Gyakran ismételt kérdések a kutak vízjogi engedélyezése
tárgyában
Kérdés: Milyen kutak engedélyezése tartozik a jegyző hatáskörébe?
Válasz: A jegyző hatáskörébe azok a kutak tartoznak, amelyek esetében:
- az adott kútból az éves vízkivétel legfeljebb 500 m3
- talajvizet vagy parti szűrésű vízkészletet érint
- a víz felhasználása háztartási igényt vagy házi ivóvízigényt szolgál
- a vízkivétel nem gazdasági célú
- olyan telken van a kút, amelyen épület is található vagy tervezik az
épület építését (erről bejelentés vagy engedély rendelkezésre áll)
Kérdés: Mi tartozik a „háztartási vízigény” meghatározás alá?
Válasz: A magánszemélyek esetében saját háztartásban jelentkező minden olyan
igény ellátására, amely nem ivóvíz és nem gazdasági céllal történik (pl: öntözés,
kerti medence feltöltése és vízpótlása, háztáji (nem gazdasági célból tartott)
állatok itatása)
Kérdés: Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
Válasz: A Vgtv. értelmében a kutak vízilétesítmények, melyek megépítéséhez,
átalakításához, üzemeltetéséhez, megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.
A jegyző helyi vízjogi hatóságként jár el, és vízjogi engedélyezési eljárást folytat
le a fent említett kutak esetében.
A jogszerűtlenül, engedély nélkül létesített kutakra vízjogi fennmaradási
engedélyt, míg megszüntetésükre (eltömedékelés) megszüntetési engedélyt ad ki.
Üzemeltetési/fennmaradási engedélyt az ingatlan tulajdonosnak akkor is meg kell
szereznie, ha kút használaton kívül van. Kutat csak szakszerű eltömedékelés
mellett lehet megszüntetni.
Kérdés: Mikor kell fennmaradási és mikor kell üzemeltetési engedélyt kérni?
Válasz:
Ásott kút esetében:
- 1965. 07. 01. előtt létesített ásott kutak esetében üzemeltetési engedély
szükséges
- 1965. 07. 01. – 1992. 02. 15. között létesített ásott kutak esetében
fennmaradási engedélyt kell kérni
- 1992. 02. 15. - 2018. december 21. között engedély nélkül létesített ásott
kutak esetében fennmaradási engedélyt kell kérni
Fúrt kút esetében:

- 1992. 02. 15. előtt létesített fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell kérni
- 1992. 02. 15. - 2018. december 21. között engedély nélkül létesített fúrt
kutak esetében fennmaradási engedélyt kell kérni
Kérdés: Kell-e fizetni a kútból kitermelt víz után járulékot vagy adót?
Válasz: A Vgtv. alapján nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie a
vízjogi engedélyenként évi 500 m3-t meg nem haladó vízmennyiség után.
Kérdés: Meddig lehet bírságmentesen engedélyeztetni a kutakat?
Válasz:Vízilétesítményekre vonatkozó vízjogi (fennmaradási/üzemeltetési)
engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig bírság kiszabása nélkül lehet
kezdeményezni. (A kérelem hatósághoz való beérkezésének dátumát vesszük
alapul.)
Kérdés: Kell-e fizetni az eljárás lefolytatásáért?
Válasz: Az eljárás illetékmentes.
Kérdés: Van a kutak engedélyezéséhez formanyomtatvány? Ha igen, hol
kérhetem azt?
Válasz: Igen, van.
A formanyomtatvány az önkormányzat honlapján elérhető, és személyesen is
kérhető a kérelem nyomtatvány ügyfélfogadási időben a 8500 Pápa, Fő u. 5. és
12. szám alatt.
További tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:
- 89/515-085; 89/515-037
- 89/515-063
- muszaki@papa.hu
Kérdés: Mely jogszabályok kapcsolódnak a kutak engedélyezéséhez?
Válasz: A kutak engedélyezéséhez az alábbi jogszabályok kapcsolódnak:
- 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet - a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról
- 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) - a vízgazdálkodásról
- 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szükséges dokumentáció tartalmáról
- 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet - a felszín alatti vízkészletekbe
történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

