ILLETÉKMENTES*

KÉRELEM
I. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési
engedélyezési eljárásához
ÁSOTT kút
esetén
1.

A kérelmező
a) neve: ……………………………………………………………………………..
b) állandó lakhelye: …………………………………………………………………
c) anyja neve: ……………………………………………………………………….
d) születési helye, ideje:……………………………………………………………..

2.

A tervezett kút helye
a) irányítószám: …………..
b) település: …………………………………………………………………………
c) közterület jellege (utcanév), házszáma: ………………………………………….
d) helyrajzi száma: ………………………………………………………………….
e) koordináták (földrajzi vagy EOV): ………………………………………………

3.

A kút létesítésének helyszínéhez kapcsolódó ingatlan épülettel vagy annak
építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkezik?
(új épület építése esetén a hatósági dokumentum benyújtása a kérelemhez szükséges)
a. épülettel rendelkezik
b. hatósági határozattal vagy egyszerű bejelentéssel rendelkezik
(hatósági dokumentummal igazolt, mely a kérelemhez csatolt)
c. üres telek

4.

5.

A vízhasználat célja (a megfelelő válasz aláhúzásával jelölendő)
i.

háztartási vízigény

ii.

házi ivóvízigény**

Tervezett vízkivétel mennyisége:

.................................... m3/év

*A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 31. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
** Házi ivóvízigény: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény és a törvény
végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti polgár bejelentett lakóhelyeként nyilvántartott, épülettel vagy
annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon a magánszemély
részéről emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből
biztosított, nem gazdasági célú vízigény (a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V. 22.)
Korm. rendelet 24. § (10) bekezdése alapján)

6.

A tervezett kút műszaki adatai
a) talpmélység (terepszint alatt - méter): ……………………………………….
b) becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt - méter): …………………………
c) kútfalazat:
 anyaga: …………………………………………………………………
 átmérője (mm/mm):……………………………………………………..
d) a kút-felsőrész tervezett kialakítása: ............................................................
e) a kút lezárása: ...............................................................................................

7.

A használat során keletkező szennyvíz elhelyezési módja:
…………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………......

Nyilatkozat: A kérelemben a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes
műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően
kerül kialakításra.
Kelt: ...................................................................

...................................................
tulajdonos aláírása
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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) a személyes adatokat a rá ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében vagy közérdekből végzett feladata ellátásához
kapcsolódóan célhoz kötötten a vonatkozó jogszabályokban, a Hivatal belső szabályzataiban,
utasításaiban meghatározottakra figyelemmel, az ott meghatározott ideig kezeli. A Hivatal az
általa kezelt személyes adatokat kizárólag akkor továbbítja, ha annak jogszabályi feltételei
fennállnak, vagy egyéb jogalapon arra jogszerűen sor kerülhet, illetőleg az az ügyfél jogos
érdekéből szükséges.
Hivatalunk Adatvédelmi tájékoztatója elektronikusan a http://zalaegerszeg.hu oldalon
található, papír alapon ügyfélfogadási időben a Hivatal valamennyi szervezeti egységének
titkárságán megtekinthető.
Fenti tájékoztató alapján személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Kelt: ...................................................................

………………………………………….
aláírás
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