
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
 
A jelenleg hatályos jogszabály értelmében a 2018. január 1. napját megelőzően létesített            
vízkivételi létesítmények (helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó, talajvizet        
érintő fúrt kutak és ásott kutak) vízgazdálkodási bírság nélküli fennmaradási engedély           
megkérésére 2018. december 31. napjáig benyújtott kérelem esetén van lehetőség. Erre           
hívtuk fel bérlőink figyelmét, akik mint magánszemélyek egyszerűbb eljárás keretében          
jegyzői engedélyt kaphatnak a bérlemények területén található és korábban nem          
engedélyezett fúrt és ásott kutakra. 
  
A kutak meglétéről a bérlőket nyilatkoztattuk az erre vonatkozó felhívó levelünkben. A            
kiküldött nyilatkozatból ezidáig 55% érkezett vissza. Azoknak a bérlőknek, akik          
rendelkeznek fúrt vagy ásott kúttal és azt a jövőben is szeretnék használni, a jegyzői              
fennmaradási engedély beszerzése érdekében a Környezetvédelmi Osztályhoz kell a         
kiküldött fennmaradási engedély kérelem nyomtatványt visszajuttatniuk. 
  
Közben a vízgazdálkodási törvény újbóli módosítása iránti intézkedésről értesültek a          
bérlők különböző médiumokon keresztül. E szerint a szabályozásban további         
módosítások várhatóak. Az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a Kormány két         
intézkedést tett: 
- azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit se érintsen hátrányosan, az              
Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli         
mentesség időszaka 2020. december 31-ig meghosszabbodna; 
- ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan             
átfogó módosítás, amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz. 
  
A jelenleg még érvényes jogszabályhoz tartozó kérelem nyomtatványt néhány bérlő (ez           
idáig hét személy) visszajuttatta. A fennmaradási engedély kérelmeket 3.000,-Ft         
illetékbélyeggel (általános tételű eljárási illeték) kell ellátni. A kérelemhez olyan          
dokumentumokat kell csatolni, melyet csak arra jogosult vízkútfúró szakember adhat ki.           
A bérlőink visszajelzése alapján ennek összege 100 ezer Ft -150 ezer Ft. A       
jogszabályban szereplő határidő (2018. december 31.) valószínűleg az árat felfelé          
módosítja. 
A kérelemhez csatolni kell a tulajdonosi hozzájárulást. A jegyzői engedélyezés kijelölés           
alapján  más első fokú hatóságnál történik. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy a haszonbérlők részére a talajvíz kutak fennmaradási            
engedélyének megkéréséhez szükséges  tulajdonosi döntését meghozni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2018. december 7. 

 
Tisztelettel: 

 
 
                     dr. Hoffmann Tamás  

polgármester  megbízásából: 
        Büki László igazgató 
 
 
 


