
 
ZOMBOR VÁROS  
VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL  
MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY  

 

Űrlap O-1 

Kérelem vízjogi feltételek kiállítása iránt ingatlanok részére illetve munkálatok elvégzése céljára  

 

 A Vizekről szóló törvény 114. szakasza (a SzK Hivatalos Közlönye 10/30., 12/93. és 16/101. szám) 

alapján KÉRELMEZEM VÍZÜGYI FELTÉTELEK KIÁLLÍTÁSÁT LÉTESÍTMÉNY RÉSZÉRE ILLETVE 

MUNKÁLATOK VÉGZÉSÉNEK CÉLJÁBÓL  

 

I. A KÉRELMEZŐ ALAPVETŐ ADATAI 

 

JOGI SZEMÉLY 

 

Teljes üzleti név   

Székhely és cím  

Legfőbb tevékenység  

Törzsszám (TSZ)/MB  

Adóazonosító szám (AASZ)/PIB  

A kontaktálható személy adatai:  

Név és vezetéknév  

Funkció  

Telefonszám  

Faks  

E-mail cím  

 

VÁLLALKOZÓ 

 

Teljes üzleti név   

Székhely és cím  

Legfőbb tevékenység  

Törzsszám (TSZ)/MB  

Adóazonosító szám (AASZ)/PIB  

A kontaktálható személy adatai:  

Név és vezetéknév  

Funkció  

Telefonszám  

Faks  

E-mail cím  

 

 

TERMÉSZETES SZEMÉLY 

 

Név és vezetéknév  

Cím  

Személyi szám (SZSZ)/JMBG  



A kontaktálható személy adatai:  

Telefonszám  

Faks  

E-mail cím  

 

 

II. AZ OBJEKTUM/MUNKÁLATOK ALAPVETŐ ADATAI 

 

A létesítmény/objektum/munkálatok elnevezése,   

Közigazgatási adatok:  

Kataszteri telek  

Kataszteri község  

Település  

Község  

Közigazgatás körzet  

Hidrográsfiai adatok:  

A legközelebbi vízfolyás  

Folyam/lefolyás  

 

III. A VÍZÜGYI KÉRELEMHEZ MELLÉKELT DOKUMENTÁCIÓ 

 

Mehgatalmazás,amelyben a kérelmet 

meghatalmazott által nyújtjuk be   

igen 

nem szám: ____________________ 

dátum: ____________________ 

A közigazgatási illeték befizetésének bizonylata igen nem 

Bizonylat a megfelelő iktatókönyvbe való 

bejegyzésről amennyiben a kérelmező jogi 

személy vagy vállalkozó 

igen 

nem szám: ____________________ 

dátum: ____________________ 

A telek tervének másolata 

igen 

nem szám: ____________________ 

dátum: ____________________ 

Kivonat az ingatlanlapból 

igen 

nem szám: ____________________ 

dátum: ____________________ 

Információ a helyszínről vagy helyszíni engedély  

igen 

nem szám: ____________________ 

dátum: ____________________ 

A vízgazdálkodási közvállalat véleménye  

igen 

nem szám: ____________________ 

dátum: ____________________ 

A hidrometeorológiai munkák végzésére 

illetékes köztársasági szervezet véleménye  

igen 

nem szám: ____________________ 

dátum: ____________________ 

Az illetékes idegenforgalommal foglalkozó 

minisztérium jóváhagyása a gyógyfürdő területén 

levő létesítményekre és munkálatokra 

igen 

nem szám: ____________________ 

dátum: ____________________ 

A létesítmény/munkálatok műszaki leírása  igen nem 

 



 

Grafikus mellékletek: általános helyzet, alapok, 

profilok és más.  
igen nem 

A korábban kiadott vízügyi aktusok a már 

meglevő létesítmény keretein belüli új létesítmény 

létrehozásának esetén illetve a meglevő 

létesítmény felújításának esetén  

igen 

nem 
szám: ____________________ 

dátum: 
____________________ 

Bizonylat a letisztázott vagyonjogi viszonyokról  igen nem 

Az előző invesztíciós hatástanulmány az általános 

prejekttel vagy invesztíciós hatástanulmány a 

projektötlettel együtt  

igen nem 

Az ellenőrző bizottság jelentése a szakmai 

ellenőrzésről  

igen 

nem szám: ____________________ 

dátum: ____________________ 

 

IV. TOVÁBBI A VÍZÜGYI  FELTÉTELHEZ MELLÉKELT DOKUMENTÁCIÓ  

 

