Nagyiván Község Önkormányzata
5363 Nagyiván, Hősök tere 5.
TÁ J É KO Z TATÁ S
a helyi vízgazdál kodás i hatós ági jogkörbe tartozó
kutak vízjogi engedélyezés éről
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A. §-ának (1) bekezdése
értelmében vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához, használatbavételéhez, üzemeltetéséhez és
megszüntetéséhez – a bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve – vízjogi engedély szükséges.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-ának (1)
bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges a fúrt vagy ásott kút
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amennyiben:
1. belső, külső és hidrogeológiai védőidomot, védőterületet nem érintve,
2. karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül,
3. talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet – kizárólagos – felhasználásával,
4. legfeljebb 500 m3/év – nem gazdasági célú – vízigényt kielégítve,
5. épülettel – építési engedéllyel vagy egyszerű bejelentéssel – rendelkező ingatlanon,
6. házi ivóvíz- és egyéb háztartási igény kielégítését szolgálva
a település közigazgatási területén üzemel.
A jegyző vízjogi engedélye nélkül megépített vízilétesítmény – a fúrt vagy ásott kút – fennmaradása
utólag – a Vgtv. 29. § (4) bekezdésére figyelemmel az engedély nélkül létrehozott építmény értékének
80%-áig (magánszemély esetén 300 000 forintig) terjedő – vízgazdálkodási bírság megfizetése mellett
engedélyezhető.
A vízgazdálkodási bírság megfizetése alól – a Vgtv. 29. § (7) bekezdése szerint – mentesül a létesítő,
ha a 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül létesített – vízkivételt biztosító – vízilétesítménye
vízjogi fennmaradási engedélyezésére irányuló eljárás megindítását 2018. december 31-ig kérelmezi,
és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
A vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti eljáráshoz szükséges – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. mellékletének II. pontjában
meghatározott tartalommal összeállított – dokumentáció elkészítésének műszaki tervezési feladatait
csak – az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerint – arra jogosultsággal rendelkező szakemberek végezhetik el.
További tájékoztatással a Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal Nagyiváni Kirendeltsége szolgál.
Nagyiván, 2018. október 31.
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