. -tól
…………..….………….-ig
maximum
…………..…
m3
vizet
veszek
ki
……………………….……………….…. célú vízigényem kielégítése céljából.
A kút üzemeltetése során …………. m3 szennyvíz keletkezik, elhelyezése: …………………….

Fúrt kút esetében:
Iránycső anyaga: ………………………….., átmérője: …………………, rakathossz: ………….
Csövezet anyaga: ………………………….., átmérője: …………………, rakathossz: …………
Szűrőzött szakasz mélységköze:………(m-m), átmérője:……….,kialakítása, típusa:……….….
Kút felsőrész kialakítása (akna, kútház, kútszekrény, kútsapka): ………………………………...
Alulírott építtető/tulajdonos kérem a fent megjelölt ingatlanon
vízilétesítményre vonatkozóan a létesítési engedélyezési eljárás lefolytatását.

létesítendő

……………………………………..
kérelmező aláírása
Nyilatkozat
Alulírottak nyilatkozom/nyilatkozzuk, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a
kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően kerül kialakításra.

……………………………………..
kivitelező1,2 aláírása

……………………………………..
kérelmező aláírása

Csatolandó mellékletek:
- Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének
való megfelelés igazolása.
- A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet I. pontjában részletezett tartalmú
dokumentáció
- 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, helyszínrajz

Erdőkertes, ……………………………………..

Illetékbélyeg helye:
5 000 Forint

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló
101/2007.(XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ban megjelölt szakember
2 Fúrt kút esetében az aláírás kötelező!
1

