Tolnai Polgármesteri Hivatal

Illeték
3.000.- Ft

KÉRELEM
Talajvízkút vízjogi létesítési, fennmaradási engedélyezése, vízjogi
üzemeltetési engedélyezéséhez
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK [A VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖR
GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ 72/1996. (V. 22.) KORM. RENDELET 24. §] ENGEDÉLYÉHEZ
KÖTÖTT KUTAK LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK és TERV TARTALMA

1. Kút helye:

X=

Y=

Z=

megye
IRSZ, település
utca, házszám
Hrsz.
EOV koordináta

2. Tulajdonos/Kérelmező:
neve:
állandó lakóhelye:
személyi ig. száma:
3. Kútadatok:
talpmélység (m):
nyugalmi vízszint (terepszinttől) (m):
fúrt átmérő:
iránycső:
csövezet:
szűrőzött szakasz:

anyaga (PVC, acél)
anyaga (PVC, acél)
mélységköze (m-m)

(m-m)
(m-m)
átmérője (mm/mm)
átmérője (mm/mm)
átmérője (mm/mm)

4. Vízkiemelés:
módja:
kitermelni tervezett hozam (m3/nap)
szivattyú vagy termelőcső beépítési mélysége (m):

(mm)
(mm)
rakathossz (m-m)
rakathossz (m-m)
kialakítása, típusa

kézi

5. Kútfejakna méretei (m):

7130 Tolna, Hősök tere 1. Tel: 74-540-800 Fax: 74-443-805
Internet: www.tolna.hu, e-mail: tolna@tolna.hu

gépi:

6. Megjegyzés:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. A kivitelező adatai és nyilatkozata:
Alulírott

……………………………………………

(név),

………………………………………………………. (lakcím), ………………………………
(személyi igazolvány száma) a …………………………… nyilvántartási számú vízkútfúró
végzettséggel rendelkezem.*
A fúráshoz használt berendezés ………………… számú, …………………………, mint
bányafelügyeleti hatóság által kiadott Mélyfúrási Alkalmassági Bizonyítvánnyal vagy
………………… EK megfelelőséggel rendelkezik.* Érvényessége: ……… év, …… hónap.
A közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
………………………………
(aláírás)
* A dokumentumok hiteles másolatát csatolni szükséges.

Mellékletek:
1.) tulajdoni lap és (ha a kérelmező személye nem egyezik meg a tulajdonossal) tulajdonosi
hozzájárulás
2.) helyszínrajz :
- átnézeti
- részletes (a két szomszédos telek) amelyen megjelölésre kerülnek
a szennyező források:
- zárt szennyvíztároló
- űrgödrös árnyékszék
- hulladéktároló tartály helye
- szennyvízülepítő-szikkasztó
a telek méretei, a telken és a kút környezetében található épületek, építmények
3.) nyilatkozat (a kérelem nyomtatványhoz csatolt minta szerint)
- 500 m3/év-nél nem használ több vizet
- első vízadó rétegből veszi a vizet
- csak házi szükségletre, öntözés céljából
4.) Terv és műszaki leírás a kútról (cső, vagy gyűrű)

Nyilatkozat
.........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………...(kérelmező

(kérelmező

lakcíme)

sz.

alatti

neve),
lakos

büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a ………… (irányítószám) …….……………….
(helység) ,………………………………....…. utca …………házszám …………. (hrsz), ingatlanon létesített kút:

- házi vízigény 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint - parti
szűrésű és a karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül - kizárólag a
talajvíz felhasználásával működik,
- a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz a környezetet nem
veszélyeztető módon kerül elhelyezésre,
- a kút nem ivóvízigény kielégítését szolgálja, *
vagy
a kút ivóvízigény kielégítését szolgálja, erre tekintettel azonban, a 72/1996. (V.22.)
Korm. rendelet 24. § (3) b.) bekezdése értelmében a közegészségügyi követelmények
kérelmemben foglalt adatok alapján érvényre jutnak.*
* kívánt részt kell aláhúzni
…………………………………………
aláírás
Tolna, ………………….(év) ……………… (hó) ……….. (nap)

Előttünk, mint tanúk előtt:
1 TANÚ

2 TANÚ

aláírás

aláírás

név

név

lakcím

lakcím

személyi igazolvány száma

személyi igazolvány száma

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
Alulírott

.............................................................................................

(tulajdonos

neve),

……………………………………………………………………………………... (tulajdonos lakcíme) szám alatti lakos
feltétlen hozzájárulásomat adom a tulajdonomat képező ………… (irányítószám) …….……………….
(helység)

,………………………………....….

létesített/létesítendő*

utca

kút,

……………………………………………………………………….

…………házszám

………….

(hrsz),

ingatlanon

…………………………………………………………
(lakcím)

kérelmező

(név),

által

benyújtott

fennmaradási/létesítési* engedély kérelmére indult eljárásban a fennmaradási/létesítési* engedély
kiadásához.

* kívánt részt kell aláhúzni

…………………………………………
aláírás
………………………., ………………….(év) ……………… (hó) ……….. (nap)

Előttünk, mint tanúk előtt:
1 TANÚ

2 TANÚ

aláírás

aláírás

név

név

lakcím

lakcím

személyi igazolvány száma

személyi igazolvány száma

