Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal Dombiratosi Kirendeltsége

TÁJÉKOZTATÓ

az engedély nélkül létesített kutak fennmaradásának engedélyeztetéséről
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül
megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek/tulajdonosnak vízjogi fennmaradási engedélyt
kell kérni.
A fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra, vagyis
minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül
létesítettek.
Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018.
január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig
fennmaradási engedélyt kér.
A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, üzemeltetési engedélyt kell kérni.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen
teljesíti:
– a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése
nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű
vízkészlet felhasználásával üzemel,– épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal,
egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a
háztartási igények kielégítését szolgálja, és – nem gazdasági célú vízigény.
Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A
gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben nem a saját
háztartási igény kerül kielégítésre, azaz a víz használatával gazdasági haszonnal (pl. őstermelés stb.)
járó tevékenységet végez.
Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM
rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint. A legfontosabb olyan szakember megkeresése, aki
rendelkezik tervezői, vagy kivitelezői jogosultsággal, mert a kérelemben meg kell adni a kút műszaki
adatait, nyilatkozni kell a megfelelőségről, és a szakembernek alá is kell írnia a kérelmet.
A kérelem illetékköteles, 3.000,- Ft eljárási illetéket kell illetékbélyegen leróni.
Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5600
Békéscsaba, Kazinczy u.9.) dönt az engedélyről.
A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:
– Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye
– Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az
ingatlantulajdonos– A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
– A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció
(Tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó) - a kérelem www.dombiratos.hu honlapról letölthető
– 3.000- Ft értékű illeték
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy amennyiben igény merül fel a Hivatal segítséget nyújt megfelelő
képesítésű szakember keresésében. Jelen tájékoztató és a jegyzői hatáskörbe tartozó eljáráshoz
szükséges kérelem nyomtatvány elérhető az önkormányzat honlapján: www.dombiratos.hu aktuális
blokkban.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy várhatóan a 2018. január 01. előtt létesített kutak fennmaradási
engedély bírságmentes határideje meghosszabbításra kerül 2020. december 30.ig, valamint
egyszerűsíteni kívánják az eljárást, viszont az Országgyűlés még nem fogadta el az erre vonatkozó
jogszabály módosítást
Dombiratos, 2018. 12. 05.
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