Tájékoztató a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak fennmaradásának
engedélyezésére vonatkozóan
A jegyzők hatáskörébe tartozó kutak fennmaradásának engedélyezésére vonatkozóan az alábbiakról
tájékoztatom a tisztelt lakosságot:
A jegyzők hatáskörébe a házi ivóvízigényt vagy a háztartási igényt kielégítő ásott vagy fúrt kutak tartoznak,
amelyek a talajvízkészlet vagy a parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemelnek és megfelelnek az
alábbi együttesen teljesítendő feltételeknek:
Nem érinthet a kút helye vízbázisvédelmi védőterületet.
A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használhat fel.
A kútból maximálisan 500 m3/év mennyiséget lehet kitermelni.
A vízilétesítmény csak ott létesíthető, ahol az ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére
engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé.
5. A kútra magánszemély kér engedélyt.
6. A vízkivétel háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítés érdekében történik.
7. A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.
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Összességében, a jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra vonatkozóan megállapítható, hogy
a) 1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi
létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély
adható ki.
b) 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében
- arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének
függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni,
arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és
elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt
kell adni,
- minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján az engedély iránti kérelmek benyújtásának határideje:
2020. december 31.
A kutak üzemeltetésére/fennmaradásának engedélyezéséhez szükséges kérelem nyomtatványok
(dokumentáció tartalma) a honlapon megtalálhatók. Mivel a dokumentációnak a tényleges
megvalósulási állapotot kell tartalmaznia, szükséges fúrt kút esetében jogszabályban meghatározott
végzettségű műszaki szakember (aki vagy kút tervezésére vagy kút kivitelezésére jogosult: tervező,
kútfúró, ilyen jogosultságú cég stb.) általi vizsgálat, neki nyilatkoznia is kell arról, hogy a
dokumentációban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, jogosultságának igazolása a kérelem
benyújtásával egyidejűleg meg kell, hogy történjen.
Ásott kút esetében a formanyomtatvány kitöltése, fényképes dokumentáció és az illeték lerovása
szükséges.
Az engedélyezési eljárás illetékköteles, 3.000 Ft illetéket szükséges megfizetnie a kérelmezőnek. Az
ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap. Amennyiben a kút házi ivóvízigényt is kielégít, szükséges a
népegészségügyi szakhatóság megkeresése is. A fúrt kutak esetében annak tisztázása érdekében, hogy a
kútban a vízkitermelés nem érint-e hidrogeológiai védőterületet, védőidomot, a vízügyi hatóság bevonása is
szükségessé válhat. Amennyiben az eljárás során kiderül, hogy a kút nem talajvizet használ fel, az ügyet át
kell tenni a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.
Pusztavám, 2020. március 9.
dr. Iván Szilvia
jegyző

