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TÁJÉKOZTATÓ
a 2018. január 01.
napját megelőzően kialakított fúrt és ásott öntözővíz kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról
A vízjogi engedélyeztetési eljárásra vonatkozó jogszabály szerint a kutak megépítéséhez, átalakításához,
üzemeltetéséhez (fennmaradásához) és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.
- A 30 méternél nem mélyebb,
- évi 500 m³ vízkivételi mennyiségnél kevesebb;
- kizárólag kerti öntözési célra, és/vagy házi vízellátásra (nem gazdasági célt) szolgáló;
- épülettel rendelkező ingatlanon lévő
kutak kialakítását, üzemeltetését helyi vízgazdálkodási hatóságként a helyi önkormányzat jegyzője
engedélyezi.
Fenti feltételektől való eltérés esetén az engedélyezést a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
illetékes szerve folytatja le, így a kérelmet is oda kell benyújtani.
A jogszabályi előírás szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a kútüzemeltető,
akinek az ingatlanán lévő kút 2018. január 1. előtt engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól
eltérően létesült, a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31. napjáig kérelmezi,
és az engedély megadásának jogszabályi feltételei fennállnak.
A fentiek szerinti, a helyi jegyző hatáskörébe tartozó vízjogi fennmaradási engedélyeztetési eljárást
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Műszaki, Építéshatósági
és Környezetvédelmi Irodájánál lehet kezdeményezni írásos formában, személyesen a Hivatal
ügyfélszolgálatán történő leadással, vagy postai úton a Hivatal címére (1184 Budapest, Üllői út 400.)
eljuttatva.
A kérelemhez szükséges formanyomtatvány a www.bp18.hu oldal „nyomtatványok” menüpontjában
letölthető, vagy az ügyfélszolgálati irodán személyesen kérhető.
A hatósági eljárás lefolytatása illetékmentes.
A jelenleg érvényben lévő vízjogi engedélyeztetési eljárás feltételeinek módosítására, az
engedélyköteles tevékenységek felülvizsgálatára vonatkozóan a Belügyminisztérium tájékoztatása
szerint a jogalkotók részéről tervben van egy átfogó módosítás, amely az engedély nélküli kutak
engedélyeztetésére egy egyszerűbb eljárást fog kialakítani. A módosítások várhatóan 2019. évben
megvalósulnak, azonban ezen folyamatok lezárultáig a hatóságoknak a jelenleg érvényben lévő
jogszabályok szerinti hatósági engedélyeztetési eljárásokat kell lefolytatnia.

