Ócsai Polgármesteri Hivatal
Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel: 06-29/378-125 18-as mellék
e-mail: muszak@ocsa.hu
KÉRELEM 500 M3/ÉV MENNYISÉGIG TERJEDŐ, HÁZI VÍZIGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉT
SZOLGÁLÓ, KIZÁRÓLAG TALAJVÍZ FELHASZNÁLÁSÚ KÚT LÉTESÍTÉSÉHEZ,
ÜZEMELTETÉSÉHEZ, FENNMARADÁSÁHOZ, MEGSZÜNTETÉSÉHEZ
Alulírott _______________________________ (kérelmező neve) _____________________________
(anyja neve) ________________________________________________________ (születési helye, ideje)
______________________________________________ (kérelmező címe) azzal a kéréssel fordulok az
Ócsai Polgármesteri Hivatalhoz, hogy 2364 Ócsa, ___________________________________________
utca/tér* ________________ számú (____________ helyrajzi számú) ingatlanon a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján
hatósági engedélyezési eljárást megindítani szíveskedjen olyan kút
létesítéséhez/üzemeltetéséhez1/fennmaradásához2/megszüntetéséhez (megfelelőt megjelölni),
amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja – a karszt- vagy
rétegvízkészlet igénybevétele és érintése nélkül – kizárólag a talajvíz felhasználásával.
(1: üzemeltetési engedélyt vízhasználat gyakorlásának megkezdéséhez, vízilétesítmény használatbavételéhez szükséges
kérelmezni; 2: fennmaradási engedélyt a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított
vízilétesítmény esetén szükséges kérelmezni)

A kút helye:
2364 Ócsa, _________________________________(utca, házszám),
__________________ hrsz. (helyrajziszám),
X= ______________ Y= ______________ Z= ___________ (EOV vagy GPS koordináta),
______________ mBf (terepszint).
Vízhasználat célja (megfelelőt megjelölni):
☐ Háztartási/kerti vízigény
☐ Házi ivóvízigény
Vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság megnevezése (üzemeltetési és megszüntetési
engedély iránti kérelem esetén):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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A Kút műszaki adatai:
talpmélység (terepszint alatt, méterben):
nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben):
Fúrt kút esetén:
A kút-felsőrész kialakítása (megfelelőt megjelölni):
☐ akna
☐ kútház
☐ kútszekrény
☐ kútsapka
Iránycső anyaga:
Iránycső átmérője:
Iránycső rakathossza:
Csövezet átmérője:
Csövezet rakathossza:
Csövezet anyaga:
Szűrőzött szakasz mélységköze:
Szűrűzött szakasz átmérője:
Szűrőzött szakasz kialakítása, típusa:
Ásott kút esetében:
Kútfalazat anyaga:
Kútfalazat átmérője:
Kútfalazat helye:
Vízbeáramlás helye:
Nyitott kúttalp, nyitott falazat helye:
Kút lezárása, fedlap, anyag:
Vert kút esetében:
A kút-felsőrész kialakítása, a kút lezárása (megfelelőt megjelölni):
☐ akna
☐ kútház
☐ kútszekrény
☐ kútsapka
Csövezet átmérője:
Csövezet anyaga:
Csövezet rakathossza:
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Szűrőzött szakasz mélységköze:
Szűrő típusa:
Vízkitermelés módja (megfelelőt jelölni):
☐ Gépi
☐ Kézi
Használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése:

A megszüntetés tervezett műszaki megoldása (a kút megszüntetésére irányuló eljárás esetén):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ócsa, …………………. .........

______________________
Kérelmező aláírása
NYILATKOZAT

Nyilatkozom, hogy közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági,
vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül(t) kialakításra, abba a felszínről
szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
________________________
Kút tulajdonos aláírása
Továbbá fúrt kút esetén a kútr. 13. § (2) bekezdése* szerinti
kútfúró szakember is megerősíti a fenti nyilatkozatot aláírásával,
és képzettségét mellékletben igazolja.
________________________
Feljogosított szakember aláírása

Mellékletként csatolandó dokumentumok:
1. Ivóvízigény 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
2. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
3. Fúrt kút esetén a kútfúró szakember 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.)
13. § (2) bekezdésének való megfelelésének igazolása. (képzettséget igazoló dokumentum másolata)
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*A kútr. 13. § (2) bekezdése értelmében:
„(2) Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is -, a települési önkormányzat jegyzőjének
hatáskörébe tartozó ásott vagy vert kút kivételével, az végezheti, aki
a) 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, valamint
b) 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.”

4

