
K É R E L E M 

a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet III. pontja szerint 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési 

eljárásához 

Pápai Polgármesteri Hivatal Jegyzője, mint a vízgazdálkodási jogkör gyakorlója a 72/1996. 

(V. 22.) Korm. rendelet 24. §-a alapján 

 

1. Kérelmező(k) adatai: 

 

Név:……………………………………………………………………………………... 

Lakcím:…………………………………………………………………………………. 

Szül.hely, idő:…………………………………………………………………………… 

Anyja neve:……………………………………………………………………………… 

Telefonszám:……………………………………………………………………………. 

 

2. Kút helye: 

 

Irányítószám:………………………………Település:………………………………… 

Közterület neve:……………………………Házszám:…………………………………. 

Helyrajzi szám:………………………………………………………………………….. 

Koordináták (EOV/földrajzi szélesség és hosszúság):…………………………………... 

 

3. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási 

engedélykérelem esetén nem kell kitölteni): 

 

Engedély száma:………………………………………………………………………… 

Engedély kelte:………………………………………………………………………….. 

Kiállító hatóság:…………………………………………………………………………. 

 

4. A megszüntetés tervezett műszaki megoldása 

 

  



5. További mellékletek, nyilatkozatok (kérjük a benyújtott melléklet számát X-el 

megjelölni): 

 

o Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 

szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 

kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása, 

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 

követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet13. § (2):  Kút kivitelezését 

beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is - az végezheti, aki  

- az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy  

- olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi 

képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását 

igazolja, valamint 

- a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, 

kútjavítási berendezésre vonatkozóan a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet 

műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek 

biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet 

szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik  

 

o Amennyiben a vízilétesítmény közműveket érint, a közmű kezelőjének 

(üzemeltetőjének), az engedélyezési dokumentációra alapozott, a kérelemmel 

összefüggő hozzájárulása eredetben (Pl. szennyvízhálózatra való rákötés esetén a Pápai 

Víz és Csatornamű Zrt. hozzájárulása) 

 

o Amennyiben a vízilétesítmény megszüntetésével érintett ingatlan nem az engedélyes 

tulajdona, az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím fennállását, az 

ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket rögzítő írásbeli hozzájárulása 

eredetben 

 

 

…………………………..     ……………….(év)………………….(hónap)……(nap) 

 

 

 

 

 

  .……………………………                                                   ……………………………… 

     kérelmező(k) aláírása                                                    jogosultsággal rendelkező kivitelező                  

vagy a megfelelő képesítéssel rendelkező szakember 
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