Kutak fennmaradásának engedélyezése
Tisztelt Lakosság!
Az engedély nélkül létesített kutak fennmaradási engedélyezésével kapcsolatos végrehajtási
rendeletek módosítása megtörtént, melyek 2020. január 1-jén léptek hatályba. E módosításokkal
összhangban az alábbi tájékoztatást adjuk a fennmaradási engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban.
A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet értelmében a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy
attól eltérően megvalósított kutak esetében az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól
fennmaradási engedélyt kell kérnie.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján lehetőség van a fennmaradási engedély
utólagos megadására, de egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni, melynek összege
természetes személyes esetén maximum 300.000 Ft lehet.
Mentesül azonban a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a
2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kút
fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.
A Jegyző hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárás:
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és
hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése
nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű
vízkészlet felhasználásával üzemel,
b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező
ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését
szolgálja, és
c) nem gazdasági célú vízigény (és a kérelmező magánszemély).
(Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A
gazdasági cél nem azonos fogalom a mezőgazdasági céllal. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a
locsolás, állattartás is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a
víz használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.)
E fenti három feltételnek egyidejűleg kell teljesülnie, ellenkező esetben a kút engedélyezése a GyőrMoson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9021 Győr, Munkácsy M. u. 4., Tel.: 96-529530) hatásköre.
A kút fennmaradásának engedélyezése során vizsgálni kell, hogy a már meglévő kút a létesítés
feltételeinek megfelel-e.
A kérelem-nyomtatvány (és az eljárás leírása) az önkormányzat honlapján (www.vertesszolos.hu) a
polgármesteri hivatal/ügyintézés/kutak engedélyezése mappából tölthető le, vagy a polgármesteri
hivatalban beszerezhető.
A fennmaradási engedélyhez a fúrt kutak esetében szükséges a 101/2007. (XII.23.) KvVM r. 13. §-ában
meghatározott képesítésű szakember nyilatkozata.

Bővebb felvilágosítás és segítség az eljárást érintő kérdésekben Szalai Regina hatósági ügyintézőtől
kérhető az alábbi telefonszámon: 34/379-091/106-os mellék, vagy személyesen a polgármesteri
hivatalban, ügyfélfogadási időben (hétfőn és szerdán: 7-12 és 13-16 óra között, pénteken: 7-12 óráig).
Természetesen az új kutak létesítéséhez, ill. meglévő kutak megszüntetéséhez is hatósági eljárás
lefolytatása szükséges. Az ezzel kapcsolatos eljárás leírása és a formanyomtatvány az önkormányzat
honlapján a fentiekben részletezett (polgármesteri hivatal/ügyintézés/kutak engedélyezése)
menüpont alatt található meg.
Az engedélyezési eljárás a törvény 31. § (2) bekezdés b) pontja alapján illetékmentes.
Dr. Lázár Gabriella
jegyző

