ÚJFEHÉRTÓ VÁROS
JEGYZŐJE
4244 Újfehértó, Szent I. u.10.
Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003
E-mail: epitesugy@ujfeherto.hu
Web: www.ujfeherto.hu

KÉRELEM
Vízjogi fennmaradási engedélyhez
(talaj- vagy parti szűrésű vízkészletet hasznosító kútra,
500 m3/év mennyiségű vízhasználatig)

Illetékbélyeg
helye

(5.000 Ft)

A KÉRELMET NYOMTATOTT BETŰKKEL szíveskedjen kitölteni.

1. Kérelmező (ingatlan tulajdonosa):
Neve:

…………………………………………………..

Anyja neve:

…………………………………………………..

Születési ideje:

…………………………………………………..

Születési helye:

…………………………………………………..

Személyi ig. száma:

…………………………………………………..

Állandó lakhelye:

…………………………………………………..

Elérhetősége (e-mail, telefon):

…………………………………………………..

Tisztelt Vízügyi Hatóság!
Kérem, hogy az alábbi adatok alapján, a mellékelt tervdokumentációk szerint az alábbi
ingatlanon elhelyezkedő, 500 m3/év alatti vízigényt biztosító ásott/fúrt kút fennmaradására
vonatkozó vízügyi hatósági engedélyt megadni szíveskedjen.
2. A vízilétesítmény (kút) adatai:
felhasználás jellege (háztartási vagy gazdasági célú):

……………………………………

éves felhasznált vízmennyiség:

……………………………………

védőterület közelsége, érintettsége:

……………………………………

felhasznált víz jellege (talajvíz, parti szűrésű víz, más):

……………………………………

kút talpmélysége (m):

……………………………………
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3. A kút helye:
Megye
IRSZ, település
Utca, házszám
Hrsz.
EOV koordináta

X=

Y=

Z=

GPS koordináták

X=

Y=

Z=

4. A kút adatai:
Talpmélység (m):
……………………………………………………………………
Fúrt kút esetében:
Fúrt átmérő:

………………… (m-m)

Iránycső:

anyaga (PVC, acél) ……………………………………….

……………………… (m-m)

átmérője (mm/mm) ……………………………………….
rakathossz (m-m) …………………………………………
Csövezet:

anyaga (PVC, acél) ……………………………………….
átmérője (mm/mm) ……………………………………….
rakathossz (m-m) …………………………………………

Szűrőzött szakasz:

mélységköze (m-m) ……………………………………….
átmérője (mm/mm) ………………………………………..
kialakítása, típusa ………………………………………….

Ásott kút esetében:
Káva magassága:

……………………………………. m

Kút mélysége:

……………………………………. m

Kút átmérője:

……………………………………. m

Vízoszlop magassága:

……………………………………. m
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5. Vízkiemelés:
Módja: kézi / gépi*
kitermelni tervezett vízhozam m3/nap: …………………………………………………….
szivattyú vagy termelőcső beépítési mélysége (m):……………………………………………..
6. Nyilatkozat a létesítés időpontjáról: A vízilétesítmény 2016. június 4. előtt létesült.
7. Mellékletek:
- műszaki adatlap,
- megvalósulási terv,
- nyilatkozat,
- a tulajdonjog igazolására szolgáló dokumentumot (tulajdoni lap, bérleti szerződés
vagy tulajdonosi hozzájárulás),
- helyszínrajzot
- amennyiben állami vízkészletet érint a vízügyi igazgatóság vagyonkezelési
hozzájárulása

8. Alulírott építtető/tulajdonos bejelentem a 3. pontban megjelölt ingatlanon a 4.
pontban részletezett vízilétesítmény vonatkozásában, a benyújtott adatok és
dokumentáció alapján kérem a fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatását.

Kelt:………………………, 20… év …………… hónap ….. nap

……………………………………
építtető (kérelmező) aláírása

*Megfelelőt kérjük aláhúzni.
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