TÁJÉKOZTATÓ
A 2020. JÚLIUS 01. ELŐTT ENGEDÉLY NÉLKÜL LÉTESÍTETT
KUTAK
FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

MINDEN OLYAN KÚTRA FENNMARADÁSI ENGEDÉLYT KELL KÉRNI, AMELY
AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET EGYÜTTESEN TELJESÍTI:

1. 2020. július 01. előtt engedély nélkül létesítették
2. évente legfeljebb 500 m3 vizet nyernek ki a kútból
3. kizárólag talajvizet használ (és nem érint vízbázist, hidrogeológiai védőterületet,
rétegvízkészletet), valamint
4. épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van, és
5. magánszemélyek részére a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését
szolgálja (nem gazdasági célú vízigény, pl. ház körüli kiskert öntözése, WC öblítés
stb.);
A fenti eseteket kivéve minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező
hatóság, azaz a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság engedélye szükséges.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY MENTESÜL A VÍZGAZDÁLKODÁSI BÍRSÁG
MEGFIZETÉSE ALÓL AZ, AKI 2020. JÚLIUS 01. ELŐTT ENGEDÉLY NÉLKÜL
LÉTESÍTETT, VAGY ÜZEMELTET KUTAT, HA A VÍZJOGI FENNMARADÁSI
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁST 2023. DECEMBER 31-IG KÉRELMEZI.

A fennmaradási engedély iránti kérelemhez az alábbiakat kell benyújtani:
•

Kérelem – a Polgármesteri Hivatal által rendelkezésre bocsátott nyomtatványt
adatokkal kitöltve, tulajdonos aláírásával ellátva kell benyújtani
FIGYELEM!
A benyújtandó kérelem tartalma függ a kút típusától (fúrt kút vagy ásott kút vagy
vert kút). Mindhárom kút típusra létezik külön formanyomtatvány, amelyek
Hivatalunknál elérhetők.

•

Fénykép – amely a kutat és környezetét ábrázolja.

•

Kizárólag fúrt kút esetében szakember aláírásával is el kell látni a kérelmet, ezért
a szakember képesítését igazoló bizonyítvány, oklevél másolatát is csatolni kell a
kérelemhez!

A kérelmet papír alapon kitöltve, aláírással ellátva a Vecsési Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Irodáján személyesen, vagy postai úton, illetve
elektronikus úton az epites@vecses.hu, vagy az ellenorzottbejelentes@vecses.hu e-mail
címeken vagy e-papír formájában ügyfélkapun keresztül is benyújthatják.
Cégek esetében a kérelem kizárólag elektronikusan nyújtható be!
A kérelmet eljáró képviselőként benyújthatja a tulajdonos által meghatalmazott személy vagy
szervezet, cég is.
A kérelemhez szükséges nyomtatvány átvehető személyesen a Vecsési Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Irodáján (Vecsés, Szent István tér 1.) ügyfélfogadási időben vagy letölthető a
https://www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi_iroda oldalról.
A nyomtatványok a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet alapján készültek.
A jegyző hatáskörébe tartozó kutak engedélyezési eljárásai illetékmentesek (lásd: a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 31.§ (2) bekezdés b) pontja), azonban a fúrt
kutak esetében a közreműködéséért járó díjat a szakember részére természetesen ki kell
fizetni ! ).
Amennyiben a tulajdonos/kérelmező a kút vizét ivóvízként is használni szeretné, abban
az esetben a kérelméhez mellékelnie kell egy akkreditált laboratórium által készített, ivóvízminőséget igazoló jegyzőkönyvet is. Ebben az esetben a jegyző a Pest Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Osztályát, mint szakhatóságot is bevonja az eljárásba. A laboratóriumi
vizsgálat és a szakhatóság eljárása is díjköteles.

