
A helyi önkormányzat jegyzőjének [a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.] Korm. rendelet 24. §] A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe 

tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma - a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete 

1.Kérelmező 3. A kút helye 

Neve: megye: 

Állandó lakcíme: IRSZ, település: 

Anyja neve: közterület jellege, házszám: 

Születési helye ideje: Hrsz.: 

2. A kút létesítési engedélyének száma:  EOV/földrajzi koordináták:  X:                                      Y: 

4. vízhasználat célja: háztartási vízigény: igen / nem házi ivóvíz igény: igen / nem 

6. A kút műszaki adatai: 

6.1. talpmélység (terepszint alatt):                                      . m becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt):                            m 

6.2 Csak fúrt kút esetén: 

6.2.1. iránycső anyaga: átmérője (mm/mm) rakathossz (m-m) 

6.2.2. csövezet anyaga: átmérője (mm/mm) rakathossz (m-m) 

6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze (m-m) átmérője (mm) típusa: 

6.2.4 Csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga: átmérője (mm/mm) helye (m-m) vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat) 

6.3. kút-felsőrész kialakítása, (fúrt és vert kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka): 

6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga 

6.5. Csak vert kút esetén 

csövezet anyaga: átmérője (mm) rakathossz (m-m) szűrőzött szakasz mélységköze (m-m) szűrő típusa: 

6.6. A használat során keletkező szennyvíz elhelyezési módja: 

6.7. Fényképfelvételek a kútról és a környezetéről:                    

6.8. Fúrt kút esetében, ha vízjogi létesítési engedély alapján történt a kivitelezés, a 101/2007.  (XII. 23.)  KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való 

megfelelés gazolása.:……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

6.9. Nyilatkozat: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet) 

 

 

 

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

                                                                  tulajdonos                                                                                              kivitelező/szakember 

 

 

Kelt: ABONY, 20…..  ………………………………. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
Abonyi Polgármesteri Hivatal 

 
 
H-2740 Abony  

Kossuth tér 1. 

 

Nyilatkozat 

személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséről 

 
Az érintett neve: ____________________________________________________________ 

 

Születési hely, idő: ___________________________________________________________ 

 

Anyja neve:_________________________________________________________________ 

 

Lakcím:____________________________________________________________________ 

 

Telefonszám:________________________________________________________________ 

 

E-mail cím:_________________________________________________________________ 

 

Egyéb személyes adatok:______________________________________________________ 

 
az  Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét, 

tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulásomat adom a személyes adataim 

kezeléséhez. a következő adatkezelő / adatfeldolgozó számára:  
 

Adatkezelő neve:Abonyi Polgármesteri Hivatal 

 
Székhelye:2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 
Adatvédelmi tisztviselője: Dr. Gáspár Anita aljegyző 

 

Az adatkezelés célja: Kút fennmaradási engedélyezés iránti eljárás során szükséges az adatok kezelése. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 

2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) 

pontja alapján történik, vagyis mivel az érintett az igény bejelentőlap benyújtásával hozzájárult személyes 

adatainak kezeléséhez. 

 

Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja.  A hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a 

visszavonást az igénybejelentés visszavonásával egyidejűleg teheti meg.  

 

Az érintett adatok tárolásának időtartama:  
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben, vagy az ügyre irányadó ágazati 

jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidő időtartamáig, azt követően pedig az önkormányzati 

hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012.(XII.28.) BM. rendeletben meghatározott 

időtartamig. 

               Telefon: (53) 360-135  

                  E-mail: abony@abony.hu 

 

mailto:abony@abony.hu


 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendeletének értelmében Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az 

adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 

törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.  

 

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) 

panaszt benyújtani. 

 

További információk Abony város honlapján (www.abony.hu) elérhető Adatkezelési 

tájékoztatóban olvashatók.                                                    

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim 

fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül 

beleegyezésemet adom.  

 

Kelt, ______________________   20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

 

       ____________________________ 

                 aláírás 

 

 

 


