Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal és Csákberényi Kirendeltsége
8074 Csókakő, Petőfi S. utca 3. / 8073 Csákberény, Hősök tere 41.
tel.: 06-30-790-6305 / 06-30-846-9556,
e-mail: igazgatas@csokako.hu / igazgatas@csakbereny.hu

KÉRELEM
kutak vízjogi létesítési eljárásához,
500 m3/év mennyiségig terjedő, házi vízigények kielégítését szolgáló, kizárólag talajvíz
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemelő kút létesítéséhez

1. Kérelmező adatai:
neve: ............................................................................................................................................
állandó lakhelye: .........................................................................................................................
anyja neve: ...................................................................................................................................
születési helye, ideje: ...................................................................................................................
telefonszám: ................................................................................................................................
e-mail: ..........................................................................................................................................
2. A tervezett kút helye:
ingatlan címe (irányítószám, település, közterület jelleg és megnevezés, házszám):
......................................................................................................................................................
helyrajzi száma: ...........................................................................................................................
koordináták (földrajzi szélesség és hosszúság vagy EOV): ........................................................
3. A tervezett kút típusa:

□ fúrt kút

□ ásott kút

□ vert kút

4. A vízhasználat célja:

□ háztartási vízigény

□ házi ivóvízigény

5. A tervezett kút műszaki adatai:
5.1. talpmélység (terepszint alatt): ………………. m
becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt): ………………. m
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5.2. csak fúrt kút esetében:
5.2.1. iránycső anyaga: ………………….., átmérője: …………..., rakathossza: .......................
5.2.2. csövezet anyaga: ………………….., átmérője: …………..., rakathossza: ......................
5.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze: …………...., átmérője: ................................................. ,
kialakítása: ………………………………., típusa: .....................................................................
5.2.4. a kút-felsőrész tervezett kialakítása:

□ kútakna

□ kútház

□ kútszekrény

□ kútsapka

5.3. csak ásott kút esetében:
5.3.1. kútfalazat anyaga: ………………….., átmérője (mm/mm): ............................................
5.3.2. a kút-felsőrész tervezett kialakítása:

□ kútakna

□ kútház

□ kútszekrény

□ kútsapka

5.4. csak vert kút esetében:
5.4.1. csövezet anyaga: ………………….., átmérője (mm/mm): ............................................. ,
rakathossza: ……………………,
5.4.2. szűrőzött szakasz mélységköze (m-m): …………...., szűrő típusa: ................................. ,
5.4.3. a kút-felsőrész tervezett kialakítása, a kút lezárása:

□ kútakna

□ kútház

□ kútszekrény

□ kútsapka

6. A használat során keletkező szennyvíz elhelyezési módja: ....................................................
......................................................................................................................................................
7. Alulírott tulajdonos/kérelmező
nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy

-

és

fúrt

kút

esetében

a

kivitelező

is

–

a tervezett kút kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával
üzemel,
a tervezett kút kizárólag házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését
szolgálja,
a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz a környezetet nem veszélyeztető
módon kerül elhelyezésre,
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a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági,
vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra.
8. Mellékletek:
amennyiben a vízi létesítmény közműveket érint, úgy a közmű kezelőjének
nyilatkozata, vagy hozzájárulása, a kút létesítéséhez,
amennyiben az engedélyes és a tulajdonos személye nem azonos, a tulajdonos
hozzájáruló nyilatkozata a kút létesítésével kapcsolatban,
fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének
megfelelő igazolás (Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést vagy olyan
szakirányú középfokú végzettség igazolása, melyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút
kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja).

Kelt: ………………………….

………………………………
Tulajdonos/Kérelmező

………………………………
Kivitelező (fúrt kút esetében)
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