 

 

A létesítmény elnevezése: 

NYILVÁNOS VÍZVEZETÉK ÉS REGIONÁLIS TÖBBCÉLÚ VÍZRENDZSER ÉS HALASTÓ 

A felhatalmazott jogi személy által összeállított 

szakdolgozat vagy más dokumentum a 

vízmennyiségről amelyet begyűjtenek/befogadnak  

igen 

nem szám: ____________________ 

dátum: ____________________ 

A felhatalmazott jogi személy által összeállított 

szakdolgozat vagy más dokumentum a 

begyűjtött/befogott víz minőségéről 

igen 

nem szám: ____________________ 

dátum: ____________________ 

 

A létesítmény elnevezése: 

IPARI ÉS EGYÉB LÉTESÍTMÉNY AMELYNEK SZÜKSÉGLETEIRE BEFOGJÁK ÉS 

ODAVEZETIK A VIZET A FELÜLETVIZEKBŐL ÉS TALAJVIZEKBŐL, IPARI ÉS MÁS 

LÉTESÍTMÉNYEK AMELYEK SZENNYVIZE A FELÜLETVIZEKBE,TALAJVIZEKBE 

VAGY NYILVÁNOS SZENNYVÍZCSATORNÁBA  FOLYIK, SZENNYVÍZTISZTÍTÓ 

LÉTESITMÉNY ÉS SZENNYVÍZ ELVEZETÉSI ÉS KIBOCSÁTÁSI LÉTESITMÉNY, IPARI 

ÉS KOMMUNÁLIS SZEMÉTTELEP, FÖLDFELETTI ÉS FÖLDALATTI NAFTATÁROLÓ 

ÉS MÁS MÉRGEZŐ ANYAGOK TÁROLÓJA, HŐERŐMŰ ÉS BÁNYA 

A kommunális közvállalat feltételei a nyilvános 

vízvezetékrendszerre való csatlakozásról  

igen 

nem szám: ____________________ 

dátum: ____________________ 

A kommunális közvállalat feltételei a nyilvános 

szennyvízelvezető csatornára való csatlakozásról 

igen 

nem szám: ____________________ 

dátum: ____________________ 

 

 

 

 

A kommunális közvállalat információi a 

létesítmény elhelyezkedéséről az egyészségügyi 

védelmi zónákhoz viszonyítva  

igen 

nem szám: ____________________ 

dátum: ____________________ 

A felhatalmazott jogi személy által összeállított igen nem 



szakdolgozat vagy más dokumentum a 

vízmennyiségről amelyet begyűjtenek/befogadnak  

szám: ____________________ 

dátum: ____________________ 

A felhatalmazott jogi személy által összeállított 

szakdolgozat vagy más dokumentum a 

begyűjtött/befogott víz minőségéről 

igen 

nem szám: ____________________ 

dátum: ____________________ 

 

A munkálatok elnevezése: 

FOLYÓMEDERBŐL TÖRTÉNŐ ANYAGKITERMELÉS 

A belvízi hajózásért felelős illetékes szerv 

véleménye az esetben amikor a folyómederből 

történő anyagkitermelés az üzleti útvonalon 

történik  

igen 

nem 
szám: ____________________ 

dátum: 
____________________ 

A mezőgazdaságért felelős minisztérium ,az 

autonóm tartományra vontakozó az autonóm 

tartomány szervének jóváhagyása amennyiben a 

folyómederből történő anyagkitermelés 

mezőgazdasági földterületen történik  

igen 

nem 

szám: ____________________ 

dátum: 

____________________ 

Az illetékes szerv aktusa a környezetvédelmi 

hatástanulmány jóváhagyásáról illetve az illetékes 

szerv aktusa amellyel megállapítja, hogy nincs 

szükség a környzetre való hatás kivizsgálására  

igen 

nem 
szám: ____________________ 

dátum: 
____________________ 

Az anyagkitermelés helyszínének ellenőrzési 

felvétele az elvégzett anyagkitermelés utolsó 

napjával zárva 

igen nem 

 

Megjegyzés: bekarikázni az „igen” vagy „nem” a megfelelő mezőben. 

 Amennyiben az „igent”  karikáztuk be a megfelelő mezőben az esetben beírni a  mellékelt        

dokumentumok számát és keltezési dátumát  

 

 

 

A benyújtás helye és ideje:  Kérelmező 

 P.H.  

 

  Név és vezetéknév 

 

 

 
 


